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U N A Ç I K L A J.Vl A 

Ala Rızgari siyasi hareketi içindeki bunalımın yarattığı geli~meıer 
son döneme:. e o ka uar hızlı V8 peş pes e oldu ki, geliş en bir olayı yerliye-
rine oturtmauan, sebep ve sonuçlarını tabanına, taraftarıarına aktarmadan 
onu yeni gelişme ve olaylar izledi. Deyim yerinG8 ise; "savaş alanında 
bozgun korkusuna kapılan askerlerin, G.aha kavganın başlangıcında her bi
rinin bir tarafa kaçması,kimsenin kimseyi dinlemediği,kargaşalığın ege
men olduğu" bir ortama gird.i.Tabii, bu tela9 ve tec.Urginlik ortamında ya. 
pılması gerekli olan en acil ve basit görevleri de yerine getirme konu
sunda akla gelme(lik zorluklarla karşı ka~ ıyc.ı ka lınıyor. Ve bu telaş ve 
tedirginlik dalgası dinmed en ele olumlu b::ızı auımlc.ırın atılması (en azın. 
uan bunu kafalcırınlia ve; tavırlarında taşıyanlar için) oldukça zor oluyor, 
Ama bunları da, oturup beklemekle bir yere varılamıyacağı da açıktır. 

içinue bulundugumuz <Şartlar,hareket içindeki gelişmeleri zamanında 
taraftarlarımıza aKtcırma ve ulaştırma konusunda bize oldukça zorluklar 
çıKarıyor.Bir bölgedeki ·geli~meyi,diğer bölgeteki unsurlara aktarma ve 
sonuç alma,illegal koşulların gerektirdigi titizlikte eklenince ne ka
ucır zaman kc:ıybına neuen olduğu açıktır. Ama ,yuızardc da açıkladığımız gi
bi; bu ? artları ve C.önemin zorluklarını bilmeleri ne rağmen ,genel yenilgi 
ve yılgınlıgın ortamında 1•herkes kenuini kurtarmo-ı tela7 ımı kapılın ca" 
her ş ey de kuralsız olur.Dönemin getirG.iği zaaf ve z::ıyıflıklardan yarar. 
la nma, fısatçılıkbaşanı alır gider.Alcı .Rızgari iÇindeki geliş m eler c1e ge. 
nellikle bu gibi olgular la ka :r:q ıkarş ı ya c~ ır .Hatta cJ.enilebili ni rki bu an
layış .egemen G.urumc..cıd.ır. 

Son Ü.ÖnemlerU.e,AVrupcı'daki (ÖZbllikle isveç)arkaC.a71arımız .AR 1 clen ay
rıldılar.Ve Avrupa'ua hareketimizin ideolojik-politik-örgütsel hattına 
baglı olarak yayın yapan,Rızgariya Kurdistan isimli yayın organının da 
y<Jyınına son vermesi kcJrarını aldıl::ır. Biz c:ılınmı"? olan bu karar ve ha-· 
reket içinll.eki geli?melerle ilgili nedenleri; bu arkadaşlara ve tüm so
rumlu kişi ve komitelerimize (ülke içi ve uıışı) cıktarmak çalısması için. 
d.e iken,yeni bir geli;ıme oldu.Rızgariya Kurdistan redaksiyoJil kurulu,RK 
yayınına neuen son ver~iklerine ~air bir özel sayı çıkararak kendileri-. nin vardıkl21rı sonuç ve nedenleri kamuoyuna açıklacalar. (x) 

Eunun üzerine Dizim kenCilerine de gönuermek üzere hazırladığımız 
yazıyı, ort ık saaece bu ark cı da? lar ve komi tblerimizle sınırlı tu tmanJ.n 
gereksizligi sonucunu v~rC::.ık • Çünkü belli düzeylerde örgüt içi platfo;ı; 
rmların oluş ması zorlcış mı"? tır. O nedenle: hareketimiz içindeki gelis me
leri n bir 'döküm21syonu' c:.urumuncl21 olan bu yazının bazı bölümlerini çJ.ka. 
rarak k<.:ımuoyun.:_ı y:.:.ıyınlamayı uygun buld.uk. 

Okuyucu bu yazımızı hareketimizin nihai u.egerlentirmesi ol::ırc::ık ele 81 . 
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mcımalllcır.Bu yazımız sauece harl::Ketin içinue olagelen gelişmelerle ilgili uir kesiti vermekteuir. Daha a.ogrusu bizim genel olarak yas adıgımız uöüemle ve özel olc.Jrak harek.etimizle ilgili C.e~erlendirmemizin bir ön açıklaması -' olaraK ele aıınıııc-ılıJ.ır. OnümüzueKi günlerde har ek eti rrıizi n topyekün def::erlenclirrnesini içeren ycn:amızı kamuoyuna sunacağız. 

MK 

(rv12rt 1983) 

- - _,_w .. t<•.-.-..,.., ,..-,_-.. ......... 

(x) 27. ı. 1983 tarihinue RK rçJ.c:ıksiyon kurulu tüm Liyçl erine yazılan 
yazıda ? öyle ciemektey.i z: "· .. 2- 1 u~m ge erı MK üyesi arkadaş-la birlikte sizin KararınızıJa i çeren ve hareketimiz i çi ne~ eki tüm ge
lişmeleri degerlenuiren uzunca bir yazı hcızırlamaktayız.Henüz bitirilmek üurumunda olınauıgı için size göncleremellik.Aslıncla geciluniş olmasınını büyük tahribatlarını kestirmemi zle birlik te ,c:; artlar böyle bir üururrru. önümüze çıkardı.İlerde size gönderilecektir. (yalnız şunu belirtelim, cl ünden bu yana AR 1 nin yüklenmi::;;ı oldugu görevleri yerine getirme konusunucıki ve yerine getirilmesi gerekli ic;:ı leri en olumsuz ş artlarda da yüklenip götürme sorumlulugunu ta<;ı ımak durumunda oldut;umuzu arkadaş ların bilmesinde yarc:ır vord.ır.) " 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-3-
I> E R S P E K ~ I J!· 

İ çinde bulundugumuz dönem, bizim aş at; ı daki yazıyı ya zmamızı, ona ön-
celik verınemizi belki gerekti rmiyord.u. Ve belki, bir çok arkc:ıdaş bu ya
zıyı genel bir gözle ele alllıgı zaman o cla şunu diyebilecektir: '!Ş imdi 
Kürdistan' ın bu ka J.dr soru nu vc:rken,yıgınla temel mesel e U1JrtırkE:n ,kal
kıp iki yılda aranızda geçen o söyledi-ben söyledim,o böyle yaptı tar
tışmc:ııarının önümüze sürülmesinin yararı yok.Biz temel meselelere çö
züm getirecek ş eyler istiyoruz." 

Biz bu sözleri,bu yazıyı yazmadan bnce de,örgütümüzün içinde bu
lunduğu bunalımı arkadaşıara anlatırken de, iş i ttik. Ve üst ünde durma
dık da degil.Bu sözlerin üzerinde duruldu,degerlendirildi,muhaAabesi 
yapıldı.Geçen bir-bir buçuk yıllık. yazılı olmayc::ın polemiklGrimizin ye
niden gözden geçirildi. sonunda dünümüzün iyi hat ırlanmc:ı sı' dün ne yap
tığımız ı, neyi savunuugumuzu ve varsa yanlış larırrıız, bunlar hangileri dr, 
nerded.ir,neG.en kaynaklandı? noktalarının tesbiti açısından~'bu yazı ge
reklidir~~ sonucuna varıldı. 

Doğrudur,Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin bu dönemele kar
ş ı karşıya kaldıgı sorunlar oldukça fazla v~::; d .. e ağır, ama bunları n han
gilerinin en önde tartış ılınası korrusunGa bir sıralamaya girmeyi önümü
ze koydüğumuz zaman,özellikle hareketimiz taraftarları açısından örgü
tümüz içinG.e olagelen gelişmeleri açık biçimde anlatmc:ıd.an diger mese
leleri n izahında ve açıkla nma sınde:ı çoğu gerekçeler i n soyut kala cağı 
görüş Unde;wiz.Ni teıüm öyleu..t:: oldu:Hareketimiz içindeki gelişmeleri ya
kıncla n izleme imkanın aa n uzak tarc:ı ftar ve kadro la rımız hareketi değer
ı encli rme, taraf olma konusunclo oldukça degişik yerı erd~ seyretme duru
muyla karşı karşıya kaldılar. Bu bir. 

2-Her sc:ıpmc:ı (veya yeni görüş diyelim) beraberinde,birçok soruna 
bakış konusunda yeni arılay ış ı da geti rir.Bizi m ha reke tirniz i çinde boy 
veren sapmanın en önemli yeni anlayış larından biri de; <lünü unuttur
mak,dün ne söyle,J.ikleri ve neyi saı'VU.nduklarını kitlelere unutturmak 
tavı:tıcür.Bu konuda cla kendilerine ol-dukça olumsuz örnekler C.~e bulmu'7-
lardır:Kürc.Listan'ın eski burjuva,küçüK. burjuva liC,erlerinin yaptıkla-
rına ve sonrauan yükselen 11 başarı" grafiklerine olan özen.Elbette,bu
gün bu anlayış la yola çıkanıarın yarın söz sahibi olc~ukları zaman, ki t
leleri ve hareketleri(eger ellerine yeni fırsatlar geçerse,gerçi ar
tık zor) nereye götüreceklerini şimCJ.icü:::n tahmin e;tmek zor degildir.Bu 
aklıevvellere göre, "birkaç yıl sesiz seliaaın kal, sonra yeni ~eyler 
söyleyerek ortaya çık, herkeste senin pEŞ inuen gelir 11 .Çünkü, "Zaten Tür
kiye ve Kürdistan geri bir toplumdur.üstelik yeni yetişecek 18-20 ya
şınu2ki gençler neruen bilsinler,bizim beş yıl önceCJ.e ne dedigimizi. 
Onun için rahat olmcık lazım,bu bıktırıcı şeylerle artık ne diye uğra
şalım.Hem dc:ıha genciz,gençlie,imiz heder olmadan birc:ız<lc:ı rahatımızada 
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bakalım.zatt:n uı güzel yıllarımızı şu k2hrulusı 75-80'lerCie boşuna har-_ 

ca uık. ıı 

İleride l.Ju anlc:ıyışın~içinueki tutarsızlıKl~Jrı ve bu düşüncenin ki

şiyi nerelere götürecet,ine cletineccgiz.:Burcca söyleyeceğimiz;U.evrimci 

harı::,Ketin c.aha birçok cvrclcr,._en geçeccti ve belki birbirine az-çok 

b enz eye: çek yeni geli"? melerle k:cı :r:ş ıl:cış a cağı i na ncınc1ayız. En azından bu 

evreue,olagelen gelir:ımeler saclece 'uelli soyutldrnal:::ır Cüzeyinde o gün

lere aktarılmasının yeterli olma c1ıgı ve elJen gcldikçe somut ya$ arnsal 

örneklerl8 belgel enmt:sinin ye: rc;rlcırı Yardır. İş tc:, bu yG zıyı yay ınlr1ma~ 

nıızın ncdenlerinuen \Jiri de buc~ur. 

3-Hareketimi z içi nd c olagelen geli$ melcr, :.ıynı z:::ım:::ındc:ı scıl t hare-

k8timizlc sınırlı kalan bir gcli~me degildir.Aslında,Türkiyo ve Kür-

distcın Clcvrinwi harekt:tlerinin içincı.e olc':uğu genel bunalımın bir por

çcısıdır.Anccık he;r har(:;ketteki gelişmelerin özgün,kenCine has ve fark

lı boyutları varcar; Elbetteki bu tck çizgi oLırcık,her hareket için

CLeki huncüımı Vt:; ayrıl,cuıları e:ıt; roz etme anlamınceiJ ele alınmam:::ıihıdır. 

örnetin,uizuen ue haklı ve tutarlı gerekçelerle ayrılan dürüst ve mü

cadeleden yana insanlar yok ~agiltir,anlamına gclmcmelidir.istc ilc

riu:; belli sonuçl::1r<J varmak için, bu gelişmclerin bilinmesinde Y'Jrcır 

gö rm ı:k tey iz. 

4-Önürııüzdeki Clöneml:e ,kendi harcK0timizle ilgili bir değorlen(Lir ... 

mcyi kamuoyuna sunmc:ı çalı;ımalarımız Ctev<)m etmektcdir.:Bu değerlendir-

ınemi zin y LT li yer ine oturtulrrı~ı sı ve kavrcınm::ı sı i çi n ve hcırcketimi zle 

ilgili vc_ırc,ıt:,ımız sonuçl:::ırın uah:; net hale gclcbilmesi için, bu geliş

melerin cLcı r cla ols<:~ bazı yc-H1ldrının bilinınesinC'-' yarar varc~ır. 

5-Ayrıca, biz, s,1J.ece bizc:Lcn oyrılan vey::J ayırdığımız bazı inscınla -

rı tu-kaka etmek için birt:cıKım kcılı~Lışmış gt-rekçel erle yetinmenin ycın

lış ola ccıgı gbrüçı undeyiz.Onların durumu ve t<)vrını kitleye:.; gösterme-

ye çcılışırken,ayrıı ZCIJllc:rlU8,k8flQiJlliZifllc8 denetlenmesi ve LLCt;erlencliril

musini de kitle dEnetimine sunmuş oluyoruz.çünkU,bu yazı aynı zcım~m(~.::ı 

her geli"$ ırıe kcı r.;; ısındn bizi m tcıvır vıc kara rl:.:lr ımızı da orta yer(; St;r

mekt~:;Lcir.r,ıLnrıKünu.ı..ir biz çok ters işler yapmı$ olüım. 

6-HarcKetimiz eskiuen beri fazla işltrlibc konmcyan devrimci bir 

g8lencgi isr:::ırla sürciürmeye çcılışıyordu.Özc;llikl8,hareket içinde gt:.

liş en her geli? meyi t~ıbmıa açma ,konusun~:ı olnukç::ı titiz clavr:mmc:kta 

idi ve bir cınLımclcı,bugün,bu tav_ır giJt::rt;k her hnreket veya hcıreket 

mensuplar ınc,a bir arılay l? ·haline geldi, bu büyük bir olumluluktll r. El

betteki kitleleri örgütle::mt::ye çalışdnl:::ırın,c:ıynı zamanda kitlslere kar

ş ı sorumlulugu cı ç ısıau<cm ve uc: iCLe o lo jik mü cc..: c,L:leni n oltunlaş ma sı cı

çısın'-ccın llu bu olumlu bir ş çy,:ir.Olumlu bir gE:lc:nektir.Amc:ı b::ızsn de 

bu 3nlaş ılm.'Jyınc·:ı ua -Dcızı ucuOLlEr~; ortaya çıkıyor.:Buna d:c-:ı '? c:ıhi t o-
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-5-
luyoruz. Elbette bu t:::;vırda kontrollu ve d.8ncti mli ve sorumluluk duyu-
larcık yerine getirilmseli i st:-, bir iş e ycır::-ımcız. 

Mesolcı bcı zı hc.ıre.ti.. e tl ere::. en ayrıl :.:m ( veycı k e n dile rin2 en ayrıl :=ı nlar 
.. için C:Le) bazı insanlcJrın gerekçelerine bakıyoruz (Ki bu kötü y'mı c1cı 

yine geçmi:;ı te hareketimi zin Yol Ayrımı 1 ncıan sonrc:ı yeni burjuva milli
yetçi yanı temsil euenlt:r geli':? ti rlli) ; çok olumsuz bir çizgiye git
tikleri, iik<Jranl ık kiş i ,k:iir:J nlık örgüt, m·~~fya tipi örgüt (! ) vb. 11 gibi 
al tınd.a k<~llcmıy:.:.ı ce:Kl arı i deli a VE; suçlc..ımalarc,a bulu nC:,ukları tre s bit edi
liyor.BizC~E:n :.:ıyrılc.ınlar böyle seviyesi zlikler~:: girm~JcUler, lJu olumlu. 
Fakat yukc.ırcla urılat tı~ımız ( 2. m:::ı u. c. e) m<: ntı K geret.i, genele egemen oıa~ı 

anlc-ıyışta olumlu l.ee;ilG.ir. 11 Her 7eyi söyle am,::ı,hiçbir ?E:Yi belgelerne" 
opartüm st anlc.~yış ı bugün bazı inscınl:::ırırnız2 rnus::3llat olrnı)] dururnda. 

Hareketin c,üze çıkrnc_ımdsı,ciagıtılrıL:ısı için elinelen gelen herşeyi ya-
parken; kit1elere tt:k belgeli bir cıçıkl:1ma yc:ıpmarncıları,alternatif ~ös

·term.emeleri bu anlayışlarınc~an kaynaklanrncıktcıclır.Altı cıy,bir yılı 8?
kın<iır hareke;tirniziian ayrılanlar niye ayrıluıkl::ırını özt;l ve kapalı 
kapılar arc..ı.ınu.a yaptıKlc:~rı açıkL.:nıc.ılar dı;; ında; tek bir cıçıkl<:ırnada bu
ıunmaınaları neueniyle, bunlc:ırın ilerde d:Jha gt:rçekçi C:.eğerlenclirilmele

ri V8 yerli yerine oturtulmuıarı için bu y::ızıyı ilgili birimlere gön
derrnek gerekiyordu. 

8-~ı:tıüş ünce ve davr:..ını? birbiri nden ayrı c.let_':ilC::.i rı;~ doğru görüş ünü 

y8rli yerine oturtmak gerekm\::ktecLir.Küru_istcıalı birçol{ devrimci bu arı

layışı sa6.c-ce siyas:.ü dovrcınıs biçirninU.8 ele almayı anlamokt:Jdırl:Jr. 
Qnun içind.e 7 rneyctanc.ı [):olen bazı geli~nıE;ler V€ d:?vrr:ınrılar kJrsıs·ırıda 

yeterli duyarlılıgı göstçrrrıek 11 .:.1yıp 11 k:ıçıyor.Eh~ binazda feodal .::ınıa ... 
yış l.:.:ırclan sıyrılcı cagız ya, onun içi n, 11 genicş düşünrnek gerekir lo ıı deyip, 
işin içinden çıktınrnı; artık her türlü burjuva,küçük burjuv8. davranı
ş ını gösterrnek .:ıy ıp Ko.ıçmarnalı. 11 Ye ter ki, siy<~ s:.ıl c.cr-ı.vr~mış ı n tu tar lı ol
sun11 deyip işin içinG.en çıkılıyor.Olc.ıy bu detildir ve böyle koymakta 
yanı ış tır. İns::.ın düc;,:; Lineesi bir iJ ütün d. ür .Kiş i ni n sosyal, siy.:ı sal, kül tü-
r el yJş arnı ve rlavr::uu:-? ları c:ır::ısın::ı "çin se elleri ii çEJkrnek yonlış tır. sos
yal ahlak,siyasal ahl.<Jk bir bütünün pcırç.:ü<rıclırlcr.Dol<Jyisiyle, 11 ben 

siyasal yaşantırnlcı örgütlin cluıetimindeyim ve hiç hcltcı yapmıyorurn.Arna 

size de ne oluyor, b8nirn sosyal ya'? c:mtıma ne k<ı.rı ~ ıyorsunuz? Bu ki~ i
liklerle oymımaıJ.ır 11 anlayışı dah<J clo[,rusu hast.:ılıtı devrimci s:Jflar
dan sökülüp atılrnalıdır.Ve biz kitleleri devrime götüren,kitleleri ör
gütleme iddiasınc.ı_a olanlar için saC::.ece örgütsçl dLnctiminde yeterli 
olmadıtsını gözlere batırmak zoru_ndc.ıyı z. Ev8t, sürüklediği ı:ıi z ki tl el E-ri n 
açık denetimine gerek varu.ır.Taraftarların açık ucuetimine g8rek var
dır.:SU dt::metirnue s;Jlt "siycısal yaşantıyl;.J" sınırlı clegil,olmamalıG.ır. 

Yoksa, 11Özgür beyin" deyip, bunun perc.t:osi cü tınJ<J ht.:r turlü scsyal 
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-6-
si yasa ı ahlak s ızlıtı meşru güre cek s in. Arliınuanclu atıp tu ta C<Jks ın. Buna 
zemin hcız ırL;yarı arılay ı::ş ın iyi k avr:::ı nma sı gerekir. Devrimci ahlak ile 
burjuva~küçuk burjuva ahlak arasınclc:ıki sınırları iyi tayin etmediği
miz z:Jmon~bu,belki bugün sadecs sosyal yas,antımızill.ayansıma gösterebi
lir:.ı,ama yc:~rın mutlccıka siyasal yac:;ıantımızda ele:: bize eg~men olmayaca
~:sını idclia etmek diyc_lektik clüşürunemektir. 110zgür gelis,me,özgür beyin" 
·cievrimcilerin üzcrinu.en ~Jtlay:Jcc;ğı bir sorun c1egildir.Yalnız özgür ge-
lişme ve özgür beynin kime hizmet Lttig.i ve h<Jngi yönde .geli-:; tirildi
~:si meselesi önemlic:.ir.He:rşeyc<t:- o.ldugu gibi,sosycJlistlerin "özgür beyriı.n" 
konusunda C:.Lc:ı uyması gereken kurallar v,ırc.tır. Yani kurcılsızlığı yöntem 
yapmak,canının her istedig_"'ini,kafanın içinu.en ht:r geçtigini istediğin 
zcımanc.la yapma; devrimci anlarndaki özgür beyine tekabül etmez. 

O zornc:ın utonm-Jyc:ı gerek yok.Bu anlc:ıyı'? ın sc:ıhipluri d.ünyada eskiden 
beri varaırlar.Açık açık ~nlayı7larının propagandasını yapmaktalar. 
örnek mi?,Hippiler.üstelik dü::şünce ve C.c::vraJ!ısRarında hiçte riyokar 
degill er e "Özgür b8yin 11 deyip, k ili se kapısınc,o s eviş m ek onlar i çin çok 
normal ve bc.:ızı toplurnlarua artık bunu k anıksar c~urumacla gelmis lerdir. 
Ama auıc:ırını uçık koyan i.nsanlc.ır olarak,Lıunlcırc1::ı 11 bir rahatlık 11 için
dedirler.Tabii biz bununla,Türk-Kürt solundci diger uçta vc:ırolc.m bir 
olumsuzluktcı ocı diretme veya bu anlayışa tepki olarak o ycıhlıs yere, 
ı•sofuluca 11 v:_ırma noktc:ısınacia elikkat çt:kmek istiyoruz.Zcıtt:n bir anlam
da bugün bu u cu b eli:rin çıkma sının en önenili sebepleri nden bi ri de, dün 
devrimci h3reKete az-çok Cf/:Omen olan bu "devrimci softulukıı anlayış ı 

idi.Bu anlayışı da vurmak,kırmc:ık gerekli; am::ı bu bizi diger anlayı"'e:ı, 

sapmc:ıya götünncmeliuir. 
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G İ R İ ş 

Rızgariyc Kuru.ist~m ReC.eksiv:on Kurulu üyelerinC~cn M.FerzenG. Baran . . . meKtubu 
1 . . t· arkadaş ın 17.10.1982 tarıhLi/ çok geç e ımıze geç ı. 

:F·crzend :::ırk.Jclaş,mektubunde,Rızgariya KurC.istcın ve İsveç'teki örgut
sel çalış mdlar hakkında şunları belirtmc:ktedi r: 11 ••••• Burdaki arkadaş-
lar la· dogal olar:Jk gerekli görüş melcri yaptık .Oybirligiyle,arkc.ıdaş la
rın bundan böyle serbest olm:Jlarına karar verildi.İlişkilerimiz bir 
arkadcış lık, dostluk ili] k isi haline geldi. Dergiyle ilgili de yi ne oy
birlie:.iyle artık çıkmaması ve kapnama sı kcırarlaş tırılc~ı .:Bu karar alı
nırkenısizin o toplantınında gözönünde bulunduruldu.Dergi ile ilgili 
kısa açıkleıma da sizin o toplentının yapılıp,yapılmıycıcc::ıt::;ının somut-
laşmasına bırakıldı.Dernekler de,dernek üye ve yöneticilerinin kararı
na bırakıldı .Juıcak zaten iki de rnek çalı';? maz ve dağılmış h;Jlcleydi. Du
rumun federasyomı açıklanm.Jsı <la yine sizin o topl:mtıyc:ı kadar bırDkıl-
c:.ı." 

Ferzend cırkacı.aşın bu görüşlerini,sizl0ri bJ~,laycın (Kastedilen;Rl:Z 
Redeksiyon Kurulu 1 ciur) ve üzerinde tcırtış c:ıbileceı.:.oimi z görü::} ler kabul 
etmE::kteyiz.çünkü,bugüne uek,bize iletilen ve ReU.eksiyon K1.ırulu'nuz a
çısın,,an rJaglay ıcı ola cak baş ka görüş leri' gerekçt:l eri bize iletilme
di.Onun için yukcJrıua verc::.iğimiz görüşleri sizin de görüşleriniz ola
rak de~erlencliriyoruz.Ayrıca,F,erzend arkadaş ın, bulunllu~unuz ünitedeki 
ve genel olarak Avrupa d çı sı n"c-.Jn sorumluluk dere ce si ele ,yazılan görü7-
lerin bcıgldyıcılıgını ortaya koymak bakırnınuan önem taşımaktadır.pnun 
içi. nde, biz bu görüş leri ese:ıs elar;:,ık belli sorunlar üzerinde durmayı, 
kararınız konusunu.a görüş lerimi zi si zlt:rs ok tarmcıyı bir görev kabul e
uiyor ve bir zorunluluk görüyoruz. 

Çünkü, bu sorunl::ırın bur::ıca bi tmeyecegini, devcır:ı E::dece~ini, tartıcı ı
la ca c, ını uaha önce Ferzend <J rk.Jclaş a dc:ı belirtmistik. Nihayette, ta rtı'? ma
larımız ve iş l8r o noktaya geldi .Am::ı kötü b.i r biçimde, kor s .Jncc:ı ve me
todlu olmayan bir ş Ekilde noktalandı.T.cıbi, bu nokt:ı aynı z:Jmancla ,ark8-
uaşımız cıçısınC~Jn, bir süreci kbtü ve metoC:.suz bi tirrrıuıin ifcıdesi ol
dugu gibi,yapıle:,cak yeni bir bcşl:.:mgıç içindt:; he_sc:ıbı verilmesi olduk
ça zor olan,ycni bir b=ış lcmgıçın önüncie büyük bir engel oluS, turacak 
bir ~on~~l3u.nun niyç böyle oluut:unu ileriki se.'yfal>ırL.a 'lçıkl:cımaya 
çalı..şacagız. 

Amcı, arkoJdoc;; larımız bu kc..;rarlc::ır ıyla 11 günc.Jhlc.ırı nL~ :m" sıyrılmısı oldult:
laı±J.:ırn zaneC:,iyorlcır.bizc göre., bu görüş ,uzae-ı görmcyt'~n bir fc:ınlayıs tır. 
Evet, arkc:i uaş lar ımı z 11 gün8hl ar ınu:..:ın" sıyrılmış olrrıcıC:~ılc::ı r. Tersine, gü
nahlarını çog~ü ttıl:..:ır. ve ço~cJl ;m günahLJrı n he sab:ını vermek te, geleçek
te zor ola cak tır. (FakJt, orko c1 .ış lar gel ect.:kt e, hep ol ecuklar ı yerde kala
caklurını hes:<p eu.iyorl::.ır ve ki tlclcrin içine inrncyect:klE::rini teminat 
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altına ::üar~lk hareket E::uiyorlarsa~o zcJman söylenE::cek fGzla bir "?eyimiz 

olmaz~ Belki, o zc:ırııcı n üE::lli ·lJi r ölç uc~ e ıı günahl~ırınıı zıclnn 11 s,ıyrılmıs old-ı:

gumuzu kabul etmiş oluruz.Yoks:J,1Je-lli Lir süreci,sorumsuzccı ve subjek

tif niyetlerimize göre, "ben isteli.im,olrıı~h~ı,Bt::nim istçcügtm olmaclı 11 c" .. i

yerek,bir sonuc:J varılıyorsa; gelecekte dt'; kitlt:lc..:rin huzurun'J çıkıp, 

sizl(:;ri örgütlem8k istiyoruz ve sizin kurtulu:;ıunuz için mücadele Gc~iyo

ru.z C..E:orsek, mu tlakcı h8sap soruıcı c~ıktı r. O güne, lcrco nclimizi haz ırlaın::.ılıyız. 

o glin,kısa vade de olmazsa ,orto bir vadb Qe önümüze çıkacaktır. 

GENEL OLAHAK GELİŞ hELEH 

He deksiyon Kurulu 1 nun k_,rorı ilc ilgili görUş l<Sriınizi ıJçmacLm ön .... 

ce;gelişmeleri aktcırmak,sorunun uçıkLmsbilinmesi için gerekli(~ir.ö

zellikle cl. e, lıu gtneı ...tıeli§l_1,!1_ i çl_r:_~.s_, }:ierz en C~ <cırk:' ··s. ıcı yaptıg ımız t;J r

tış maıc:ı:ı::, . .tviK 1 nin sürece ilişkin ~üC:.ıi:;ı kar::-ırLır, ark:ıdaş ın "Konferans 

Hazırlamc:ı Komitesi"nin içinc~e Y'~r ~lması ve clrk:::ısınC:~::m Komite 1 clen 

i stifa cut.:rek ~Korıfera ns çalı s. malarını felcc u[r<:ı tma sı önemli bir yeri 

işgal etmekte~ir. 

Biliyorsunuz,ALA RIZG-ABİ lVierkez Komitt:si'nin en son toplan-tıları 

21 Agustos 1981 tarihinten sonra bcışl<Jdı.Bu toplc:ıntı,h::'rekctiıniz ve 

genel olarak Küruistan clcvrimci hareketi c.'çısırıdan büyük bir öneme so

hipti.Birincisi ,hcırekctiıniz yeni clöncmde yt:eni sorunlarla k:cırş ı-karış ı

ycıydı.Bu sorunların bdşınJc:ı;harckE::tin kencli kenc.~isini; ic~colojik,siya

sal ve örgütsel olarak det:erlenc~irE::rek,yeni uönt;mdc (12 Eylül 1 den. son

ra) yapa cağı cıegiş iklikl,_:rc~i .İkincisi ue, gew..:l o1c:1rt:ık Türki ye ve KUr -

c.~ist::m' <lt: u evrim ci ha rE::kctin yeniltçi sini nnedsnlcrini, toplums::ü yapi

daki degişiklikleri Sclptayarak,':Cürkiye ve Kür~~~i stan çapında cıtıl::ı cak 

ac....ırnları,yc..ıpılacak yeni oluşumları scıptam.Jsıyc.~ı.Çünkü,l2 Eylül hnre

ketinin üzerinc....en bir yıla yc:ıkın bir .zdmcın gcçti~i haldc,kollektif 

oli:Jr c.ık. b ir ::ırc.ıya gelme ve genel olarak sorunlc..: rı ta rtış mc:ık, gene ı du

rumu det,erlcnL,irrrıek fırsatı bulmc:ımış tık. Her günüıı k2yı bı, (.evrim ci h.cı

reketin k<'Jyı1nyuı.Bu kaybs0.ilc::n günlerin için;,.c '~c,prc=ıtik sorunları

mızclc:ı çogalm·Jktaycü .Bunları n çözümü c. e ,IVIK 1 ni n ortcık topla nt ıs ı na lı~lğ

lıyc..Lı. 

Merkez K omitesi topla nt ıy:J b as lc:ıdığı zc:man, ilk plcn.:;.a "Günı:'.ıem" 

sapt<:ıması yoluna gitti.Aslım,a,mcvcut gelişimler ve 12 Eylül sonrc::sın-

d3ki genel duruma bai::,lı oıc::r:::ık, g ümlemiıni zu.c tcmc 1 bir tck me'ıc~cls var

e:.~! 0 1 ele gerıtÜ olarak id 80lüj ik-Siy.J Si1l Ve Örgüt s cÜ LlUIUmun köklü O ir 

ş ekilde t,özc~uı geçirilmcsiyC:llli.Bu rn.JcJ~cyc 'J2t,lı clarak,c.~sgcrlc::n,._irilmt:

siyl-~i.Bu m;Jckeye D~t:lı ol urak~ ,,_e~:_crlen;.,i rilmesi gerc,ken sorunıcırdan 

bi_ri Ccq 1'UlusLırcıru s ı ll8Vrirnci ve Komunist hcırc:kE:: tin durumu ııyci.u .Kı

sc:ıccısı,gencl olarciK göndenıin 1)öyle snptunmc:;sı c~Uşünülmü:ştü.pcık~-=t,top

lantıycı başlc:ıG.ıgımız zam~_m,J:vTK'C'~c f~ırklı bir C:: .. ururnla kar.;ıı-ka:ı::]ıyCl kal

chk. 
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JVJ]{ toplantısınua, c..:.urumu farklı kılc.m,MK üyesi Zilan arkuda;ı ın clu

rumuycm.Zilun arki~u.c.:ış,günu.emin te:mc:l mcıclcielerinin tantışılmasından ön

ce' kc; ncü clurumunc:ı ilis ki n öneri sini n tartı s ılına s ını ileri sürclü •Bi zim ' ., , 

yani cUser ıvıK üyel8rırıin israrları ve_ i tir-"zlarına rağmen, kendi Curumu .... 

na iliş kin öneri si ta rtış ıl mD dan, temel sorunlc.; rı n tc,~rtıe ı lma sına geç i

lt:miyece6 ini,ya da bu sorun t::ırtı;ıılmdcLm kenC:.isirün tartışmalara ka

tılmasının imkc.msız oluu~unu ileri sürd.üı13u sert ve sekter tavrı eleğer

lenCi rt:n JVIK ı ni n eli~ er üyeleri, günu.eınin bunu uygun ol n rak oluş turula:a sı
nın; işlerin yürütülmesi, turtışm::üarın sürcı.ürülmcsi, temel sorunların 

ineelenme si a çısınc.. .. m yararlı olcluğuna karar verE:Orek, günc1emi ni ona gö

re oluş turdu. 

rvıcrkez .K emi tcsi ı nde ortaya çıkcm sorunlc.ırı t::ırtış may2 geçmcG.cn örı

ce,toplantı öncesi çalışm~lcır ve gelişmelerle ilgili olarakta kısaca 

bilgi vermE:kte ycıror vsrc.ır. 

12 Eylü;L ı ~en hemsn sonrc:ı ,·bir c.lc[~erlencürms yapıldı. (Kuzey Kürdis
tanıc:~a olcm JVTh.. ve Bölge Komite üyE-lerince).Bu de:t,erlenl:irmeye bağlı o-

larak,hart::ketin bünyesinuc yeni clüzenlemeler ycıpılCı.Arkol~aS,ların bir 

kısmının eği timl.::-ri için bEüli aıanlc.ıra gönCerilm(_si ,12 Eylül öncesin

dt:n ~:ılınc.ın bir kurarecı.Bu kcırar,l2 Eylülıu.t::ı1 sodra ha'yatc:ı geçirilmeye 

çalış ılG.ı .Ayrı c :cı, sömürge ci askeri fcış i st cunta nın yc~p~:ı ccıgı salclırılar 

ka:ı:ş ısında (katliama yönelik s:.üc~ıraılcır) ~nm_~-=k:ıE~ı. ~ılınclı.Bu ka

rara uyesun cLır .. ;Ktcı, il eri ka '-'role:ırıruzın ülk eeit kc. lm,~l::ırınıri, eli reniQ i n 

ve_ çc;lışmolarımızın te:minatı olaca[ı tesbitinE uygun tcL~1Jirler ::ılıncl.ı. 

K ürc~i s tan v~ T ıJrkiye çapınLca; uevrimci , c.1t;mokrat V8 so sya li st güçleri n 

mücach;le l;irlitirıi sc.ıt,l:.-ımanıncia zorunlu oldutunu kr:ırar altıncı alc:ırak; 

lıu kcır.<:ır UY8Un : . .Jir ~içim ve muhtevac.1o,Kür(tistanlı ve Türkiyeli devrim

ci,uuüokrat ve sosyJlist güçlerle iliskileri geli'?ltirmeye bc.ışlachk.İlk 

plf::n(,a, anlayış ıırıız:cı gör ı-:: ve veri li cluruırıa b3~lı olarcık ;K ürc~i st<Jnlı dev

rimci, C~emokrat ve yurts~ve:r güçlerin mucaL,ele birliginin zorunlu oldu

gunu karar <-:ıltıno <:ÜüıcımıZl<.an,işe orauan b .. Y:;ılaC:cık.Z:::ımon geçirm~...,uen, 

KiirL~ iste:ınlı yurtsever, c...(;jmukrut güçlerle ili ~kil cr gc-:lis tirdik. Fakat bu 

çalış malJrımız ,uut ün çalış rrı:.ü arımızc.ı rat', men sonuçsuz k~Jlc.lı. 

Bu çc:ılış rnamızın sonuçsuz k .. ür:1:J sın:~.m sonrc.;, Türkiye çcıpında bir Güç 
vc; Eyl8m Birligi ı nins,J~::.lcınma sı içi n,ydpıLıc::.ıK. çalı? malarr:ı gücümüz ora-

nınd0 katılacatımızı Gost güçlere ilettik.Bu kararımıza bcıGlı olarak, 

KDH:l'DilŞ öiyasi Hdrt)(stiınin bize yaptıt:ı öneri Uzcrine,Güç ve Eylem 

Birlikleri ç :Jlıo:; m.:.ılc;rıncı Ke:t:ılmak içi n ha rt:-Ket e !,eç tik • Fakat, o dostla

rımızın yc:ıptıgı çalış mac.a b elli tıb.knleruen ciol:~yı (Sosyal is İş çi ı den 

cıçıkli...inL,ıcına göre; DEV-YOL'un ve c1iger bir kısım siyasi hareketlerin 

lJu çalı]m3lura katılmıyac~;klc:;rını bild.irmclurinl~Gn sonrn,bu toplantı

lar son bulmuş) 1J,Y~drıycı uLJ:?maca. 

Bunun yc:mınG.CJ, fcış ı.st askeri cuntc:nın taktikleri de yavaş yavaş so 
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mut olarak kc;nC~ini gcistc:rrnsye uc:;şlcıclı.Askeri cunt:mın k.-:ıtliJm yapacağı 

bekl eni·rken ~ cunta, U.c~ha farklı tak tiklcr i zl crnE:Cyc ~x:ı;ı lcıCl ı. Donilctili

-nir ki,aslceri cunt2 "yumuşak" ini;ı yaptı.İlk pltın~:~cı~c.,evrirnci güçleri 

ve C:tc:;vuümci militaııl:.:ırı kitlclt:er,[en süyutl:m::ı t:::ıktigini izle:,C:~i.Aske

ri cunta~l.ıu taktie;,in sonuc-u ol:___:rek,Türkiyt; 1 nin ve Kür~listan 1 ın bütün 

yört::leri'nL,eki örgütsüz yurtsever ve uemukr<Jtl.c::ırı tutukl2mDkl3, onl,c;ru 

-gözCi.Lıgı vermekle işt: l.Jaşlac~ı.:Bu taktik geret,i,r.ıilitan clevrirncilere: VE

örgütlü güçlt:re s:cüJ.ırı Lla (iaha ihtiyatlı de:-ıvr-.Jnr;ıuya b'Js lc:ıdı, bu güçle -

rin çökertilmt-si için, belli tir pl~n ve prc&:r~)m yc·ptı.:Bu plôn ve prc[-

.. ram çerçeve si nu e ç-:üıc;ı m.ü arını yürü tmCoyc ba'Ş laclı, Fa:ş i st CJ sk eri cu n to-

nın 12 EYLlJLic~E; siyasi yönc.timi e;ls çirrnesin,~cn sonra,Türkiye vr.r; 

Küru.istan c~evrimci har~::-ketleri herhangi 1ür biçi e güçlü 1:Jir c~ireniş 

gösteremc~ilcr.Ttrsin(:;,~evrimci hJrcketlsr ve hJlk kitlelerıt~bir caiz-

se, "ş ok c: ıı h:Jlini geçir~ci ler. Devri mc i h:cı n,kr:;tlc ri n bu ı.lurumu , Askeri 

cuntcının t:.:ıktiklt:-rini bclirlemt:cle büyük bir c:tkisi olclu.ÇLinkü,,:ıskcri 

cunt.ı cıevrimci hcırt:Ketlt:rin bu ,,urumunu sapta,_ulzt::ın sunrD ~ L~ahc; '· r.::;;_ 

hat bir pozisyonua çcılışmalarını yürütmeye,t?ktiklsrini hayata gsçir

meye çalı c:;; tı. İ~? t 8, usgerlcnc[irmemiz ( 2, c~eg er le rı;. i rm emi z) sonucunda bu 

clurumun saptarıma sınL~::ın; Türkiye ve K Urdi stanC:La Güç ve Eylem Bi rli~~i ça

lış mcılc:n::ımızın sonuçsuz kcllmc.ısınc~::ın sonra; şu sonuçlara v:Jrılc~ı: 

1-ALA RIZG-ARİ Si ya si HiJrGkc: ti olcırak, tek b :ıs, ımızc:ı K ür::;"i stan 1 ca as

k eri-siyasi bir u..ireniş geliştirmcmize olcındk yuktur.Tt:k lxış~mız:ı böy

lt bir eyltme girnıeuüzin yılgınlı(:ı, t;ÜVE.msizlitsi 9 ycnilgiyi :_~oh;:ıc~::ı l'e

rinl~tir~cet,i ve giuerck Kür~istan'~a uevrimci iç dinamiklerin sö

mürgeciler ve onlsrın işDirlihçilcri tarafın~:Jn rahcıtlıkla imhd edi-

ı eb·ilinc C8i:,ini, m Lı c ere. cılıga kc;y ıla cat;ını ~ 

2-Ülkemiz koşullarınC::.; örgütlenrnemizin Y'-nic~Ln gözc:.cn gcçirilc

rek, yE: ni düzenlemeler y::-~pılmu sı ger...:kti/li :L .. omi tc leş m el ere hız veri 1-

mesinin, tütün saglmıı ve güvenilir unsurlarımızırı örgütlenme içine cı

lınmasının; gizlilig in koruruna sırıcı ç<üış ıl3 cct:ının, illcg2li te ni n yGrli 

yerine oturtuluıcısı için ugraş göstcrilm0si gsrcKti~_;i, 

3-Bu ş ;.~rtl(ırcı Lı'--' gl ı ol :::ı rak, çalı,~ nı;.ı taktiklerinin tc sb it 8c.:_i lmc si 

gercktigine::Bunun içinuc,çulışma y:Jp.ılac::ık Lüc:;nlcrın ye;ni,"en gözc.lcn 

geçirilmesi ,yeni ciüz~::;nlcmelc;rin yc::pılmcısıcı~] uir zorunlulukt·u .Bunun 

sonucu ol<~rak, d;Jhacuntc:mın ilk c1önemlerinc:.c,TLirkiye V8 Ki..ir,~istanldcı

ki 'ievrirııci 1 ~~emokrdt 9 yurt sevc::r ve sosycıli st gLiçlt. rle bi rliktc olunCu

gu zcım:..ın; tea-u it euilc n (Ha r~:::ke tirniz tar n f ın,_;ı n), i,'_Pj rcnme Tak_tiği ni n" 

lJEGJŞ TI:h.ILivü:ıSİNİ:N gcrt.:kli ol( .. uguc:a orta y<.:;rc,:cyr~i. Çünkü, tc.~ bt:lirt-

titoimiz gitıi, eger Türkiye; ve K ur,_i st::ı n 1 ki tüm lLlt::ri ci, c' evrim ci güç

lerle bir [ı1ÜCCHcele birlit:.-irıe vc:ırcıbilL~igimiz zarı:~n, ııc:'~irt::nmE:: taktil i

nin" s~:ı:::..,ürülu.uilinccegini tesbit t:otmiş tik.:Bu ş artın olt,unl~:ıcı tırıla

rıı:::ımasıncLan sorırcı, L~Ot>ıl ol:.ırc.ık müci.'ıc>:_;lc taktigirnizin CetiŞ tirilm<~sinin 
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gerekti/Si apa ~ık o :ı:_ t:J yere çıkma kt.Jyc~ı .Bunun sonucu olarak, tesbit edi
len mUcatiele taktisi,bUtUn şartların hbsap eCilerek; katrolarımızın 
ve örgütlenmemizin c~urumu gözden geçirilere;k yc:ni ':"en testi t ec1ilmek du
rumunuaycü;Bu iler sürGüt,Urnüz şartJdrln tahlili temc.:lince,rnücadele tak
tigi olarak, ı;sömürgeci askeri faşist dikt:.ıtörlü(,ün tac;ıhiri, cuntanın 
niteli~inin kitltlere kavratılrnası,Devrirnci Demokrat güçlerin mücaQ~le 
uirlitinin satlanması i~in ç::llışmanın yLırütülmesi ve bunun yanınd;:ı ~id.
L~i bir direniş in gel is tir il mc: si i çi n hazırlıklerı n i çine gi rilrne si" o
ı~rak tesuit ecı.ilrniqti, 

4-Bu tesbit Ecuilen t;ıktik sonucu, Lılkede örgütlenme açısınc:.::m yeni 
c:.üzenlt-rneler y~Jpılc:~ı.O günkü durumlsrı gözelerı geçirilC~it:.i zarnan,ileri-
Ki dönernlerae verilecek çetin rnüca~eleyi teorik-iteolojik,siyas8l,ör
t:,Utsel ve askı:;ri olarak yüklenemiyecek (lurumcla olan kac1rolarırnız ın bel
li bir kesiminin,bc:lli "alc.ınl~ırc',a'' eLitilrnelsri,donc-ıtılrnc:ıları için e
gitim sürecine. sokulmsk c~ururnund.ayc~ı.Bu istek,aynı ZcJrnanc~a kendi du
rumlarını çok iyi Lıilrnekt<::: olcın,k::ıcro yoldaşlarımızınL1<J istegiydi. 
Ve bi i st ck, gerçek uurumu da ye.msı trnc.-ık tayclı.BunL.~an cl olayı, bu gerçek 
c:u.rumG.cm hareketle ,k<Ju.ro unsurlarının eti tilrne;leri için gerekli karar
lara varılclı, bu kc.ı rarlc.ırın hayata geçirilmesi için ş artlar olgunlaştı
r ıl ıcı o o • 

5-Bununla birlik tt:;, u ütün yl:tkili ve f:ürcvli k:1u.ro unsurlarıyla ye
ni uoncrnin VG hCJreketimizin c~et,erlenc•irilmEOsi için,sınırları bc:lirgin 
olan bir çalıJ ma Lıot;ı ı atıldı .Bu ç.:üışmanın başlatılmasının gerekli olc~u
e:,una kcır::.ır verirken, İsveç 1 te h;:~reketimiz ac.nna yetkili olan arkcı(ıa-:ı ın 
u.a görüş leri alınetı.Blı görüş alış -veris in(~ en sonra, ortok nokta~cırın 
s:Jptanması yoluna giu.ilcli.Bizim bu çalı<:Jm<.üarımızın,lıir Konfercıns 1 _lac~:=ı 
sonuçl:.:muır-ılm:.ısının,örgütlenmernizin yc:ni ilt::ri C:~Uzeyinin yc:ıratılması 
için bir gerc:klilik olG.ut:.un<J varıldı.Bunun sonucu olarak, çcılıs maıarımı
za K .K ş ehrinue ve O .D. ş ehrinc,e boş lodık .Aynı '7 eki lde bu çcılış rn<ılarcı 
.Avrupcı 1 cl:.:; cıa buş latılGıt,ına c1ai r ,yetkili arka(~8"J ta rafınclan bize bilgi 
verileli .w:ıttCJ ~bu çalış maların somut bir ;ı ekil~ç b .::.ıs; lat,ılc~ıt:ına dair 
o ir belgelle t!ize il c::tilC..i .Bu belge (i e ,A vru.pa 1 C~aki tüm yolc:.aş ı ara belli 
sorul.;r sorulmcıKtaL..ır.Bu soruL':rın ccv ple:1rı istenm(:;ktec~ir.Bu sorula
ra V8rilen ccvaplarL,cın cıncak bir-iki ~~rk<:ıuu;ı ın metni elimize geçebil
ui. O .D ş ehrinuc; Lt e, Vcırolmı t Lım yolclcjş lcırlc; tu çalış m·Jlcır ba7 latılGı. 
İlk plcınclcı,topL.ntılur ycıpılclı.Akal.ıincle,tür;:ı drknl. . .::nların kenc".i görü;ı-

. leri ni yazılı hc.1le getirmeleri i çin k:.:ırar::.ı varıldı .Bu ka r::ı r gereği, tüm 
<Jrka~uş lar ç-:.üış mala rı na buş lc.wııur .Belli bir s üre U.:; n sonra, arka das lar
kencU görüşlerini yazılı hale gE::tircciler.Bu görüşlerinin yazılı hale 
gelmt; si ne.. en sonrcı, cırKu Lıf.I'J ıe:ırla tcırtış m:::ıl c:2r t..ıaş ı c:ıtı ldı .Bu tcJ rtış maların 
sonuçl..:ırırıırı MK 1 e ye somut lür ş bkilde akt:c~rılm~ısı için,kac.~ro c.iUzcyin
u.eki tUrn yolcu:ış lc.ırın görüş leri tutanaklar h'Üin(,c tTJtulc~u •. (Y:.=ızılı gö
rüş ler Vt:; tu t;=-ınc:kl<)r c)TŞ i vee u. ir.) 
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6-12 Eylül'uen Suııru,bizim orgutscl uünyuüizc_~c ele urt:;:ycı çık,:n c~c

(:,iŞ ikl i.{_l en, en sc nr::ı; s iye_: sal çe:ü ı:;; mc.ı y:Jpm:ıycı t..:l veriş li ol::n ve örgüt

lE:nıe yçte:mt::kleri lı~.:lli bir ciüzc:yue:, olan _:ırK~ıc~a'? lnrınıızın t·::osoi ti yapıl

c.ı.Testıit euilen bu cırkau.j;>ların hepsiyle ortJk ~ıir toplantı yapılc~ı. 

Bu toplantıc.la~ a)Yeni cönemin ve hareKetiniizin o platform çerçevesin

ce deeerlcn __ irilrnesi ycıpılCLı.1:ünı arka·,1aql::ırın gbrLGlcri uygun met 

larla tes1it cc:.ildi. b)Yeni koşulların c~et:;crlu-ıcirilmcsi temelinde; 

bir "Pr,:.ıtik-Siya sal çal ıs ma Prot,ramı 11 tc: siJi t (;e;._ill~i. Ve ortaya çık:ırı

l~n probrc:ıma göre,örgUtlenme yeniLt..:n uUzenlcn~i.Örgütlenmcnin ycni

uen cüızenll:nmesirwc:; en sıkı gizlilik ko?ull<.rın:ı ,f./ ehir ve kır k<:sirıin

L~e üretim d.irekt ili$ kili olun emi:.. k çi k esi mlt:r ra sınC_a çalı--:; nwycı <J

~:,ırlık verilmesi esas alınuı. (Yeri gslccic,i z mLHl 9 1J:Jf? ko metinlcru:c i;u 

pr06ramımız Lı.et erlenuiri lmcyc tc:ıbi tutulc-' c, k tır.) 

zatcn,yopılc:ın tesbite f)Örc,olu--ıturulon bu pro~rm ve örgütlenmenin 
yenil~en c~üzcnlenrnt;Si, "geçici" ve belli bir (Önemi içeren nit<:.,likteyc.~i. 

Aynı zamanC~a,örgütlt:nmemizin ileri lJir c.,üz8yt_; çıkcırılmasın,ıcı bir :lc;;:.:ıms 

olcı caktı.Bu çalı'? marun l)aş c:ırısı vrc boş c3rısızlıe:ı; yeni c".öııc:m(ck i ör

&,ütlt:nmt:mt;mizin ve çel ış mE:mız ın önünü cı ça cek ye: da tık<:ıy:::ı co k bir sorun 

olarak ue~erlencirilmekteyui. 

7 _ııw:.ı zırlık :DönE::. mi 11 ne uygun çcJlıs m.Jlur ın u :..:ış l:::ı tılm:u:;ım~cm önce, 

G.K ve D.K ş ehri nu eki JVIK üyEsi ,JrkcJc.El'? Lırcı c~:J ljilgi verilCi Y görü'ş le

ri istt:n.~i. o :Jrk:Ju.:lŞ larclanCcı gelen y:ızıl ra e;örc, ç:.:ılısmcı trJ.ktikleri

miz çakışıyorclu. 

Bu çalış rn:Jlc:ı rırnz ve hu zırlıt"ım.ız, 21 At:usto s 1981 t3rihi ne luciar 
c~cv:.:ım etti .Bu ç:üJ;;ım..=::l:::ırın sonuçl,::::nc,ı:cılm:ısı ve MK Liyelerinin bir :ı-

raya gelme ş :.:ırtlarının ulgunl<ışmusın(.,an sonr~ı lıir orcıycl gelinc_1i. Ve 

Eylül 1981 tarihleri nu.e,IviK 1 nin toplentılc.ırı tJ<>;; L::.c~ı. toplantıya baş-

lamac~:..:ın önce,JVIT( üyeleri genel ol::ırak kencli :ücınlırınc,=ıki g8lismcler, 

k.:::,nCi alanlcırınL..cJki siy:JsJl çolısmalar,ülk8mizin C:ört parç:ısınC1,a,Or

taC.oğ:u 1 cla ve '~üny -<Ct~1ki genEl V8 ÖZL::~l siy _ı s:.ıl [:,eli:-ı m eler konusunc:.a, bi

riuirilc:ri ni bilgi lenL,i rm e zemini olu'? turulmu:; lm.lunm~ık t :JyClı. 

MK tu 1Jlant ısınuc.ı önce, HK üyel(:;ri ar:::ı sı nc~ilki pul emikl cr .. i.: n l;iri

nin aktarılm.::.ısınucJ u.a sorunun cıçırnlancıLilinmesi :ıçısınc,cın y::ır::.ır vcır

cır. Çimkü ,Mi{ t)ünye si nce e c-:_aha sunru ortuyc:: ç ık::m iki m ant ıt:ı ele ver

mesi,yol"lcışlcırımızı c;.üş üntürrrıt:si ve sonuçlara vcırm::ısı lJokır;ırı Em önt;m 

li uelgeler nitt:lit:;inc;_ec:ı.irlcr.Bu iki l)Cl[t:,,~ynı z:ıınmc.:<ı ıılJ.nhercşe

yim 11 , H b~;::; ni m clECcLiklsrirni ya yaparsınız y;_ı tU i st i fs cc..~cri mn l:iyt:n m:m-

tıt::.ı scrgilt;mesi Ldkımınc.L:m büyük l.~ir önt:rrı ta~ ımclkt~Llır. 

G.K ve D.K Ş ehrinceeki jVli. üyE-si urk::ıG.oqldr0 9 l5 M.::ıyıs 1981 günü y:J
zılc:ın yazı,La; 

ll ••• c •• Yolcluş l:.:ır, 
ii 

... 1 . .. 
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"l)U mskan :.:ıyr ılıKl:Jrına rc:ıgmen kalbimiz aynı s eyler i çin çarpm3k
taydı.Ve aynı ~eylsri hisse~iyor,aynı çoskuyu ta~ıyor,kinleniyor, 
üzülüyor, seviniyorc._uk. Ve geçen yılki 1 Meyıs gibi de hareketli oı .... 
maınızın irnkcını olmc:ıc_, ı ••••• Tcı bi hcıpi sh ::ı n eeleki. • . • .·::ırk3c~as larımız 
ı Mayıs• ı caha kötü ve çc;tin koşull:~rccan gc:çirrrıişler~~~ir •••• ı Ma
yıs'ta eylc;mlerin geliştiril(_igi ve lliy' rbukır'c~a üç arkac'":ı"lın 
yakalanl:lığı,işkencsue ole:.ukları,kencilerincen c.:.aha haber alınam::ı_. 
c"..ıgı ••••• 
"Yoldcışlc.ır, bu mbktubumi.',;::ı ~ıslınucı ş im,,iyc: k:J~~~ır yazüıgım fakat e-
linize geçmeyen ve geçmemc:si ihtimali ni dt.: hes.Jp ederek, o konul2,
rı t<:JkrarL~:=ın uktarmayı, sizin y;_ızc.ıgınız mE:ktlıplarc:.Dki birtakım
konulara cevap vE: rm ey i, Lü r kısım temel konuL~rıa ilgili önerileri
mi, son dönsmlt:.rli8ki geli? m cl eri bu rnek tuLumuri eli ni ze geç e ce2:ini 
hesc:ıp ec.lt:rek, (;_erli toplu bir ;ı ekilC:,t: y:..ızıyorum. 
uı) ..... o••••••o••o••.• 

"2)Burudaki gelişmelerclUl yeni bir G.urum şu .. ,ur:Bud:J,Y •• ve C ••• 
arkauaş ın h-Jreket;ı.e ilişkilerini kestiklerini bize lıilclirmeleri. 
Geli? me şöyle ol c, u: IJiyc:ırbakır 1 C:~aki olayc.cc:ın ha berLl2r edilmemi zc1 en 
sonrc:ı,ben b11ı iki ark::ıda~ı gelıc;ımt:leri bizG ilt:tnh..leri ve K. ;ıeh
rirıc.Ce birt,__jKım işleri çözLimlemck için yetkilt::nc~ir~"im.Onl~ırın git
mesin~,en sunri..i bir arkcv:.ü7, unlcırl:ı ilgili ol::ıre:-::k birtokım bilgilr:r 
verci.Konıışnwsınc~a şöyle C.t:c'~i: 11:Bu drK'h:sşlar :xnimle görü?,tüler, 
'hateketc güvenlt::rirıin kalmadıklurını •. 1 , 'bu hareketin düzeltil
mt:::·sınin mumkün olmac,ıt,ı ••• 1 ve c1e 'T ••• 'ye gic,cceklE..-rini. .• 1 be
lirttiler.Bew,e, 'bu tavrıl<:ırının y:mlıcı olc~u~unu,şimc~iye k::.-H_tar 
böylt-; iJir u.urum olmc.ıc.:.ıe::ı h~..ılU.E.:, bu durumun ,lniCen ortayo çıkmasının 
nec~enlt..rini ui zlE:.:ri nGe ögrenmt:mi z [erekti[:ini ve sorunun SL, ar
kDc.caşa iletilmesi gerekt.ie:ini 11 l:ıc:lirtmicı .F'~lkat rırk::ı'-~:=ıf?lar,K ••• 'ya 
giüip-l~öw_, üKl eri z::.ınnn sorunu :Jç:J c:Jkl:'Jrını söylemi:; 1 er .Ta bi bu 
konuda beni hOUerG.c:ır e~.-~inct:. 9 3rka~~i_'Şı clec.tir,im.Hemcn bu konuc~a 
bir arkJuO?,ı yc;tkilenC:LirE;rc;k ve korredsine onlarını C:'..urumlarını 
eleştiren (yöntem cıçısınc.,an, çünkü sorvmın muhtevasını gelc~ikleri 
zornan tc.ırtışacoktık) uir yJz.ı tvercLim.Onlcırın yetkilerini <1l~ıgı;,ı;; 
mı (o güncçl iş e iliş ki n olarak-AH) ,yeni b8lc:.n ark:ıclcış ıyetkilen
c.lirelicimi ,kıs,J sürede ş .. ';cı ,1önerek sorunu t:Jrtı" mnmız gerektiği
ni •••••.••• Onldrua cevc;p olar~ık gelme(~ilt:roJtyrıca bir mektup yaz-
mışlar,bizim gelmemize gerek yok,bu aşomod:J biz tortışmakta is-
temiyoruz, Zdten si Z6 kc:nş ı :=ıl tt:.rnatif olma ÜLdic_ımız olmatıLı gi
bi,bugün ue Lıöyle uir şey (ıJşünnH;c,igimizi,gelccek günlsrue kE:nc~i 
c_,üş Lineelerine uy§,'Un Lıir h<ıreketin içinL,C yer alauilE:ct=-klerini ,ken
ler in8 güvenmc..mi z gerektit_:ini vs her 8'? cJmn(c,ı; hapi shcınclerlle, is_ 
k e ncehant:lerc,E: hareketi koruycı cukl Jr ını vl:, •• (erler. BE ne., e onı:=ırın 
mektulmnu f)ugün :.ıkşım11 vey] yc~rın l~"e 0 c-crlc;n;__,irmc fırscıtı bular'ık 
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11y8ni bir tcıvırbelirleyecetim. 
"Yalnız bunların tavırl:ırını J •• 1 ın tavırlurıyla birlt::;ı;ı tirme ve 
birlikte olc.ı u il e cek le: ri yanılgısına C.üş erek t.::ıvır koyma nı Zi-J ge
rek yoktur. Ve lJüyük yanlıc;;lc.:ıra yol açalıilir.Bunların tavırları 
çocuksu -:.;ir tavır.KenC.i üzerl.::;rinu,., c~ur~:ıcagım.Iknayı L;sas al:::ıca
e:ım.Qünk.U, bu cırkau.aş lar birkaç gün ÖLce yaptıt;-ımız bir toplantı
ca, horek8ti geli;; tir i ci anlamcıa Jrkac,a'i ların geti redkle ri ele:;ı ti
rilere bile tahammül etmiyorL~rc~ı .H::ırt:keti bagnazc;:ı kuruyup, s~~
vunuyorlarc.ı .Buna rcıgrııe;n, bi rk:Jç gün sonrc.::ı bu ~lrka~\s7 lar bu ti.lv
ra gi riyorlc-;rs::ı, 1bu tavır; üengcli, hes:...;plı, 1Jilinerck korıulmuc:,ı bir 
tavır ol::ımaz. Onun içineLe bizi m ycıklaş ım mcto,~umuz(~c:ı burıJ uygun 
olac:Jktır.J •• cırkaclaş ın ecurumunu çözmeyi önünüzl: koymc-mız ge-
rekti~:ıi önc:ri::drıi J.c.ıha önceki mektulmnıc,c:ı -bclırtmiştim.Yine 1::'!h ko
nu lizerinGe c~urmaktcı yar .:ır görüyorum.Bu :lrk:Jl~C::"'J ların tabiki çekip 
gi tm ele ri ha linlle bu hareket yi ne gi \:,c c Ekti r, ve c~ c c~ aha bir azi m
li,C.:::ıha etkin bir şekılue yürütülecektir.Çünkü h3reketin k:ıpsamı 
e:,enişle(~i.HdreKctin şu veya bu kişiye -iJcıc.l nmDsı,vcya c;ıu vey.~ı bu 
kiş inin e:,i tmesi haline.<::; bu hc:ıreketin gi tıneyecef::,i gibi CU"i üncele
rin i tib:::ır görmiyccct;i ve ITii1C:.cti hayatın c.lıc_;ı talıyocat:ını bilmek 
zorunC~ayız.ım idL~ia ile ayrılöt1l.Jrın bile sonlarını gör(iük ve ha
reket o e;ünLcrı G.Ethc:ı güçlü bir çizgiecs gclic:ıir:ı göstcrcci, lıoyutl;-;;n
C..ı,ilişkilerirıi geliştir;. .. i.CCünyaya ve Ortcıctotu'ya açılCı.h.enc.:i 

saflarını sıkl,::ış tı r(a, ili7ki l0ri ni c'~ahc.ı -;_Jir c'~0rinli~:;o kavus turm~Jk 
i çin çcıbalar yogunlc1S, tı, örgüt s E::l ydpının güçle n(Li ri lmL; si, c:.erin
lc.?tirilmtosi,illegalitcnin oturtL::.lm~ısı v.1. için Ç'll).rıl.:-1rın gic~e

rek yot.unla<ş tırılccıı::;ı_nı dosttı, c,üş m._ı nl.L::ı LilrnL-k t sl:i r. Buna r:Jğmcn, 

sorun ne? Om-ı ~dkmak gerekli: a )Bu inscırJ.lar uzun yıllarc~ır Uzerin
de çalı';\ tıbımız, belli T:iir olgunlui:,a gE::tirilmic;ı ve k::-ıclro ins:;ını 
denileuili n ecek unsurl::ır. b )K is il er ol Jrak i yi cırk:.:ıC:~os lar, c )K cn
üilerinin bizc..en :.:.ıyrılrnosı (t~:;r.ıe:k,-:Jir <ınlDmc-l:::ı rrıüc:::ı(elcyi bır::.ıkma

l.:ı rı c.~ ır. ç Li nk ü, lJi zi ml e çul ış um.:y ;:.in ;_::ı rka :~a<;1 Lırırı bc:ış kaları i le ça
lışnwsı olG.ukç:.ı zor. Ve zc.ıten pr:Jtikte bunun h•:.,p böylt; clc~ugunu 

göstermiştir. u.)B<.ışk~ücırı ilt: ç.::ılıc;ım:~mc_:ları c~emek 9 onların c:evrim
ci mücc.:ueleyi bırakm::ü:::rı ve c~üzt;nin lJirtcr p ~rçası olrı1cı yolunc.:cı 
tehlikL-lc:r taşıyc:ıc~~klc.ırc~ır.Tabi iyi olan,üzt:rinde yıllar(~ır çalı
şılan,bE::lli olgunlukta olC.m ark':H:.af$ların h\:,:),~ olmcısı hiçbir şekil
de tEı svip E::. ll il ecek bir tu tum (~e~ il dir. E:: )Bu r;el-gi tl t:r olumsuz 
yönGen c.le etkiliyor .öz 8llikle tl: erik-i l~eol u Jik st-viycnirı c'"li'ş ük 
olma sınc:_cı n c!"olayı çot,u zama n olumsuz yön~~ en L- tkileri oluyor. f)Bu 
dönemeLe <Jyrıl:Jnlc;rın Türkiye'nin ve ülkemizin içinele bulum~uğu 
objektif koşullar gereesi belli tehlikeleri ,hem kenC.ileri ve hE::mc~e 
hareket için taş ım::Jkta._~ır. 

••e/o•oe 
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i'Bundc:ı n dolayı ,J. . . c.ırkd\t3'] ın ve .. bu u u ru.mc.~a olabil ecek .::ırkFıda~ lo-'rı n durumlar ı üzeri nu e titizlikle clurm<:ık z oruncloy ız. Ve ayrı ca, hareket b ünyesi nci. c; prcleter C.emokra si nin ·u ütün s artları b. ayata geçirilmeli ve hareket bu anlamcla bir G.erinlite kGvuşturulmalı.Bu cla her ka clro unsurunun üretkenli~i ni ,y.,1ra tı cılığ.ını, karar alma da insiyatif sahibi olmosını,her organı elc'?tircbileceği vb. ile olur.Ve sorun kısır tartı..c;ımalarc:.an çıkarılm.:Jlı.örnegin,arkaclaşın, ı ben Zilan :.:.ırkcıu:::ış a güvcnrrıiyorum' gibi, mac~c~i t enıt:lleri açıklanmayan bir görüş ne kacic.ır yanlış su. arkaeaş ın bunu söylemiş olmasınCi.an clolayı hareKetin ve Merkez oruGnının onu karşı almasıda o kaC.ar yanlış olur.Bunclan cJ.olayı;arkac:c:ış güvensizliğin nedenlerini somutlac;ıtırmalı ve merkez yetkilisi arkaGcı~-ııarda bunun üzerine'le c~erinlemesine uursunlor.Hc>tta arkadas ın güvensizliği ni bir arkadaş a bE:lirlemesi ,harekete güvensizlik ol,Jrak bu aş amacla yan-ri hareketin gelliiğiz:xx uüzeyce y:1nlış vt: büyük bir sığlık olur ••• soruna bu çerçeveue yaklaş ılm(.Jlıciır •.•. (x) 11 3 )l:mra6.a 11 birlik 11 çalı::; ıncüarının yürüt ülu.Lic. ünü~ i h tiyotlı davr<.;nılclıt ını ,ş artıara uygun -o i rlikl erir1 olu s turulm.o sı gert:kti [ini ve bunun içirıue; HHJ{Ii ,ÖY ,DD' l:ır,KUK 'Lı bir plcıtform yaratılmak istenlli .Fak::ıt,:DD'lar topLmtıl·~~rd gelmiyeceklerini ,KUK •ta son toplimtıc,a "PKK 11 nin olması halinc,e topl:mtıyo katılmıyacaklarını bc:,lirtti ler. (Bunların katı lmcıma neJ enl erini l~ilc1it;ini z i çin tekrarc,c.ın ycızmıyorum).Bu.nun üzerine; biz;6Y 1 c~a,PKK'den özcle-:ıtiri temelinue birlik çcılışm:üarının esasına girebilecogimizi belirttik ve bu aş am:.~ua bu platformun clev~cım etmesi nin yararlı olmadıe:ına va re. ık. z,J te n, 1unun üz eri ne; PKK' ôe plcıtforr:h:a ııkenc-~ilerini n çekileeeLini ,dit-er gurupl:Jrın kenci aralarınc~a ·uirlik çalı~ malarını geliştınrıt::leri gerektitini ve ç<üıcşmLılJrın belli uir aşamasında c.. o k enLti lerinin k:Jtılabil eceklerini, kenui leri ni clüzel t ecekl t::ri ni ••• 11 belirterçk topl<::mtı n çckılGiklc:rini belirttilcr.Bunun üzerine toplantı clagılc\ı.Ertesi gün DIKD'nin önerisi üzerine bir araya gelinc.ti. Ve bu tcplc:ıntı:.....a kencisinin u:ıha önceki toplantılara t;elmenıesini ele;; ti rltik .Buno ba6lı oıarGk,PKK sorununun t:Jrtış ıleırak karara uaglanmcısının neue n gerekti[i ·0i zim ta ra fımızclan . • • • anldtı lclı.T oplAntı Lıu nş amaua ncti eel cnmeC:.uı 15 Ni s;ın l98l'e ertelenu.i.l5 Nisan'<ic.ı bir araya [:,elinc;i,DDKD t.Jplantıl<::ırın nere!_.e ycıpılnusı gerc:ktigi üzerine bir tartışma açtı.Onların önerisi .A ••• 'ycı.B.:i:z çok (LCtcıylı ve ncdenlE:crini üe (~'çarak bu soruna karşı çıktık. sonuçta bu aq amaua f .. 'c,ll vr::; gelecek günlsrde B •... 'ta da toplantılsrın yapılmasına karHr ver~ik.Ve toplantı 

-=--------~-------------------~-----~----(x) -0 sırJlar-c.J sözkonusu olan iki arkau.aS\ c[ah~:ı sonra ikna edilerek h:::ırek ete dönmeleri sac,lcJnuı. 
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"yerinin saptarımcısı için toplantıya bir h::;ftc:: ara verildi.Fakat, 

o gLinuen bugüne:. 1 ay ge çme si ne ra gm en, ccahcı DDKD' li L rkadaşlarımız 

toplantıya gelmiş c~etilll:::r.Bu konuyu ele·~ tirroek i çin ·tür ::ırkac'Laş.ı 

kt:: nClilt:- ri ne gorıu.er~~ik. Daha o arkanc:.ıq , bi zc ~ür cevap vermis deği ı. 

Bu gel iF? m eler, DDKD 1 ni n bu k onuu:.ı cic.c.i olnıJc~ıf}:ı.nu, kenc:.i si ni net

leşti rmedigini vey:J bu sorunun önüne d;.:ıha i)ac:; ka so nwlar al m ıs 

veya kencli i çleri rıC:ıc önemli problemle. ri Vcır. Bsc..ıs ol;:mC3 TKF' 1 ni n 

tavrıdır.Çünkü,TKP faşist ::ıskeri cuntayı :şirin gösterme propa

gc.ınG.alurını ve çc.ılışmcÜ·'.:;rını Cev.:..:m ettiriyor.Bunun içinc~e,top

lumsal muhaleft::ti n örgütlerıeliri lmesi ~nlar ın iş inegelmiyor ••.• 

"4-Bur..;ı(~a,TürK Solunu.=ıki gurupların tt::msilcileri ile yot(un iliş

kiler geliqtirrnt: cLurumuruayız4 ..•.• 
li 

e e O e e O O 8 G O •• e • e e • e 

11 Yeri belrnişKen belirtt::yim,he:ırek8ti toparlanıak isteyen 

ve 16 ark::ıu.cış ı yakula nrnr; lc.:ır. Çok kötü clC~u. Ama en kötüsü DE'V

YOL' lu c:ırkcıdaşlarırnızın umatö·r çalı;ırncü.Jrını c~evam ettirmckte k:J

rarlı olm Jlcırı uır .Bakalım lıu tavırları il e ,~aha nereye va ra cak

l;_;r l Z<Jten Avrupa'da J.a oldukça siiJ'lJmışLü'.Arkc.ıcl::=r:ıların y:::ızdı

~ıırıa görl;:CHP ilG yaKın ilir-;ıkiler geli'·1tiriyorlarrfılC) !Özellikle 

c1 e .K. ün.i stanlı yurt s e ver gun1plarl<:1 Ll;:; i li;; ki kurnıcımak i çin Qağ 

c:c:ıt;: k::ıçıyorlarrnı? J :. •••••••• .ı. i .L'..:...t 

11 5)Daha önceki rncktul!umG.a Mesut Barz:c.mi ile ilgili goli~meleri 

kı sa c<::ı ... uJ olsa aK tc:~r-._~ım. Onıc~::;; bu &;eli'~ m cl c ri yakınlla i zlt:-me irnk::~

nınız var.Buna rat:,mcn,bu konu ilc ilgili ol"ırak ~~unları sizlere 

aktcurruk istiyorum:IVksut Barzani Lübnan' J gi ttiu.i zaınan bütün ga 

zeteler yazciı.Lübnan•c:.a iki llirgic.,ı,) (El Mawkıf,El-Hcöef) röpor ... 

t:Jjı çıktı.Ozellikle,El I~'Uwkıf clergisi kap:)g'J l\I.l3arzani'nin res

mini koyclu. Ve bu Ccrginin sorumlusu N~'yif'in örglitUnlLC~n ve Ir::ık 

KP 1 nin cloatuc<.ur. El-Her~ef Geort;,c 1 la ri n ,:E: rili si lL ir. Tabi bu tovır

ları ile }i'ilistinli karJeslcrimiz tE:-krc:ırc,an bu gericileri mc?

rulaştırccılar ve meC?hur cttiler.T:.::ıbi bunun :ınlamı açıktır:Saf. ::ın

layış u::: n el olarak ve özel olcırakta .Filistin hareketine et: emen 

oldut:r: için bu iş ltor oluyor.JYiesut röport:ıjlarıııcla şu ana konula

ra clokunuyor: a)Biz kayıtsız-:şartsız YNK ilc birlik sorununu gö...;. 

rüş meye hazır ız, biz Ir:oık 1 ta bütün il eri ci c üçleri n ve yı.ı rtsever

leri n cephe oluş turmal:Jrı m, an y::ın:_:ı.yız. b) 197 5 yenilgisi n€ ve tes

limiyctinc.; şu yurumu L,etiriyor: 11Biz K urt h<ükı ile Arap halkının 

kcı:rş ı k::ı:rş ıy...:ı gelmemesi ve emp}-:ry::lli st güçleri n ve bölge geri ci 

rejimlerinin bu uL~yG.an istif::ıc.s etmemesi için sil.::ıhlı mLicac.;.cle

yi bıraktık" diyer<:.k,özele7tirilerim~eki iki yüzlülütü sergili

yaırlar.tlft_ 8 ~ tııa ~·-~~ c)İrc:ın' da KUr
dist,,m hareketi ile il[;ili olarak; Kürt harı.:;k eti nin geri si n(:t:: 
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lt Irak ı ın olG.ut_urıu ve savaş ı K Urt halk ının baş lattığını, sorunun 
si)ahlı mücauele ile çbzülmiyecec.ini ve barışçıl yold:::m sorunun çözLUrnesi için İran Kürtlt.Orine kendi görü.c;;lcrini ilettiklerini, d)Ir::ıkıta İslam güçlerinin büyl:ık tür kuvvet oldutunu ve İslam kuvvetleri ı:ıi n i çinL<.e bulunmacLığı bir cephe ni n c t.::phe olmıy=ı cag!nı b elirtir ••• 

u ••• ooe•oo•········ 
ıı 6) Orc.w.a bulunan yetkili cırka c~ aş lar ve hatta tüm arka cl as lc::ırla yazılı m8tG'-'l:J olmcık ş artıyla; a) Dünün G et.erlencli rilmesi, b )Bugünün ve hareketimizin çok yönlü de~erlenuirilmtsi, c)Önümüzdeki günlerleilgili ulcırak Klıruistc:n devrimci hareketi ilt:: ilgili olarak ve özel olarc.ık hc:Jreketimizle ilgili önerileri (örgütlc:nme sorunu, icteoloji sorunu, askeri ee-i tim ve silahlı mücac"'.cle, 1)i rlikler sorunu vtJ ••• ) somut hale getirirsek yararlı olur.Bir konferans ni telitinde olacagı için ileriue bizim bir araya gelmemizde kararlara varmak kolay olacaktır.Biz burada ve A ••• 1 C:i3 dcı bir platform yarattığımızı daha önce sizlere~e yazmıştık. 

"7 -SizlerG.e aş af:; ı daki konuları bu ar:.:L<a somut yazılı hc::ıl e [;etirirseniz yararlı olur~ a )Genel olarcık örgütlenme ve parti sorunu. h) Faşizm konusu. c)Uluslararası komünist h::ıreketin durumu. d) "UDG" nin ele:;tirisi, e) 11 PKK 11 ,KUK,D])ılar v.tJ. guru.pL::rın eleştirisi. 118- ••••• o • o •••••••••• 

"9- ( G.K ş ehri ne~ eki Komelu ı nın) konferansının ola ca gını arka daslcır belirttilcr • .fVIutlaka sizlerLee katılacaksınız.Konferç::nsa katıl
dıtınız zaman t.Ji zi m K üru.i stan, Ort<:ıciotou ve Li.Lınya i le i lg~li temel görüş lerirnizi sunmaya çalı? ırsınız ••••. Komc,la (nın) perspektifinin açılması ve gelecekte birlik (örgütsel anlamc~CJ) yapmanın şCJrtları
nın olgunlac:? tırılınası için Komela konferansınua,şu sorunları net
leş tirirse ya.:tl'-Jrlı olur ve si zel e bu konuda önerme sahibi olmalısınız: a)Ülkemizin siyosaı st~tüsü, b)Ulkemizin sosyo-ekonomik yapısı, c ).fVIarksi st-Le ni ni st parti sorunu ve buna bat, lı ular.sk .[VI erkezi pruletcıınya parti si, ö.)K ü rui st:.::ın ı daki m,;rksi st güçleri n i c:eolojik,siy::ıscıl ve örgütsel çc.ılışmalarının merkez~ıe~ tirilmesi için ı ı ı t ı ~-)u··ık .. /ant.:ı..- . .. ça ı7ma cırın yugun aş .ırı me:ısı, Ct _ cmızın somurgecı guçlerle, lurt.sever t,UÇl erin (bazılarıılnın-AR); sömür~:,e-ci d evle tlerl e i li"?ki sinin ili?kisinin sapt.:::mması ve buna L.ıat:::lı oı::.:rak Kürelistanı ın parçalcınmı] lıgı gerç eb ine bae:lı oı~ırak b aş düş ma nın yerli-yerine otu:rtulması sorunu, e)Kürdistanı~a ittifaklar pulitikasının netleştirilmesi ve buna baglı ularak KO •• 'nın yerinin,YJ3 içindeki yerini~ siyasal ve brgütsel olc.ırc.lk somutl8·"'1tırılr;:ı~;sı •••••••• Bu ilk pl~nüa cıklıma gelen ve üzerinL<.e görüşlerin scmutlaş tırılınası gereken temel konularc~ır. 
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"10-. o o o o o o • o • o o o o • 

11 ll-. o •• o •• o ct o • o o o o 

"12--ooooooooooooooo 

"1 3- o • o o • o o o •• o •• o • 

H 14- 0 o o • c o o o • • • o • o • 

uı5- ....... • • • • • • • • 

"16-. o o o o" o cı o o o. ç •• 

ııı 7 -OrgUtıuımç il ı.:; ilgili gör iX? ll: rimi z v, ,~Jha önce Avrupa' da 

broşür ula re k yayınlarıc n görü;ı ı E::Timizi n Arapça ve Kürtçe çevi

risi ulimiZLd::;Ci.ir. (şartlar olursa) siz0 l!ir.c;r nüsho gönclcreceL;im. 

Ayrıca Arapça ÇEVirisini inceı~tuce~im,~ger olumlu bir çeviri 

i ss broşür ol<Jrak yay ınlaya cal:': ız. 

nıs- ..... oo••······ 

1119- G-.K ı ni n saluırılarırw karşı dikkatli olun ve gerekli ted

birleri alın.çat.ışrrıalara da tar::d olma Clurumuna gelmeyiniz.Tabi 

ki, mı::;cl:ıur kalamayana keuar1 

"20-:Bir araya gelic:ıin şartlcırını mutlaka yurc=ıtolırrı ••.•.. 

H 
oooooooooecıo 

1124-Rızt;ariya Kurl:istan' ı çıkarmaya c,c;vcım ·eci.iyoruz.Newroz sayısı 

çıktı.])ii:,er sayının çıkarılması için çslı<7ma1ar sonuçlanmak ü-

zere. 

":Bizler iyi yiz. Sizler k c:nCini ze iyi L,ak ın ••••• Çalı"? malarınızc~cı 

başarılar •• • n (Selim) 

Yazılan rrıektuba karşı lık, Zil<:m arka('..aş ın 15 Hazirc:m 1981 günü yoz

u.ıgı ~evc=ıp şoyleG.ir: 

ıı Selam Selim, Xalic"l. 

"15 Mayıs 81 turihli rnek tu bunu J.a oıc-~ım./.. 1JuraG.a olmadı[ınc~c=ın 

ona ula;ıtırmaye çalış ıyorum.Fakat bu mektup L'ı.a eliğerleri gibi 

artık ••••• kurulumuzun biroraya gelmesinin clc:ıyattıt;ını e:öste

riyor.IVIalesüf "birlilirııiz 11 henüz bir yıl ,.zrıklıgı kalclıramıycr. 

Beyinlerimiz ve ulc;ylara müC:~ahale biçimlerimiz mektuplarınclcJn 

ve önerileri nuen anlc.:kı&,ım kcıc1urıylcı bir;Jirimlen uzaklaşıyor. 

Ve görülen o ki henüz o srzulcı dığımız lürliği sağlayamamı::;ı ız 

ve ee;cr bi:ıo süre c~Dhc:ı cıyrı kalırs21k onulmaz,sonuçlara ulaşc:

biliriz.ç-ür.ıkü belli :Jir sürt::Gir yazdıtın mektuplar~ mektuplar

c:.a sozcüklcri bir araya gctiri<Ş biçimin ~neri tarzın - öneri

mi karar mı Lıelli ckt_.il- olcıyL1ro ycıklc:ış ımın gerçektcıır ilginç 

ve bam öyle geliyor ki üizim,A.R 1 nin yakl::crşımı (~e~il.J3u ne

denle görüş e u ilir, uzun-uzun konuşa 1)ili riz umuC.uylo m ei._ tuplarıne 

gereken cevapları vermemiş tim. ç ünk. ü her me k tu1un uzun bir gö

rüşmeyi gerektiriyorc.u.Tabi bu aksaklıtın senin ilk baş ta SEOÇ

tigi rı yont em~ 
,, ,, 
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"ÜlkemizG.e ü ir c.:.. urum ct: ts iş ikligi olmuş tu.; te m el bir arkadaşımız 
.•••••• zinuan çıkmı~tı v~ ben D .... 'ta 3 ay kaldıktan sonra 
tür takım yeni duruml:::ır neclt:.niyle en kısa zamancla (D.K Ş ehri n
ele-AR) görüşmeyi önc;rmiş tim. Am :::ı s c:.n nec:ense -nec~8nini hala an
lay ama dım- oraya gi tm ey i bizim görLB, memiz E.: tercih ettin. Ve b ik' 
süre sonrau::ı mtoktuplcırın ve önerileri n ınş lac~ı. 
ll . . . . . . . . . . . . 
"İlginç ulcın Llence öneri y;.:ıpman gereken kcnulcrcl.a öneri yepmaC.ı
gın h:Jllle AR' nin bazı tt:rrıt:::l konularınc~a öneri-görüş -kar:=~r bil-
ci rrrıenuir. Ve korkarım tu önemli konul-Jrc~<::ı :::ıçılımda yopmay:::ı b::ış la-
mış sın. 

"Konfer:.:ms" uiye Liahsettit,in '?ey ilginç bir önt:ri bence.Kim ne 
ile ilgili hangi c:üzeyG.e ne için konferans yDpacak.Gerçekten 3n
lamadım.ş u merkez kurulumuzun anlayama~~ıt:;ı Tür konucia eger :JÇı
lımcla C.a 0ulunuuysan kötü. 
"-Parti, özörgüt, savaş örgütü L!u konuL1r b::ış kaları için-özellik
le :F'erzenc:. :.:.ırKcıuaş için- yeni olabilir.Ama AH ve AR ciler için 
pek yeni l.dr k unu C:::.egil ve en azın,:;.:.m kafal3r ımızda netleş miş 
bir konu. varsın lJdŞ ka ları onun üz er inue taslaklar ha z.ırl<J sııııl:::ır, 
tJizim işimiz uegil.çünkü tc.:ıslaf:ımızcle:ı mc.H.lc:i sermayemizele önümüz
cle.En azınu:.ın kt:m:imizi iyi t.anıyoruz. 
".§E. ilc ilgili sözleri n i se beni gerçek ten ş 'JŞ ırttı ve uzun uzun 
düş ünClürc~i.ı ·uirlit,imiz konusunL,\J. • •.. 1 C~a ulm3k 1JU konuc~a Ameri
kanın yeni ;J.en kEŞfine ne:: den olm::ımJlıyuı. Ta m tersi ne AR nin te:z
leri nin c~oe,rulugunun 'c ir b .ir kanı tL=ınma sı u. ır, Orta ,_:o~u 1 de1ki ba~ak

lık ve bu bcıtuKlıgın baş nec~eni Sovyetler .Birli[i .F~Jkat scni/hu 
konuda en. ilkel pragrıutiKlerin görüşünü önt:rmen ilginç.Bence her 
konuda olC.ugu gi ui AR bu kcnuc<a da söylenınesi gc;rekeni söylemesi 
gereken ~ - ne erken ne _geç- söylemiş tir. 
"J •••• konusurıucıki na si hatleri nde yine AR' ni n hiçbir :1'<iklaŞ ım 
yönt.emine uymuy<Jr.AR'nin hiçbir ilkesi ze,ielerırnedı.:;n J •• AR' nin 
clışına atılmıştır.Görü;ı etilirsek uzun bilgi verilir. 
"Velhasıl en kıs<-1 zamancıa görüşmçk zorunJ.ayız.Çünkü kısaca be
lirttigim bu konular bence üz.erincle clurulması gereken konularc'lır. 
Ve bu problcmlerın mektup ile hal edileeeline de inanmıyorum.Ay
rıca 5 ay önceKi önerirnde henüz geçerliligini koruyor.Çünkü AR 
merkez kurulu hala a~ustos 1980 toplantısının kararlarinı uygu
lamaya çalış ıyo:ı? .Bu nedenle biz bura ca b e: ni m oraya gelmem konu ... 
sun~a Karar ~luık ••••••••••.•. 
• • • • o • • • ~ • • • • • • • • o • • • • • 

ıı •••• HerKese sel:=ımlar. 11 

Zilan urkaC~aş ın JU mektuuuna karl? ılık, 30 Haz.ir.:ın 1981 ı c~e şunlar 
yazıldı: 
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"YolC:.aş l.::ır, 
"Zilan urkc:ıu<:;;şın imzasını taşıyc:ın mektubu c~_ün saat 22.00'c1e climo 

geç i rebilc~im. 
ıı •••••••• (m ek tu Lu alır almaz) incel ec"',im. Y~1 zıları ;ı eyl eri rı b üyük bir 
bir reaksiyonerlikle y.::ızıl~ı6ını,bizi yargılamayı kar::ırtacak kc:ı~ar 

reaksiyon er olan bir mektup .Eğer, o mektup rcaksiyonerlik ten erın
clırılarak ycızılmış olsaydı; uaha ce:_itici,bilimssl sosy::üizmC::.eki 
ı yargılama ı ve eleştiri denilen kutsal görev yerine getirilmiş o
lurctu. Fakat ;bütün s:JtırlBrı büyük iJir titizlikle incelecUm, lıun.::ı 
rc:ığmen, sc:ıtır c.ırcılarıncla bile ark~Jclaş ın reaksiyoncrliktt::n kurtulc:.u
{:;u noktuları te slıi t etmem mümkün olm~'lltı .Bu n'-" r::cı[i;mon, biz kuralle rı 
içinele söylenenlere cevap vermt::yi, söylerrmesi t.;crekenleri söylerneyi, 
yapcı cagımız te su i tl eri y~:pm:Jyc=ı devarn edcceti z .Ku r'Jllar ı içi nde bu 
iş leri n gitmesi halinele, i çi nclc buluwlutumuz ort;~ı nları 9 org.::ınlc.ırın 

bünyesi ne~ eki unsurları ( tcıbi ki, merkez kurul l;Unyes imleki unsurla
rıc~a) e::: i tmek, geli;ı tirrnek, hareketi (,eri nl eş ti rm ek, h::ırek eti sı~lık
t::::ın kurtarmak mümkün olacsktır.Yani bir recıksiycnc;rli[e~reaksiyonı:r
likle cevap vermiyecegiz. J:3u yöntemi n c'~oe:,ru bir yönt em olma clıgını 
hepimiz ,üliriz, lJugüne u ek te bu yönteme "kiş i 11 c larcık hiç baş vur
medım,hiçte başvurmay:J niyetli Cet:ilim.Çürıkü,tu yöntemin bize ge
tirecEEi bir y::.ırar yoktur.Buncen böylec:'..e c,ah:::ı öncec:'..e yc:ızC::ıklarımız

cla da belirlecıit.imiz gibi,tüm ~lrkcıcu=ışlcırın iJunJ uygun bir c1,~vranış 
içinlle olmaları gerekmcktec~ir.ElE:."'Ştirmekten,clc=ıtirilmE.:kten ve bi
limsel onlumua 11y::~rgılanmc::ktc:m 11 korkmc-ırrulıyız.Onun için~hayatın 

hor alc:mında olu.utu gibi, tu c-ılc<rıınc~cı cL:ı yolu:: :ş la rı mız ın ilke s el 
olc:ıc,.ıklcır.l,olmalcırı gerektii::i istet_i ile "ilkclcrcle s.c:ıvaş ıı ort;:ıdan 

kalclı rılmaC.a n, iliş kil\.: ri n güçlen,:~ i ri lmcsi ııt , örgütsol ya pırnızın güç
lenclirilmesine,y;:;pımızın cerinlG"'] tirilmesine,cl::ıh::ı ileri 2tılımla
rın yapılmasına çab::ı s;;ırfetmeliyiz. 

"Mektupta yazılanlor:::ı cevap verrrıcc~cn önce (y<::mi teslim ec~ilmcsi 
gereken koriuları tc sli m 8tmeye,y::d1lış ları n ort:ı ;,an kal dırılınası i
çin clof:cruLı rı ort:::Jyo korrıaya, ark~ıuış ı el ec;ı ti rm~::..mi z gereken konul;..:ır
cla eleştirmt:.ye) geçmec,cıı önce,rrıektupl] ilt:cili. cJ}_arc-:k -tür tcıkım ~~

na,öncel tesGitler yapmakta yorar var~ır: 
"o-B~JŞ ınuJ ua ~eli rlulic:im gi Lıi ~ rnek tup !Jüy ük 1Ji r reaksiyonerli k 
taş ımaktauır. 

"h-IVIektup b:::ı;,ınuecın sonunc~ k~ıcıar Tür hcısbclk:Kerlik taşımc:ıktcıCır. 

Lütfen y::~zılmış Lıir mektup.S<..mki yaz.ılm:.ısı bir zorunluluk ve bir 
görev dotilm~te l birilerinin hatırı kalmasın,e,yazıimış olmak i
çin YD zılmış u ir mektuptur ~ 
11 c)Yine başınew belirle-.:.itôm gilıi,bizi cgitmc:k ve clc4tirmt::k için 
dee;il; uize hcık:ıret etmek için yezılmış bir rrJGktup.(Sade:ce uyar
mak için y~zıyorurrı, yolc~a'5 larımı n IIli iş i n farkına varmaları i çi n 
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"uu t8sbi ti y::.cıpıyorum.BunL,an c1olayı kızC.ıcım sonucu ·:~a çıkarılma

malıdır. Çünkü, 1en ilkel ere e s<Jvc:ış ın geçerli liğine inanıyorum .Ei r 

takım sulJj ektif ögeleri fetiş leşti rm ek ve ön plana çıkarmak iste

miyorum.Sorun mutlaka böyle sınlcışılrrıalıuır.Tabi ki,subjektif ögele

ri fetiş leş tirtn Zi lan ve birkısım yol c~ oş la rımız i çin_ bu beli rleıne 

.::ınlamsız -oir olayc..ır.Arrıa yine c~e bu Lelirlemeyi yapmayı yararlı 

görelük l ) • 

"lL-IVit.k tupta yapıl.Jn belirl emeler(ü;, yol ca~ larımı zın •••• yetki sınıl 

ları ve bu yetki sınırlarının çerçevesi C.üş ünülrnec~en,hesap ec:ilme

meclen, görmezlikten gelinerek birtakım scıpt:-malard~i bulunulmaktac~ır. 

Ve rnek tu ta egemen old n ş ey, ıı ben" ve "benim lıulurıc.~.u~um alan", "benim 

yaptı~ım ş ey 1' önemlielir, bunun clış ınL~a hiçbir ~ey C.üş ünmemek gere

kir,anlayış ı egemen.Doldyısiyle, nih<ıyet clylc:ır sonra buna varm::ık •• 

"e)Keııeıimizi AR'ye c:şitle;mek anlayış ı vsr.Bon nasıl c:ü:;ı ünüyorscım 

AR o(tur, "lı en ne ye:-:pcırsc:ım AR onu yapmış sr.ıyılır. 11 11Ben yokı.s8m AR yok 

tur" gibi, tür hareketin özelliklerini ort,ı .~:ln kalC~ıran sığ l.ıir m:..:ın 

tık, bc.ma göre l.ülimstü olm:Jyc:m bir m.JntJı.k~ mc:ıttubc:ı egomen c":.urumc~a. 

"F-Mektupta prolt:,t er cLemokrc.ısi vs demokr:::ıtik merkeziyetçilik or

taclan kaluırılmış c~urumua:Yani,hiç~jir yo2tkili ken(i ;:ılanıncu:ı (MK 

üyesi c~e olsa) ilk cü erimiz ÇE::rçevesinc~e, c~ ünya görüş üm üze bağlı o

lc:ırak tassurrufta bulunamaz t Kimse kimseyi eleştiremez,kimsc hc.:ı

rekete öneri getiremcz ve he:ıtta bu öneri e;etiren unsur ~'K üyesi 

olsa bile l Nere,J.e görülmüş, böylo prclt::ter demokrasi ve demokrd

tik merkeziyetçilik.AR' nin nt:- zamanc.::m ueri ,kendi insonlarının 

gelişmesini engelleyecek böyle bir anlayışa vardı. Her unsur ve 

her yetkili c-Jrkauaş ,yöntemleri içinu.e her konudcı ht::rkesi ele";\tire. 

bile cegi gibi, her unsur her konu,_a öneri geti relıili r .HDtt:ı, belli. 

pcli tikaların günün koşulların, uygun olarCik (~e5 iş tirilmesi, çer

çevelenuirilmesi l~e i.çirwe olmak koşuluyla, "bu fonksiyonlarını yer: 

ne geti rm ek zorun c, d u.ır. Et er proleter c:emokra si ve dcmokra tm k mer

keziyetçilik tam ve gereKli esneklikte işletilemezse ne kadro ol

gunlaşm:::ısı sat:,lc.ındlıilir,ne k:;ıc:.ro olgunlcışmısı saglcınabilir,ne kac 

ro artış ı gerçeKleş tire,_,ili nir, nec.e politik ş ahsiyetc sahip olan, 

üretken ve fonksiyonel kc:ıC:Lrolar y::ıratılatilinir.ş ortlar gereği hu 

ları gerçekleş tirememekten ts enel c.evrimci hcırt:::k etin ve AR 1 nin bc:ı-

Ş ı na gelenleri görmemezliKtE:n ~:ıelemcyiz. Ortc:Llc:ı olcın, po li ti k ş ah

siyetleri olmayan, yc.ıratıcı, üretKen olmayan, hc,ırek eti n inşa sı nda 

hamallıKt.Jn G::ışka bir ş ey düşünmeyen ins;:mlc:ır yıgını ! Bural::a şu 

soru kurşımıze:< çıkar vey.J iki altern::Jtifli (~üsünce ortaya çıkcır; 

Birinci si, AR proleter C:Cemokrasi sin" e n vc ,~uaokr:Jtik merk eziyet çi_ 

likten yana oleıulu halC..e bun.u hcıyatcı geçiremeJi .Aslınc[t1 , 1lR siya-

si hart::Keti dçısınuan olc:..ın problem Ve çözülmesi gereken sorun bu

U.ur. Ama ban:J rnek tu1Ju yc-ızan yolc;.a:;ı ın görü7 ü, belki göre ct::: ola rak vE 
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Hyc::ız(ıt_:ı anlcı ilgili olarak bunu k::ırş ıcır. y;:uıi iki nci ::ll tern::ıtif'in 

içine e c~ ü;: ün Lılmeli c_ir. İkinci cÜ terncıti f c~Ü] ü nce; 1\.R si ya si h<:ır8l.', E:

tinin proleter clemokr::.ı si ye ve c:~cmckr<.1tık nıt:crkt:; ziyetçilit.e kJI? ı 

olması~ır ki,~u Güyük bir huksızlık olur.Amc::ı AR siyasi hareketi 

proleter Ccemokri...,sic,en V0 ("Cmukratik merkeziyetçilikten y::ın:J olup, 

onun hayatc:ı gcçirilmesinc çm;a göstcrmesint: rat_men,bazı unsurıcı

rının ve örgütsE;l hiyercırJi<::Clc :Jelli Lrt;<mlc:ırının (bolgc,mah:~lli, 

işçi,kbylü komitelerinin içirLe bir kısmı) !;una karşı clm:::ı:.lıkl::ı

rı, bu l•ku tsc:ıl 11 prt:nsi plcri n hayata g·eçi ri ınıesine k::ıuı ı ay ::ık z'i ret

tiklerini Lelirtrrıt:k AR'rıin 1ıu görüşürı8 ters ,iücşmez .... 

ıı g-iJirt~e nH;k tu 0u ya zc:ın yoL, aF? , insonlar ırınzın lı iri 1Ji ri n-:". e; n uzak c:, l

ma sınl,an ç0k kc;rkuyor. Te:ıbi ki, 11 :cül ı.:::: ce" istebirniz her zaman her 

yerüe lJir arcıc,;_u uulunr;ıuktır.Arrıa ne ycızık ki,ht::m toplumsal muhale

fetin l1iyal t::k tit:i, h un uc sınıf mü ce.:: ,,el esini n c~iyaltck ti e:: i Üllz c::mi

zin koşulları ile uUtLınlc:;ıtit:i zcım:an 1Junun mLımkün olmaC:ı0ı,mümkün 

olmıyacatı,Junuan sonra hiç clmıyacaLını ortaya çıkarmaktaGır.Y

vet, sınıf mLıccıc~~;:.le si ni n ve tcplumse.:ü mu hal cf et r_~iyalukti~ i nin g8-

re~i ulcırak ayrı ayrı yerlerL-8 olmaktcı korkmamailiıyız! JJunc~an kork

mamız gcrektit=ini lkaha önce yclZc~ıklarımr_a c~a bc:lirtmistim~ Ve bun

CLan sonraL~a Lbyle clacak.çünkü hareketimiz örgütlcmssi gereken 

bütün alaüları örgütlemek~girrnesi gereker bütün alanıara girmek, 

harek~:;tin enine (yatay) ve ,,.ikey eleırak gelişmesi gerekir. Yani 

harekE::tin "<icır :Jir gurup" olma özellititkcn kurtulması ~:;erekir. 

Tabi bu ancak ve ancak,~.~erin~tilimsel sosyc.:lizmin ilkcücrini he

nimseyen~marksist-leninist örh.,crlite ljcı~.:lı olarak kitlescllcsme

yi onLine koyan; St:Kter, sıg Cüş ünnıt;ycn uir politik 1:dr ön(erlige 

sahip olunması ile t_s8rÇt:klEŞ tirilcuilinir. Yoksa ,yanlış yapmoktcın 

korkan,örgütlcnrrıesi gereken e.üanların örr,ütlenm.::;sini yapmaktan 

korkan~ girilmesi gc::r ek c; n ala nlara gi rrrıck tuı korkan l)i r önC~erlik 

bu işleri ueccremez ve bu işleri eline yüzüne lıula;;tırırl T2bi 

rrıaktıiptaki bu anlayış , AK 1 yi merkez organ,:;.c:ki (ni c elik sayıya-AH) 

c;;itlenıek gil.Ji 1ir yanlı8 anlayıştan kaynakl:::ınmcıkta.,ır.E[er,AR'i 

merkez organıcı öz'"eş h.::ıle getirirsek,"aman hE:.or ;;ey elcl0n gitti, 

mahfoll~uk, her;; ey tarUma r o ll, u, 'ui ril eri i ciE:c.Jloj ik-politik hattı

rrıızın (~ışına c,ü;;tü,ilkcleriıniz satılu.ı,"uun',,un boyle belimizi ,:of'

rultamEJyız v.Lı •• " gibi çıe:1ıkların yüks~:.-lmcsi kat_~ar normal bir 

c~urum olamaz • .Bu acizlit=imizi gbstcrir.EvE:t~yanlı"' yapmamaya gay

ret göstcrocetiz,ama ye.:,nlış yapacatız ~iye hayata müdahalec-,e c'~e 

korkamayız;· örgütluıecc:k ,:.üanl<.ırı örgütlernekten korkamayız,giri

ıccek uütün alEnlara t_.irrnel-ctt:n korkam,Jyız; "herşey mükkommcl ol

sun11 '~iyomeyiz, "he:rş ey Denim bulun,,ut.:um aıanc.La olup bitsin", 
11 ben harşe;yi C:.oe;:.ru yaparım11 ,i'l)c..:nim ~ıulunccUf::UID<JlanClan :ıaşka var

olan ::üanların tıir önuni yoktur 11 vlJ., ~~iycrck~işin için.:.~cn 
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"çıkmak en kolayını seçm0ktir ve bu m.antıkt.:::ı proleter devrimci bir 
mantık uet;il, tir küçük Lıurjuvanın mantıt:ı clur.Ve bu mantıkla, Tür-
kiye ı ele bugüne kcı c. ar olc~UbU e;i bi tizimı:::.e cl evrim yapma imkanımız 
yoktur.Evet,hayata müc.ı.ahale e(lsceğiz,bütün çalışılması gereken a
lanıarG.a siyasi ç;:üı? ma yapacat,ız, örgütl\:::nmesi gerek&n alanıarı ö
nem sırasına göre (hiçLirini redetmE-(~en) örgütleyeccğiz,bunun so
nucu yanlış ye:Jpacaksak baŞ [,ÖZ üstüne c,iyecq,_iz t Ama ,proleter dü-
ş ün ce gc:ree:,i o yanı J.Ş cı teslim olmayacat.ız, o yanııcı ı n orta clan kal
dırılması için en büyük çabayı sarfe2ece~iz,gsrekirse kendi organ
larımızua elsştirecsbiz,özeleştiri yapacatız,gerekirse kitleler ö
nön,~e özelEŞtiri yapacat_.ız ve yine gerekirse müeyyi del er- uygulaya
cagız ;kenuimiz e cezalar verecet:iz, hatta kencü ksnclimize cezalar ve
recE{siz ••.• Onun için hareketin bir 1ıaile 11 t,urubu olmaktan çıkarıl
ması gerekir. Yuk sa bu harekt::t ve bı.: hareketin fedekar, cesur, c~evri
me i st ekli i nsanları mahvolmayla kıar:ş ı ka:ı::"? ıya kalırlar. 

"h)IVlektuLiu yazan yolc~a;;ımızın görüşleri ııayrılığı derinlsştirmeye 

çalışan" (talJiKi,hiçbir ayrılık olmauan arka~l:q böyle c~üc:ıünüyor), 

vs ayrıca Lıili nmec.en lm ma ntıt:ın zorıamlı0 ını ortaya çıkarır ni tı:::
likt eui r. Ama gerçekten lJen buna anlam veremiyorumt GalibaarkaC:laş, 

hiçbir ş ı:::y soylemememizi istiyor l El es ti rm ey eli m i stiyor! öne riJ. 
ler yapmayalım istiyorl Kararlar almayalım istiyor! gibi bir yan
lış mantık izliyor.Elbette biz bunların hepsini yapacaLız,tabi bun
ları yaparken c.e belki ele büyük yanlıc;ılar yapaca2:ız! Bundan niye 
korkuluyer ki? .Biz bu işleri birioirimizin kara kaş ı,kara gözü i
çin yapmıyoruz.Böyle olrnaclıtına gore,"yahn Selim c:ırkac~aş veya fa
lan arka ..:tcış bunu ycıpma z 11 anlayış ı bizim anlay ı$ ımız olamaz ,k üsk ün
lük içine giremeyiz.Ama buna·ka:ı:ışılık iLeolujik mücadeleye l~evam 

ec[ er iz. İlkele rue savaşa u evam ec~ eri z .Bunun böyle ',E; olma s ı gerekir. 
Y<Jni sorunları ahuaplar surunu olmcıktan çıKarmc:ık gerekir. Yokscı o 
zaman yaptıklarınıız ın hepsini dugru görmeye baş larız .Buc:a iflah 
olmaz' hastalıklara yolaçc:ır.Evct yine,mektubu yazan yoldaş hareket 
içinuE::ki iö:olojik mücauelcyi ve hatta giclsrck arınmayı bile rec:~

eden bir mantıt:ü varC~ırıyor,mantıe:,ını.Ne zamanu-:m 1cri AR böyle 
c:. üş ün üyur veya sc,syc_üi st ler-- böyle uüş ünL~ ü. Yol ayrım ınc~a söyl eelik
lerimiz ajitasyon mu sayılıyor? Kendimize gelelim yolCaşlar •• 
11 ı)Zilcın yolc.ac;;ın mektubu ile,,.aha önceki tarihlerr~e Halid yolcia
şın imzasını ta? ıyan ve Zilan ::i"rkaU.aş ınca onc:ıyını alan mektup(lar) 
ara sı nda lı üyük farklılıklar var. Hafızamı yukla C~ıt-ım zaman ben bu 
sonuca varmış tım. Yine uc acaba "ben yanılıyormuyum ki?" cUye ar-
ş ivc.;.eki mektupları tekrur,,an çıkarıp ince:lv~im ve ka:rş ılaş tırL,ım: 
yanılmacı_ıt-ırııcı var:,ırn.Gerçektcn iki mektut·un hem iş lcditi konular, 
hem koyLLusu tavır, hem ycıpılma sı ile ilgili aktcı rc_ıklar ı v. tı. açı

sım.an büyuk farklılıklar var. ve ayrıca,ht::r iki mektup arasında 
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ki temel fark; yolucJ::;ılsrın uslLi:p olc.ıruk 1irj_L:,iri1c'rinc nasıl hitap 
oCecekleri kunusunclc:ı Xaliü yoL,c:ı=;ıın imzasını tJ~ıyan mektup ilo,zi
lc:m 3rke:c~:..~7 ın y.;ızc~ıe;ı mctup arasınc~a L:aşlı 1Xlf:?ıncı büyük farklılık
l<n· vcır.bunun nç k<.Kar önunli ,_lc~uBunu, !Lll _i_yi 11 8Ski 11 Rızgari 'nin 
ııtçzgahı n~_;:m ıı (j<:.:Ç E-lll cr 1Jili rlc r. Ama nt:: yazık k i 9 görünen o ki, biz 
onlc:ır(~an l)~;:;reKli usrsi çık::ırciman.:tş_.:'.z.Am<J un, 2n bu :::ıçı~~cın hiç c~c;rs. 
çıkarmadıtcımız anlamına gelmemeli. çünkü, bu baru<:ct ve bu harekt:ti n 
Cinelerleri onlarcan büyük dersler çıkarcırak tur::üar.:ı gelc~iler; bunu 
butsüncle,yarırka, bizlerJ.e,hall\.ta, tüm L~ostlorc,a teslim otmE::k zorunc~a
clır.Onun için yuldc:ışlarımızın :~ni iki mektul)u k[::rQılaştırarak;t;erek
li sonuçlara vc.ırmaları gerekir. Sizin eliniz(,E: GlC~ukları için tck
rcırc,an hor iki mektubu y:::ın yana koyarak size yazma gereti görmeL~irn. 
Yold::ış lar, mutlaka iyi inct:::l eyin, d ün yDZlcıkle:ı rınızlD bugün söyle
~ikleriniz ve yarın söylenecekler arasın~8 büyük ayrılıkların ol
mama sı t,erekir. Diyalçktik Li zç imnu emrc~iycr .D en her yazmaınciarı ön
ce, sizt.; clcıha önce y<:ızılmış ol:..mlarc:ı göz utc:ır<:ık yazıyorum.J3uhun :)ir
çuk açı uan gerekli olCut;unu sizl cr l1(, erı ,l:ıha iyi bilc1ü li r clurum
cccısınız.Onun içinL.e bu kıs:J f-oürcC:;_e iki yc,lc:a~ ı~1 yozL~ıkl<'Jrı l::rasın.
cla tesLit ettitim büyük f;~rklılıklarıc~:::.ı gözönüne alar.'Jk ııilkclc:rc.~t:: 

mü caclele prensi LÜ nEO bae:1ı ola ral\. son .yc-ızılan mE;ktulJu 11 yargılcımak •r 
ve eleştirmekte amansız olaca{:,ım.:Bu ',jir ;_;ön::vdr~ Eğer tiz ":JUnu yap
maz.sak ve ben Lıöyle tavırlar içine {:,irc.iitim z~:mc-:n yuld<Yilc:ırım aynı 

tavrı t,östurmescler nereye varacat.J_mız,nasıl [Cliş ecet;imiz,yolumu
zu ve yorcl.amırnızı Dulmamız zor ola C(Jk tır. Bunun i çin, görevde gerek-· 
li titizlik gösterilmeli ve ~Jtmde kcm~imi,arlc::c:'.:::~larımı ele$tirmek~ 

k eneLimi, onlar ı ~:c,eliş tirmE:k _ _ ; k e netimi ve ::rk:_ı :a:;ı larımı yanlıs lar
c~an arınL~ırmak,~~ot;_ruyu göstsrınck için tu gör;_v'~t.Oki titizliLimi g1~s

terrneye çalışecat,ım.Bcn,Zile.m yolç~aşın "·., .cyle [:c;örülüyor ki ı·Jizim 

ARinin y<Jklaşımı Cl:til.:Gu nec.d:.cnle görü:=.?ebilir,uzun-uzun konuşabi-
liriz urnuc:.uyla mektuplarımı c gereken cevcıyJlar ı vermemis tim 
(t~aliba uu ifau.e yanlıcş kullanılmış ,tu ifoC:~l:lün ~}vt?..:t:?J:=:mi<ştikıı ol
ması t:;erekir ).çünkü her mektuımn uzun lJir gorü]rneyi gsrE:ktiri
yoruu •••• u gibi lü zleri li bt::r::ıli:;o,me ge türecek ve:: sumınC~a lJöyle 
11patlamalarcıH yol açacak lJir yarıterne [):Jş\'l..ırmoy,'~cat_~ım.Ve bu yönte
min yanlış olcm{:;u,lm yontemin "c.lür ccü·:ıünce:.in• 1 ürünU olc~u~cunu ve
ya olabilt:CUc:::ini t,ÖzÖnÜne f:~etirerck mCihküın C,cilmcs i ge::reken 1Jir 
yöntem ul<.~ugu görüş üncleyim.Birinci si, im yünt dn 1Ji zl 8Te !~LiG eni zama
nım~a yapmamızı ene,clley8n !Jir yöntc:rrHcir.I-ıu ~.:ı siyasal t-ritizli[ci 
(arkac,;c.;ş ın m8ktu~unc~a -kenLcinct: y:)rattıc,ı i,_~colcjik scrıı.nl:::·rcio ol .... 
C.ucuna göre- il:.eulojik titizlic)) crt::ıu<:·n k:ü<.llrır~t::ı.'d ki :Jvnun 
C:ia nelE.;re yc;lJÇ~iC::Jtını Gn ç:_;k AH 1 nin onl,t:rlt::rinin1ıilmL:di [{CrE::kir.. -'t. _ 
İkinci si, bu yöntem 11 lı Lkl c tör H .Y 11 1),_~ıG-:1ırrı gör 1' t:Jvrına ge tur Ur .I:unun 
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uizim tarafımızecan tasvil.ı eG.ilmesi m(jmkün JG~ildir.Üçüncüsü,tu yön

tem iş leri lJilinmeyen günlere ertelemeyi gGtiri r.Neclen zam::mın C::.a 

cevap V\:ormck, sorunlc.ırın üstüne gitmek, sorunları çözmek fırsatımız 

olciu&,u halc'e, boyle L.!ir yola uaş vurulsun.:Dörclünclısü, bu yöntem dev

rimci hareketin için(,e lmlunclugu,hareketimizin ve bizlerin içinue 

bulunuu~::.u S,artları iyi hesap etmeyen -rJir yöntemc_~ir.:Biz öyle sart

lar (la yaşıyoruz Ki ( uaha önce yazclıklarımızdcı c~a işaret edilmiş

ti ~galiba yolG.cış larca ciucciye alınmamış) fırsatımız oıc:ukça, zama

nımız ul(mkça tizl,:er biriiJirilerimiz8 iletmemiz gereken konuları 

hemen il etmeliyiz veya i letelıilmeliyi z. Çünkü ,yolL1ac;ı la rımızı n yarı

nının ne olac2e_::ı uile l)t:lli c,et:il. i 1 Görüş ecetim 11 (~iye yola çıkarsın, 

fakat yoıc;_a bir kaza kur:;ı unu na kur:Jcın gitmek cl du Lu gibi. Güş ma nın 

bilinçli saluırıları sonucu şehit dü7mckte var.Onun için,bırakalım 

görü;ı mecci li miz zama n, biriLirimi ze ilc tilmE:s i gereken ş eyler i zama

nında i letmc:yi, gorüş m sk üzere yola çıksak "\:,i le Yc.~lda başımıza 1ir

ş eyler gE;;lir uiye, soyl iyeceklerimizi yazılı hale u;etirip yolC188-

larımıza teslim e tın s gibi, zvr ş artlarda yaş ama k tay ız.~ ünkü ,K ürc~i s

tan gibi !Jir ulKeni n ([evrirrıcileri olclugumuzu unutmıya catımız gibi, 

Ortac_ot,u gibi "sıcc::k s0v:=ış ın11 oldugu V8 büyük çalkantııarın devam 

E::tme:kte olllut:u ,Ji r bölgs,~c yaş anıcık ta olC~uecumuzua unu tulrnarnalıclır. 

Farzeelelim ki, Lıiz ISÖrüS,rnt:c~en ikirniz~..ten biri bulunduğumuz alanca 

•••••••....• katle'--'ilscyuik,acalıa arkadi-'.f7 ın bana iletece[i bana 

il etmemesi ilE:: l.Jüyük bir yanlış yapmış olmazmıydı? Ayrı ca, -,;iz 11kor. 

kc:ıkH, ;ı~_~ayanaıksız 11 , ••• o o o o. ıır:~.:K 1 nin i\,eolcj ik politik hattının c.ı

şına uü;;mek·i gi .. ü kötü rnc:ziyetlerimizi nasıl anlayabilecektik.Bun

Gan dolayı, lJc.-nim ()ri:l.yc.ı gE::lmern kesinlik kaz~~nrnasın<:J ralirnen ..•.•.. 

11 ne ulur,ne olrnazııl,iye görüşlerimi yazılı hale gt::tirip,C:laha önce 

sizlere bönderrne imkanım olursa gönderecelirn.Olmazsa ve şartları

nı yarataLilirsem kendimle Dirlikte ge~irece 0im veya daha sonrada 

olsa,sizin incel~:;nms·rıize sunulmak üzere çok gizlilik ko";\ullarınc:a 

hurac2ki yetkili arkauacı a bırakacat,ırn. 

11 J3U genel cA:;lirluncl f:cr,ıcn SGnra, tGslirn CL.ilraesi gereken konula

rın teslimine, mahK üm euilmesi g8rek en görüş le ri n rnahkürn ec.~ilrnesi

ne, yol eta':\ lar ı ııu E::Üeş ti rmt::yc:, kenc:Lirni e leşti rm eye ~c. e çe bi li ri m. (Tabi 

ki, mektuLJun rnuh tt~va sırıa 'Jat_lı kalınarak). Bu gör1:0vi yeri ne getirir

ken, surunun kc.l:.:iylıkılc::ı anlaş ılabilir elma s ı i çin mac1ch.:-rnaclc1e so

runları koymayd çalış acatım: 

•il)Yulclaş ın rnek tu uun(,a, 11 •••••• ayrı kalırsak cnulrnaz sonuçlara u

laşal:ıiliriz •. iı G.erıilmE::kteuir.Ben lJU görüslere katılrnıyorum. Ve mek

tuptaki teli rlsmelerle ilgili genE::l te sui tlc.:rcle bulu nurksn bu ko

nu üzerim~e yeterince c.ur,Ju~::urn görüsünJeyim.Bu enc1iş e bana değil, 

muktubu yGzan yolc1a7a ai ttir.Çünkü, 'Jen kişi olarak bu sorunc:a ol

uukça rc:ıhatım. Çünkü, arkadaşlar ımı n yanııcı ya prnalarından korkrnaclı-
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"t:ım gL.ıi,yanlışlarını ortacl::.ırı kaltırması kunusunc~a c~a büyük bir 
rahatlık içinu.eyim.Ve bu konucl<J büyük T.ıir [::Üvt.::ncle tasım<:)ktayım.Ay-

rıca harsketimizin ele bu olumlu noktc:Lo clu.ı.Lu };:cnusun:~a ''a s ü:phem ' . 
yok ve halenlle hc:re:ketimiz ve.' hareketimiz 1Juny0si nclcki inuenlar 1Ju 
yapılarını kurumaya çalı'Smcıktalar 9 cun,,en c,c..:h<: ileri ac1ımlcrın cıt.ı.l

etıe:ıncı vt;ya cıtılacc..L ınc:ı ş artlc:1r ger ct i hazır~ clcunluk tas ıclıkl arı'"" 
naüair tir kuşkumGa yoktur.Çünkü,e:w-Hart:ki timiz "Yel ayrımı"n(:e::n 

öncesi şartları ta~ımıyor.He:r yönüylt: ,Jir ol nluk ve olumlu bir 
gerıiş lik Vf6 u~rimlik te i (LLLialCJr ta0? ıya n, iç i rı·~.(:~: l_;v,lun(u.ğu .. nt; sı1El 
koşullar gt;reti bun, __ an~a cc::ha ileri gi tmesini'n- imkanları var.Dunu 
ileri götürGceK oncLcrleri,öncü kc~_roları Vi" kacro unsurları var. 
bb-Harckt:tim~z ÜLE:oolojik-politik hat ular__ık st ve c'üsman:::ı kaiQı 

netlEŞ en Lıir hareKettir.Lunun Lct:rinlestirilmesi ,r,.elicıtirilmcsi, 
t;üçlenuirilmesi günc.-emc..eclir • .ıJunun içinu.c,h,~r ç_ılışmc:ı cılc::ınınca bü
yük ve umutlu ç<:ılışmalcırın oldlJEunu ki:şi uLırrcil{ lkn görmekteyim • 
. Diger ön(,8r yol c, aş ı ar ırıı ın(,a [;Örmesi ni i st'erim. :bunu görmeme: zlir:~ tc n 
gelemeyiz .G8liş m~;leri t;brmerrıck ~nesnel ulmam~Jk 9 ünü eoörmumek, bugünü 
görmemek ve yarın atılacak ac~ın:tcla net olr;ıanuk :::mlamına gelir .AR si-
yasi hareKetinin sahip oh~ut,u önc;.crlik uunu rrnemczl]_ktcn geleLi-
lecek, bunu saptaycımi::lyacak bir önclE:rlik cle[:il veya 1Jac;,; ka ·:Ji r i f:J\~ e 
ile siyasi körlük taş ıy2n ·uir politik örll.Lcrlik ol:c,ım;:ız. cc-A.L\ siya
si hc:ırcKetinin temel konulcıru~ki görli]leri nctle"'mbtir.Harekcti
miz bu temel t,örüşlerini yeni kosullc~rc:ı hat.;lı eleırak :rinlcs tir
mek,gelic;ıtirmek,günün müc<:Lelt:, k ullarırıa c(;;vc:ıp verci.Jil,;cek c~uru

ma gelmesi için göz'-'-en gt;çirnn::si cvrLsirl<-d:.,c.,ir.Yeni,~-"'n clu:::;turulc:ı

cak temLl Gir görüc;; ümüz olmamakla uirlikt,;, bu kcnu ,c; Y~'pıl:Jcok çek 
görevierirniz vcırc.ır. Yani lıu evreC.e veya [}.:clGc'-'k evr0:llr,~c 1)u konu
ta yapıla cak tartı:;; mular bugüne cl0k c1i? 1 e-t ırnak'l;J yar:ltıl::m~ mork
sizm-leninizmin canlı tir 7 ekilC..e k<;vr·anmrısı~yorumLmmc:ısı ve özüm-
1\:.,nmesi ilt:: uluşturulan iJu dotru ic:cclojik--pc.dtik hat üzerinrie 
olacaktır. sovyetler JJirli&_i sorununa verilrnc.si gererccn ccvop (mek
tupta y8zıl<::nlara kGr] ııık) surunu trırtıs ıl:Lıcı zaman 9 serunun na-

. , sıl kavrdnG.ıLını birkt::z uaha koymay<:' çc:ılı] ::~:c:: k ,yolC:ac;ıl::.ırımızın bi
zim ne: c.J.8mek istb,itimizi uir k...:z cc=Jhe kuvrc;yabilm~lcri için vur
gulamaya ç:_üışacat:,ız.Ama 9 burcwa şunu da söylıyr::,lım ki 9 lJ"L- scrrnı.' 

veycı U.iL:er tcmclolan~temcl olmayan serıınıarı tartışırken~tcırtı"'ma
ya sunarkE:on, sorunsalırnız bu olcıcc.ık tır ve t.u olmakta zurtuıciac,ır. 

Ama yolL~a? la rımız, tm11u anlamsına zl ıK tan gele~:i lirlcr mi? cü yE; scrul
c~ugu zaman; 11 gelinemez 11 c~t;mekl e lü rlik ts, yol, <:1''? ımızın mck tutıu :m 
belirlemcmiz~ C~ışlamaktc.:Htır.}5u uir talihsü,liktir.Vc yint::,Lu c 
çalışmale:'r yapılırken, [)oyle sorunları t<ırtış ırk en bir kısım yol-. . 
ciaşlarımızın bünyelerinin l)unu kc-ıl,dr<Jmıy:ıc,:;kl2rınJJ c~:.:ı cörmck ge
rekir ••.•• }'akat, tJazı lıünyclcri n k alcı rmcıması bu iş ler] n Us t ün0 [!İ t-
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"memizi cnı;cllc.ye;mez.Bunun üstüne t,itmtme:k "~uuek,gelecek günlerc,e 

iaeolojik-politik hattımızın güçlen~irilmesi için y~pılması gLre

kenleri yapmumak uemektir.Harek~timizin önderligi böyle,bir dar 

görüşlülüte u.U;:;ıeınez vs bu clcır gc:irüslülü.klere meyclan Vlormiyece~i 

gibi~ saflarımız'-,cı gereKli olgunlutu satlcıınak i çin gerekli_ çalış ma

ların yapılıncısı gerekir ••. dG-Hareketiınizin politik ön(erlitinde 

ıtyol <Jyrımı"nc~cm once olc::.ut:u g~lıi,c.lE::vrimcte:n ve merksizmelen yana ol

maycınlar yoktur,ım lüle, sorunların çözümlenmesinde başlı,..baş ına 

büyük bir gUvenceGir. 
"Zilan iJrkcıclaş lıu lJelirlcıneyi ycıptıkt<m svnra 1 "çünküıı (iyerek gö-

. rüş lerini sıralıyer ve ş öyle eliyor: 11 •••• belli bir sürec:ir yazc..ıtın 

mektuplcır~a sözcüKle:ri bir cıraya getiriş biçimin,'öneri'tarzın

öne;ri mi? karcırmı belli C:~ete:il- olaylar::=ı yaklaşımın gerçekten il

ginç vu u<m3 üyle e;eliyorki lıizim,AR'nin yakla;ıımı c~e{2il.l3u ne

Ctenle görüş ebilir~uzurı-uzurı kohuşa1Jiliriz umucluyla mektuplarına 

gereken cevapları vermemiştiın,çLirıkü,her mektubun uzun görü:::;ımeyi 

gerek tiri yor,m ••. • 11liunun üz erine~ 1J en kcpy~Jlcırı benC.e ola n 9 kopya

ları benue olmaJıeı h~ldc günü gunune haklcırın~a günlükler tuttu

gum t:Jütün meKtupları tekraruan gözC.en gt:çirc:.im.Oturup uzuncacıa 

üz er in~te d. iJ;ı unu. üm i Ac.a b cı, ı::; ere, ek ten Zi lc.ın' ın sbyl c~~iği 11hal t 11 ları 

yecLik mi? l.ÜyL. Ve yine bu sorunla ile,ili ol:Jrak,kavrayışım~yaz-

cıklarıının yine ark~ ın ~elirtti~i gibi,aR'nin çok ~ı~ın~a mı? 

oldut.unun muhaseuçsi_, lJc_ni ,arkaclaş ın bclirlediti ~ibi sonuçlara 

var, .... ırın3G.ı .TaLıi ki, t_,crçek ten garip bir durum var vey3 ya ben ya

(,;::ı arka(,c.;ş ımız,_;.a t)ir [<Jripli.k var, (~iye (.i.Şrünüyorum. ve görünen o 

ki,görüştücLimüz güne kcıcLor c,a bu cmru.mu uüc;ıünmek zoruncla kalaca

r_ıın veya cüş ünınek zoru_rH~ayıın.Ama aynı zam<'ınc,cı mektupları Xalic.: 

arke:~c,i.::S t~~ oku-..,ut-'u~a göre, sorunun çözümü coha kolay olace.ktır. Ya

da mutlaka A.alLi arkal~ac;ı ta belli ~ir yargıya varmıs tır.Ama yol

claş ın mektubunc.a Xalic~ orkac3? ın :Yargılarıyla ilgili bir belirle

meeLe yok, zaten görünen o ki, Zilan cırkaC.c:ış böyle 1Ji rs eye ele ihti

yaç Liuymamış .başınctan~u:J belirlelLitim gibi ,kendisinin mektupları

na 11 cevcıp vermeme si ncen 11 bahse-..1i yor o A.aliC~ ark:JC1as ın gorü::? lı:ori ni n 

alınmasına galiba gerek -L;ile görmüyor.Eğer, benim 11 yanlı? ıı ,"AR'nin 

ideoloJ)k-poli tik hattının c~ış ına C~üc;ı en görc.s lerime 11 cevc:ıp ver

mek sözkonusu ise,iki yoldaşın birlikten bu görevi yerine getir

meleri gerekirui.:Ounun içinele her iki yc,lc,CJsımızın (J.c::ı i.mkanları 

buna elveriyorc..u.Çünkü,sürekli görüc;ıme imkanlcırı vc:ırc.lı,yanyanay

clılar veya yan yana gelme ~artlarını yaratmaları ınümkünclü.Jı.ma, 

Zilan arkadaş lıöyle bir yönteme başvurmayı c:üs ünmese gerek ki, sa

cl ec e kendi gör us lc:ri nc~t::n ve kenc~isirıi n ıı cevcıp vert:ceLi ne~ en ır veya 
11 cevcıp ve rm em esi nu en ıı b:JhseQiyc,r o •• 
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"l.3u bclirl.sme:lt;ru.\.On scnr3 9 u enim yazc,ıKlcırımın 11 Öneri mi ,yoksc:ı ka
rar mı? ıı sorununc:ı geli nce: ı.:ı.slıncla cırkau.:J7 ı arım ~beni m m'-'ktuplarımı 

çok iyi incelemiş olsalarc,ı,Lun.u ç·ıkzırm~ımaları için hiç 1Jir neden 

yuk tu .Ama guncl saptamalar böl üm ün~tt:ki s.Jpt :mı;:: ls rımc~c::ı c~.s beli rt.ti -· 

gim gibi,verile:n cevaplar ve yazılan mektup h~stelk~ er olursa,~i

zim yc:ız<lıklarırııızıncla incelenmeosi hasLslk::.i(~(_:rlik taş ır l (T~::;bi lü ı 

bu mutlak bir e:lay det_ilc,ir.Çünkii ycızLtıklc:;rımız ciU~i incelenmi:ş 

ol8bilir, fakcıt verilen cevap veya yazıLm mt.:ktup hastelk::-:::1er ola

bilir.AfE::e-in) .l3unu.c:m duLıyı c~ı,yc:::zclıKl2rıi;ızın içinde hantilerinin 

öneri ve h::-m1)1E:.rinin karcır olacagı cıyırtc;,_.ilt-mt:z ve do l::ıyısiylt:: 

yanlış sonuçldra varılır, bu yanlı~ sCJnuçlcTc..tc n c~ole:-::yı C.a biz serum

lu tutulmaya kalkılırız.Yclc~aşlar, bu c',otiru 1ir yönt,.;m c":.ee:-:ilC:,ir.Bun .... 

L..an Colayı,kısaca şunu söyliyt::yim:13t::nim ülke içinc~eki işlt:-rle il

gili olarcık illet tiklc.:rim kara rlaru.ır. ç ünK ii, benim ülke i çi n~-~Ecki is

leri tanzim E-tmekle ilgili yetkil~:erim 12 Eylül'(en bu y:,ma(cla)lc-

vam cuiyor •• ~ ••• 

HJJu karcırl:::;rın nt:lt:r olG.u6uclcı si ZlLrt. yc.:;zı·lmı<Ci tır. 

ııBenim şu <o:nua bulunciucum :ücınC~aki işlerin lıir kısmı ile ilt.ili o

larak kuru rlcır iletilc~it.i t;i bi 9 lJir kısım i'2? ı~.rlc iltjli olarekta 

önt:riler L!c:nim tarcıfımc,e:m sunulmus tur. 

H Si zin lıul uncueounuz alanc::.aki it; ler le: i lgili ulc:rc.:::k ta, sizlere kcırDr

l.:.:ır clee:il,öneriler sunulmuştur. 
1'Hc.:ırekiitimizin genel poli tikusını ilt..oilenlıirln konulc:ırl:J il;:cili c

larskta c.mcak ve u ncak bnt:riler sunulmuc:ı tur .Örüq:i n,U lu slc~ri''ra s.l 

komunist .hareKetin c.:.ururnu ilgili olarc:k prc::tik-siy:ıse:'l po~_i tik::ı

mızın goz~cn geçirilmesi; G.K ve D.K. ~ehirlc:rin~c:ki KumLl::ı'lar 

ile Hkunfer:Jns 11
9 Irok 1 tc:ki cepheleşınç,uurıa clı cl:::rc:;k bu sorunca 

KY.i3' e nasıl yc.•kl::ış ılmusı gersktiti v. Lı. konuları.:i3unun ı=;örülınesi 

gerekir .l.ıi rL~e uunlara, 11 i n.ş c:ıa llah n 1;u sorunıcı r la i l{;i li cl ır :-ık ta ~1-

çılıırılar yapmamaşsıncıır? gi:Ji,uizi çccuk y,rfnE:.- koyan,nc y::ıptıtı

nı bilmeyen ins.:ın yerine koyan ;ür tutumun t·ut::•rlı 'lür yanı cl:ımı

yncaEı gi1i,AR'nin politik ön~erli~indeki yol: ıorımızın (tabi 

k i 9 iJLıt ün yE:;tkilill:ri, ta ;Jan 'iJi:tı.'iml erLLE:oKi unsurl:.-ırı l~2 c~ahi ı) ycıpmı

ya cakları 9 yapamıy<:ı C'1kl·ar ı -Dir s eycü r.Ama, ZiLın yolC:.c:ıc;ı ımız ti. z s kcrı

uurulmcısı gereKen hen eyi 11 ç::;k tırmi'H,en 11 keınc:..urmaya ·çalı s mış. YolC.ı-

şımızın bununla~a iltili ularak yaz6ıklarını z~cn tcçirmssi ge-

rekir. 
11 2) ZilEHl arkôc:c.ı"], 11 • o. o .ialü ·uu aksaklıtın k:.;yn<J&-:ı s0nin ilk t'·?
ta seçti~in yöntem: 

1 '1Jlkcmiz;~e Lir durum llegif:~ iklit: i 0lnn.1s tu~' tt:. mc:l 'Ji r c::rka GE:s ı-

nıız =··.o ....... - zinuorKd çıkmıştı. Vt: 1Jen lJ ••• 1 ta üç Eıy kcıl.~ılct:ın 

sonra ~)ir takım yeni L~ur1Jmlar nc,,eniylc en kıs:'ı z;::ımsnL:cı J).K ş (;h

rinc.cc.- görüşmeyi önt.:rmiştirn.Am2 St-11 rw,ı~:"nsl:-UL-C~cnini hc:;la e:ınlaycımc:ı-
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C.ım-oraycı gitmeyi oizim gorüşmemize tt:rcih ettin. ve lJir süre sonra 

ua mektupların ve onbrilLrin 1Jaşlacn •.• 11 cliyt::rek bilinmesi gereken 

AR'nin politiK ön~~rliLinde bulun~n ~ir yollaqın bilmesi gereken 

ş eyl eri :Ji lmemczlik te: n t,eliyor. Onun i çin, arkc'h~ac;ı ı iJu konuda e leş

tirme l_!;t::.regi C..cUYffiC!C~ün,şimG.iye kacıar Dton nec~d1 cınlatamadım J.iye ÖZ

elec;ıtiri yapcırak sorunları açmaya uevam t:C:.8yim.Ve o temc::l sorunla

rı a çmau.c=m önce ~Jir-ik:i nak tanı n aç.ı:Lmasınca y;.Jra r varc1ır: a) :ı3i-
• ı A 

ri nci si, ark auaş u iz im ALustos 1980 tu rihli L~örüş memizi ve görüc:;ı me 
' .._ . -

sonuçlarını iyice hatırl~rsa, bizim (D.K ş 8hrinC:e) görüşmemiz ,_üye 

bir sorun yoktu.Liz. G.K ş ehrinele görüş eceAtik.Çünkü, bizim :D.K s eh

rin,ıe kısa evreu.e ne üslenme c,iye 0ir sorunumuz vc:ır~·~ı,nede Lunun 

şartları vc:ırc:ı,necıt:- bunun sartları yaratılml3tı.Hatta A[,ustos gö

rüşmelerinc..~e. ·lm sorun yine: yanlış c:mlaşılc'ıt..11 için (Zilan· arkc=ıc~cış 

tc:ırafınCL~n) uzun uzun tart ış ılmış tı .Bizim c:aha · önce üslEnme yeri 

olarak karar altına aldıLımız ytorin D.K ş E-hri olc~ut,unu ve bunun 

eyrıca böyle olması gerektit,ini arkaclaqto lıelirtnıi~ti.Fak3t yc:pılan 

tartıs;malaru.a ,ilişkilerimizin ve durumumuzun gbzl~L:n g;eçirilmesin

~,en ••••• sonra şu karar alınc1ı: 11 İlk pli'lnl,a G.K ~ ohriı1c1e (kcılına

cak) .Daha sonra D.K :;ı ehri ne" c (e ş artL~r ı ya ratıla cek. ıı-·akat gelic,ı 

ve t;idiş sorunlarınüa ve bütün bunların üstünc~c siyasi olarak D.K 

ş 8hrinCceki ••• , • , . , • , • tüm yurtsever [sÜÇlt;rls iliGkileri n ['Cliş ti

rilmesine.il Bu kararın c~cı gbsten1it:i giui,bizim görüşmemiz G.K'de 

olacaktı.Ayrıca,(bizirn oral~ra geçişimizin problemlEri Qe aktarıl

mıştı). b).Dir~e arkadaşın,yazısınC,a •.•• NK'nin seyısını vurgule:;ma

sına bir türlü Dnl~~m v~:::;remiyoru.nı.Imnu niye soylüyor,kim8 neyi an

latmak istiyor bunu arkaG::rpn açıkça söylemLsi gerekir.Lunun clı-. . 
şınu.aki tutum Zilan cırkdGaşın ve bizl{_~rin hiçlıirinin tutumu olma-

r,ıal.ıclır. So runu ş oyl e koynwk istiyorsa yani cliyorsc.::ı; ;; Selim ark cı dEr7 

merkez kurulun üyE-1 E:Ti ni c:ırtırmış • 11 }3aş göz \i st üne bunu ta rtışa

lım.YuktS:J9neJir söylenmE:::k_istent-n.13öylE:c bir tiıvrı cırkac~e:ışa-Lyık 

görmüyorum.Ama,claha önceleri aramızcta Avrupa'deıki arkaclasla ilgi-, ' 

li olarak geçE-n tartışrnçıları veya tartıc;;rnaları demeyelim cl'e,görüş-

nıemiz sonucuncıa arkc~C:.aş la ilgili olarak iki lıakış açısı ortaycı çık· 

mış tı. Ve ~)U. farklı farklı bakış cıçılcırının ÇÖZÜmlenmesi gere;kir 
c'iemiş tik ve 1JU sorunu eka or~.hdki görüc;,ı mcye bırakmı'3 tık. Ve ogünc:_en 

bu yanadcı ,::ıram~zc.a bu konuüa bir yaz.:ı.şma olma\..lıt_ı giti,Avrupa' 
' daki arkac~aşlaca bir konuşmamız ve tartı'3mamız olmac1ı.Sorun orada 

kalclı.Ama ~rkauasla birlikte oraya geldi 0 imiz zaman,sizlcrle ara-
• . . 

mızcla sorunu görüş erek sunu ca iiatlaya ccıktık. ve bbylecec1G arka(~a-

şın örgüts<:.-1 statüsünü sumutlcıstırmış olacc:ktık.Ayrıca,Zilan ar

kallaş •••• '(la iken arka\..cCl'"\ la uzun görüş mc imkc.ırılDrı clC~ut_:.u hc;lde 
. "' !Ju sorunu çöznıeyip (,c~ha sunrcıki t,;ürü=ı ın"'leri miz ı;:; inrcıkmı? la re ı. 

:DenC:.e cırkcı\..aş gelip-·clondL:it.ü h~;lcle sorun üz er in(e clurrnaüını. Yalnız 
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ÇÖZÜmlenmesi gerekli ulan,ç0zümlerımt:sinl::e h~:rtc.:ketimizin Ve c~t:Vrim-

ci hareketin çıkorlarını n ulcut,u sorunlar ı çe\ zcr(:jk rahatlıya ca[ ı

mız açık oluuı-:;unJan, arka~..lc:ıs ta craya ge-lmE.: ,lurumun~..~aydı. Fakat l!irlik

te oraya gelme c;ıC:.<rtlarımız olmcır,ıcı için,,e,ark_,J(07 tL.krarcan gel

cliti ::ücır.uJ.aki i]lerimizin çözümluımc'si içi.n yl;rin8 (:\önmesini iste

di, btm l.l.Önm.esini i'stccim.ç'ünkü,biz,im ~-ı.vru.p:"'(~:A.i 1)ütün işlerimiz 

aksatılmış ,hiç:.Jir c;ı eyle ilg:ilenilrricz h:.Jlc: g:-::::lni'} ti • .Dunun nt;c\cnle

rini ~ uununla ilgili e; leş tirilc:rim.l ve çözün;l.crL'c; uzunca ya r.ılmı.:;ı 

bir mLktupla sizlere t,bnclc;rmicı tim. s(.Jrun Lu l·CJ .l.'r (JÇık ve \Jrt:J yer

ele iken,başka tavırların fÖStcrilmesinc g~rç0kten anlam vermek zer, 

ve c.le bu t::ıvr ınG.'--' n ci olayı ;ıa :::ırka ı:cış ı elcoş t i rm uü n ot c s in. c kınıyo-

rum ••• 

'Ş imci geleliın,niye G.K ş ehrine lLELilUc sim(~i Julun(uf:...umuz yere 

gelmerrıe; bu sorunu ·:Jütün ,Letaylerı ilc: c:mlatnır•k bu mektubun çerçt.

vesini aş a cat_ı için·, bazı c::: ne~, t em.:-;1 ol:J .~ilc C 1~k ve p:.,li tik öncle:rlik

teki arkac,2? larımızın ua L;ilmesi gcreksn kon-ulorı belirlemeye çalı

şalım. 

"J3iliyorsunuz,l2 Eylül c:~skeri fasist cuntunın yönt-timi ele geçir

mesinelen surıra ülkemiz(_~e ve gcnel olarak Tlırkiyr:c 1 de ,t;üyLik :~e[.i~ ik

liKler olc.' .. u, bu 8EÜiş en yeni Cl1rucrn önüm üz s çuK fc;rklı, ,~aha z cr s ort

latizc~a birş 8ylerin yapılınasını kuyclu. Ve ı:ıunun· Ustesjnc~L:n gt;lmsktc 

bir zorunlul uktu.Hepsi ni n üs tc. si nclt.:n gclimrır:;st. · bi le, gü c üm üz cr;_: nın-

da bc-1zı_şcylerin üstc:sirken gelmek gerl:ldyorClu.Onun için,Zilan ::ır

kadas ın bc.li rttiti (biz Acustos kure.:ırlcırınrı uy[un he:;rekt: t ecüyor, 

iş ye.:ıpıyur ve u gün tc:sbi t cc,ilt,n poli tikcıyı yürütUyoruz d ec i[i) 

politikayı veya alınan ke.:ırurl3rı aşan ~~rtlorın ortaya çıktıLını 

bilmek gerekir.çLmKü,ALustos 1980 tcırihinr~e lınan knrcrl::ırın bir

çoğıgriun hJyate.:ı geç ir ilmesi mümkün olrnal~ıt_ı e;i i fAğui!tos kar.orları-. 
nı cıa aşarak ka ra rl;,ır · ~Jlmok ,yE.::rıi po li tikal.lr t2yitı etmek gcreki .. 

yorC:Lu. Ve c,e 'll"ıu ycıpılmayo ç<:.üış ılL~ı. (ALustos k~-ırJrl.::n·ının hLpsi y~ı

zılı hc:ıl(le, onları incelcyerk bu tes:ü ti ye:ıptım) .örn'"'[in,;\~_ustus 

kararL:ırınc"La Turkiyc r::~e ve Ki.ırc.istan 1 (l2 ci.r::;vrir:1ci yurtsever güçle

rin ııa cil 11 ui rlikl t::ri, h<:Hklarırnızın u rtak :nL cd lelc::rini n l~:::ıy,"t

tıt;ı şcırtlar kam,ısınua gçrçekleştirilme;si için "EH,i.l" çalısmc:ılzır 

içine girnıtck;Zilc:n arka~aş orcıys gitnıe·uc:n :c:rk<:L:.>:;ıl3rın oray-" gön

Cl_erilınl; si sözkonusu ce[ilcli; sömür6c ci a skt:ri· fa'? i st cuntc.ın ın kc:t

liamlcırı kaJ:'$ısınCcCJ mevzi silühlı L~irt.nmLl e:r göstermek ( 12 EylUl 

akcı1Jirıc,c, bizim kararımız olrnac~ıLı halde iJir kısım alcml::ırLLCJ arka

c~aş larımız si.J.Lhlı olar dK kırsal kesimi n Cıt.lık böl[;el eri ne çekil

miş l8rLLi) ; G .K ş tohri 11C;.C L.ıs ın~,a 0<c'Ş ka yt; rll-') m(_; ve t:;t_i tim cll0 rıl arı

mn hem iş lc:rlit,e. sukulm<:c sı vf sayıla bi le C tck bir çok sorun cc:ıha 

, günün çözlılmesi gereken suruf,ıerı ulc.lu .Bı1 SLırunlc.ır uzun uzunXaliC 

yoluaş a 3l1liJ tılmıcş tı. Onun i çi n, 12 EylUl 1 cE:: n scnr::ı or.3l cı ra g.::lm 0 mt::-

. . ... 1 . .. 
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"mi zclLn o nce ,ş Grtıa r gereti çözmemiz gerek en temel sorunlD.r va re ı 
ve oraya geldi~imiz zaman,ne derli toplu görüşme şartl~rımız v~rdı, 
ne Llu[a ve neu.e o zaman ki ora~';2ki yapımız buna clvcrmiyorci.u .ş öyle 
ki; a)Sen Gaha oralar~ gitci6miştin~ b)Daho oralarJa (yerlesmemiş
tik). c)G-ünuerilmesi gereken arkauc:şl arın gönc~erilmesi c:cillik te
ş'J.llı.Ülke içir-ıL,eki işlerle IJirlikte,iJu işlE:Cri organize Gtmek bana 
kalıyor,~u .Gerçekte; n o ·gün ün k eş ullc3r ınC~a ki$ i olc:rak yaptıklarımı, 
yapılanları bugün gozuuı t:,t.:çirc"citim zamc:ın "bu iş lerch; gerçLkte 
kısa -bir sürel .. e gerçekleşeiJilir işlermLür? 11 .ıiye ktcııti.i-kcnnime 
soruyorıims yani ,ş u rtları siz clü::ı ün ün ... ·c )Hava ş c; rtları gün geçti k
çe 14ötüye '-giLLiyorc.u. C:~)l3ir yonua ma~~(li clane.::ksızlıklar. e)Tam 12 
Eylül nrai[esinc~e hareketimizin altınl..a kalkması zor bir takım· so
runlarla karşı kar;ııya kalması, f)J:3irlik çalı''>rcıalarına katılmanın 
bir zorunluluk hale belmE:::si ••• g)Yeni .••.• ar<Jçlara ihtiyaçımızın 
olma s ı, bunların temini ni tı bulunLut:um yt:.ru G ScJt:lcı nma sının $ert la rı
nın olması •• h)Yine cırke:h:as~ıarın oraya gönd::rilmE.:si için,yolların 

_ açılmc.ı sınc.ca çalış ma yapan arkaL,aş ların verc:L<leri rapurl::ırcı göre, 
kış kcşullarım~a sizin uulun~"ulunuz yere ı, 5-2 aylc3 gic':.i"? -eclis in 
gerçekleşetilece~i, ı)Türkiye ve Kür,_istc:n'ın ~levrimci,yurtsever 
hareketlerinin liuer kaL,rosunun Lıuh·nciugum yerE.: k2ymalorının (~art
lcır t:,ere 8 i) ,lmrEisırıın bir 3nl3mC:.a politik tir merkez haline gc:lme
si;hem U.e 1Jütün ilişkiler.±n götürülccüt:ü,k8nşılıklı iliskilerin 
geliş tirilmesinin merkezi haline gelmEsi, i)ı:as i st <Jskeri cunta-
ya k:;;rşı O.D'Li.a -karşıt muhcıleft;·tiı1 geli~tirilmesin(~e lJize (:_üşen-
leri ybrine gE:ti rmek v. Lı. neubnl eruE:.:n col:.~yı uuralarcı gelme konu
sunc[a ...ıir sonuca vcırılmıstır • .Ayrıccı, bu sayecı, ımız nedenlerC~en do-
layı arka'-~aşlarımızın varc:ıcc:ıtı sçntez ne olurc~u? .Du,objc;ktif ola
rak· cevc:.;planuır.ı rlc:ırsa ,:zunLLrE:rsem bunllan f~~rklı bir sonuca va ra-

. mazlc:ır.Yc:ıni,hcıreKetimizin ve genel olcırak c,cvrimoi.harekctin C.öne
me uygun çıkc::rLırı gereLi ·bu ıkarc:ırc:J varılCiı.~Junucın da olumlu so
nuçların alınuıLını~·uu C:lbnemJ'e önemli olan VE: gelecek açısından 
ua önemini koruyan lJU lJöl~eue ciucli bir kısım politik ij:işkilerin 
kurulma sı; lıölgeue vsrcldn il c: ri ci, dçvr:imci, sosyalist ve yurtsever 
hareketlerle G.ı.:inlcton C:laha gelişkin ilişkiler aLının kurulması bizim 
alcl.ıt_ımız karc:ırı rı (bence) c..oğrul uğunu ortay o kuymaktc:ı c~ır. Tabi ki, 
bunun aksini ileri sürecek yolc~aşlarımızın ca bulunması kadar,bu 
bu kcırarımızı elEŞtirecek yoL.aşlc=ırımızın bulunması kauc:=ır (~oğal 
bir ş çy yoktur.Dot:<:ü olmayan,yonlış olan ve tasvi ~J gormesi mümkün 
olmaya rı iJir tcıvır v..:;ırsa; bu kararın ve tavr ın ::.ı 1 t ında bir ş eyler 
arayarak belirlemeler içine t:irmek ve blı tc:ıvırl.ı bizi yargıl::ımaya, 
giC.erek mahk üm etmeye kalkmc:1k c~o€ru lü r tcıvır olmaz •• Bizim arkac~a
şı eleştir,übimiz konu budur,yoksa unun 1Jizi ve kararımızı els;ıtir-
mesi L6ni kızü.u·maz •.. 

. .. 1 . . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-32-

"3) Zilan arKcıcLaş ,"konferans diye bcıhsettitiniz şcy,ilginç bir öne

ribence.Kim ne ile ilgili,hcıngi QUzeyue ne için konferans yapacak. 

Gerçekten :::ınlcımauım.şu mt:::rkez kı::trulumuzun 2n;Lcıyama~~ı[ı iJir konucıa 

ec_: er cıçılınıc.lo ua bulunu_uysan kütL ••• 11 c:iyor. 

"Öncelikle şunu belirteyim,nec1en size önerilen ,.e claha kararlastı

rılmcıy<Jij bir sorunıcı ilgili olarok açılım y~:ıpayim.Yoksa,bu kor:uCa 

sizler/herhangi bir belirlemeGe bulumw birisi mi ol~'-u ? O zaman 

sorun bu noktaua tür önem t<Jş ıyabilir.Bizc_.e lıunun hesa'Jını vc:ririz. 

Ve ayrı ccı, böyle :Ji r olay varsa, yolumuzu uz.a tm alLa n yolc:a:;ı ımızın bi-

ze işaret etmesi gerekir.(fakat, bunu Ja yapıncıccc:n lıizi ~uçlayon bir • 

tutum takınıyur.Ve yine,yazımın belli L!ir yt-rin;tt'c lJeli.rtti.ği.m gibi, ! 
Zilan ark:L~aş, Lu Lıelirlemesi ile i.Jizi çocuk y<c..rine koymu] ,kutlam:::ık 

gerekir. 

tıikincisi, lJu sorunu açayımc~a lıen:~e <::ml21yc..ıyım, clim,le gclebilCdLi k::ı-

C.arınca c:ırK:JL~ClS\8 da anlatcıyım.çünkU,t:örünE~n o ki,bizim önerimiz "Ör

gütsel ,Jirlikıı yapc.Jlım (tal.Ji ki,c~:::ıha firıcc if:mıi geçen örgütlcrle) 

anlaşılmış • V ey c_: oyl e anlaş ılmcıya çalışılmış • Da lv c~ ol ru su be n böy-

le arılatmı? scım,özeleş tiri yapıyorum.:au kcnu(~cı takc~ir e(~lilecek ce .... 

zayaua hazırım. 

(Lı.yrıca, Zilcm urKa~ı eş Harc:kctimize iliş kin k0rıf erans 1 a ua açıkça 

karşı. Cevcıp verilu.it:i zaman bu kcnu gözden kaçmış .İlginç oları, c~a

ha surırcıKi tarihlc:rae; hcır~ketiwize ilişkin konfer~nsa bile taham

mül eelerneyen ark::.ıLLaş ~ ııcı.emokr::ısicilik 11 ycıprnay::-ı :xışlac1ı.-S\:) 

"l3en bu SGrunla ilgili ol.:.~ırak,iki mektup yazr_.ım.Tc:ıbi l)u mektupla-

rımdan Di ri Ferzerıu arkatJ..sq la ortak uıarc:ık yazmı-o oldu[umuz bir 

mektup tu. Ve bu mektuplarıruzcaki öneri, i sm i gteçe n örgü tl er le belli 

bir düzeyde -Lir araya gelerek temel meseıeıercceki ayrılıklarımızlcı, 

uirlik nuktcılarımızı tt:s:üt e~Lelim,temelirke:yc~i.lu tes-:Jitler temc

lincl.e,ayrılıkL.ırımızı ortacıarı ki:ılcürt1ı;:oy'a çalışırken,birlik rıokta

larımızı c~a c:~erinleştirmeye çalışalım,bununla ilgili olarsk gurup

lar olarak; tek bcışımıza,birlikte -\üm turupl:~r olcırc:k han~i çalıc.;ı

ma iJiçimlerirıi hayata geçire-uilect:;gimize yönelikti. Ve bunun eıeı 

"konferans 11 eleırak konccu.ım isim uygun 1Jir i sim, birclC:: çc::ılı$ manırı 

muhtevasınd uyr,-un c~üştütü için bu isim konulmuştu:r·.ıicışka ismin(~e 

konulmasınc_a,hiç 0ir sakınca ulmaclıLı gi1Ji;h~lrcl\.et ve he:ırekc.c:tler 

olarak t,Ört;(ZE:t:iıniz bir zarar l.ia yoktur. 

"bizim,JVIerkc zi lıirleş ik proletarya örgütü (p:~ rti si) c~ iye 1Ji r te:oo

rik-icleolojik önermemiz var.ve önerinin gerçckleşebilmesi için bu

na uyg-un ıür prcıtitin içine girmek gersKir.lıiliniyor ki ,icleoloji

c~e ve Lıir i;ütün olc.;rak llÜ$ unccc~e i)irlik clm:>~~ n örgütsel lıirlik cl

maz. Ve bizimle te:m<c..l kunularucı icLsolojik U rlik için:.e oları bir 

örgüt Küncistan'ın CLit_er purçaların([a olmac~ıt:ıncı göre,ilk B';jcım::La 

ört,ütsel ,ürlik yapcıcacımız lJir siyas<ü t;ücün c:lrnaclıt_ı anlamına 

ooe/o. 
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"gclir.E,KürLdstan1 ın u..iger parçalarınlca v;:;rolan marksist ee:,ilimler
le örgdtsel ~irlitin şartlurını yaratmak,temGl taktiklerimizden bi
ri ohcuguna göre,uniJ uyt:,'Un bir pratik çalısma içine girmek gerekir. 
:Ji zim ünerirnizli.e bu çalış maya yön el ikti. . 
ıızilan arka1.1aş, lıt::nim e:ıçmcıy.:cı çalıcı tıt,ım IJu sorunla ilgili olarak 
yuka rıc1akileri ni b eli rl ClciK te; n sonrc:.ı ;;unlc-= rı yazıyor: "Parti, öz
örgüt, savaş örgütü bu konuıcı r tJ::.~ş kalcırı i çin -özellikle Ferzend 
arkaeaş için --yeni olaoilir ama AR ve AR 1ciler için pek yeni bir 
konu Cleecil ve en azınc.an kafalarımızcı.a netleşmiş bir konu.varsın 
başkaları onun üzerind.e taslaklar hazırl:Jsınlar,bizim işimiz cle
gil.çünkü,tcslc.ıtımızua ma(l,,i S(;rmayemiZLıC:: önümüzc.le.En azından ken
dimizi iyi tanıyoruz." 
"Aslında bu paragraiın tahlilini arkckLC;\lc.ırıma 1nrakmnk istiyorum. 
Faknt gönlüm buna elvermiyor.çür..kü,kencUme <:üt. olan bir görevi ar
ka c.laş ları mo devretmek, bu konu c, s görü;ı <:Jçmc:Jmc-:k, arkaeaş ımı yanlış
larıneı.<m arınc.lırmamak,onun fazlc:ısıyla 11tö 1,Jürlenmesine 11 göz y;ummak 
gibi temel rJir yarılışırı içine clüşmek olur.:ı_ıirincisi,yolc.laş,kısaca 
yc.:ıptıLın belirlerne ch; Ferzt::nc~ 1 in, ismi ni koymıx;ı sun, ·buna rağmen 11 bnş
koları" kavromı ne: c.:mlama geliyur.Galiba Lıu k3vramın içi nde bizim 
olmac.~ıt,ımızı ileri sürt:omt.:zsin, çünkü ur~c=ıc.c.ı "baş kaları 11 yok .:Qu tavır 
clotru bir tavır olur mu? ycmlış cınlaş ılmasın, bizimle ilgili boy
le tıir belirlune içine gireuilirsin; sence,,_:ot.:ruC:la olcıbilir,bu 

"hakkı ır nı kullane:ı bilirsin. yanlış ola n, de lam1x:ıçlı yollarlax görü-
ş ünü kuyurak marKsi st kiş ilit-ini ve ki';l ilit.imiz i zec1elemiş olman
clır.İkincisi,:B'urzt:-nc~ arkcıı,c:ışı kLıçümsemt.: senin i;ıin olmamalıycı! 
Ama eleştirmen senin hakkıncır.Hemcle eleştiri konularını açık-açık 
yazarak.ElimizC.e böyle :Jir müca~..lt:ole silahı lJlrnasına rat;men,niye 
başka tereksiz silccıhlar kullanılsın.Ayrıca,FerzenLL arka~aş bizim 
örgüt s el yapımız i çi ne, e olan, hareketimiz in [,ÜÇlc::nmes ine çalıc;ı an 
bir arakaQaş .ı.ıun::.ı ratmen niye bu küçümsemç_;?!Üçüncösüıtu metod ba.ı... 
na eski uir rnetoC..u hatırlc'lttıf YolJ.a7 ımız 1JUnu üzerine almasın. 
ArkaC:lar;ıımı bununla mahkürnı stmeyi hiçlJir z:-:ımccın düe?ünmem (aklıma bi
le gelmez, mahkürn ec~ e ct:.ksem baş ka yollarla ve metoG.larla ilgili o ... 
larc:ık mahküm ec~ er, Ccıhc.ı c1ogru bir i fa eLE: ile t:lec:; trririrn) .Bu tavır, 
ç.· •• 1 nun tavrını hatırlattı.J3u tavrın ne olcutunu en iyi arkaJac::ı ı
mız til ir. çünkü, ark::ıclaş ırnız bu konuG.:=:ı çeşitli C:,efalar suçlanmış 
bir arka claş tır. Tavır, bi ri nin bir clit eri ne b.c::l:lı ol c.~ u& unu ileri s ür- . 
mec.ar.Ta1Ji bu anlayış , kiş ilere ki;; ilik tanımayan bir anJ_ayış tır. 
Zilan arK2.Cli37 ta Ft:orzeni..~ istec,iği için, Selim arkaclaş bii? t:oyler söy
lüyorıı u.iyorl Yani IJu clotru. bir tavır olurmu? J3ırakalım herseyi 
bir ta_ra fa sizin unurunuzu kırmaz mı? Siz töyle unsurlar ı na sıı 
politik öneler liteini z.cle bcı:r:ınJ.ırırsınız? •.• Dördüncüsü; yi ne y..azc".ı-
t;ı o küçük paragraftaki kocc:mwn ş eylE:rin c~et erlenclirmesini arka .... 
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daşımızın kcnuisi yapsın.~iz~e gelince,oyrıca beraberce ~e yaparız. 

"4) }Jeninı, suvyetler LirliLi ilE; ilgili ol.:ırak söyledkleri m yenlıs 
anlaşılmış ,ycıu:::ı ben sorunu yanlış koyup,kovrat::mcımış ım.Dt:nim S. ?ir
lit:i ve genel olarak uluslararası komünist herc~kt.c tle ilt:)li olarc:ık 

arka~lcş ın elec;ı tirc~iti sorunsulC.::ı cJ.eLil.Hatt:::ı 'm sorunla ilgili o
larak, arkaccaş Lıurchli::l ik en,K ••• 1 c~ e b t_lli y:.cmlc.ı rı yla kcnu.ş tuk. Fe kat 

bu görüşmemiz ccetc.ıylı olmaC:~ı,lmncı fırsatta lmlarrıaclık.Ayrıca,yc:)kıcı 

ve terrıel,çözümlcnmesi gerek8n lJir surumla u_:cill~i.Vc· hiçbir zam~:n, 

AR'nin ulusldrarası komünist hareketlE ilgili söyleCikleri,ulualar
arası komünist hcırE:::Kctin bünyesinde;-. LıluıJ--:ütcnlerle ilgili tcs

LJi t ettiKlt::ri ta rtış ma konusu olmamış tır .ş u c; öylenmiş tir: a.) So S-

ya list ülkeler ve genel olarak scsyalist tiünya uizim stratejik müt
tcfiklerimiz.yani,uevrim için,sosyalist ~ünya ilc ittifak etmek 
bir zorunluluktur. Lı)İkincisi,so.sycılistlerin birilJirilcrini ve sos
yalist ülkeleri elt.:ştirmesi ka,~ar clo[ru,(lo[.1l olan birşey l~c yok
tur.sınıfsız,kumürıist toplumun gerçt.,kleşmesi için,c:ıynı zemin(iC rnU-·

cauele euenlcrin lıiriuirilerini cle'Ştirrncmcsi yada cle~tiremez gö
rüş U marksist :.ür gorü7 Llce-ilc,ir. Ve :ıunc,c;n ccl:~yı Cl! sosyelist Lil

kelerin uyt:,ulauıkları poli tikayo AH tc.ırafın:.~an rt;vizycn~ st denilıiı

yo,r.:ı-Jucla .r:~.R'nin hakkıuır.Ama clc?tiri,güçlcri 1Jiri1Jirilerine ya-
kı nla? t ıran L!i r si lahtır. Gel is ti ri ci c.i r, il çriy c_:: [ 0 Öt ürü cU:l ür .1;'\JnLi 
ra~mE:n,bizim rçvizyonizm tanımlamamız müttefik olması gereken güç
lerin biri:Jiril8rine yaklaşmasını cleı:::..il,l.:iritıirilerirıc,cn uzakLJs
masını getirmekte,~ir.j~\U sorun üzt:rirıdt: c~urulın::_ılı(:ır ••• c)E,yany::ımı 

ve aynı zerninele mü cc:; uel e t:tmtô~~en scsyali st 1: üçlc.ri n gelişti rilme
sine,sosyalist ülkelc;rin kenc~i. yc:mlısldrın,,cın arınc~ırılmasına yor

cJ.ımcı olmc:ık, ci llt..~i ittifaklar oluş turc-ı-LJilmt::k için, ci cLcli 1Jir m<'_ tuC 

V8 C:wha geniş onlaınıyle pratik-siyasal politika tayin e:'ilmelic~ir. 
çünkü,poli t.iKe:ı kcıuac1ayılık clq_iluir.Ama ,~Jynı zsımarı'·'a yanlıs lcıra 

göz yummakta uee:illiir.Poli tika hem yönt cmsizlik ciü-~ir, arn.:ı nt: (:.e 
her yerue; hı:,r zarnc:::n c:ıynı metudl;~rın Ü,?lt.:tilmti.:ıi lcee_il,-~ir.PolitiKa, 

Lenin' in c_._t::yimiylt: ari tmetikt8n çuk -Ct::ouirc l!t;nscr ..• Dizirn soruns:-ı

lımız buyc~u,tcjrtıc:;maya sunmc.ı.k iste~.ütimiz :;:,oy lıuy:~u vrc: yc::n yan:=.ıc1:; 

gelc~itirniz zc.;rrıcın yine tcırtı;;?mcıyc:ı E1ÇLC2t_.ırnız konu l)U olacaktır.Ann, 

Zilan yolC:~;Jş ımız lil na müseacc c:tmc.:zse lüzc:~<:' sesimizi keseriz ~ 

" .. dizi m bu ç erç t~ve c.leki c1 ür;; üncclt;ri mi zc. c..: n sonr:3, ı izi nı, a,ı.mt:rik~ı n ı ı 

kcşfetrrıt.:miz 11 ,nilkel pragmatist olmamız11 ,HAR'nin görüslerini lıilme-

mekle" ~uçlanmamızın ne kaüar cLot_.ru olacagı yine cırka ın vic-
clanına kc:umış LJi r ş ey .•• 
11 5)Zilan urkcıL..C:JŞ ,Xali'-~ arkaciaşırı J .• L~urumu ilc il&;ili olsr3k,kı

sa ca vert..d§:::i 1Jilt:,ilerc~en sonra bizim ileri slir-:.1i..it..' üm üz görü<;?lt ri_ 
mi!; e cevap verirk en ş öyle lliyor: ~>J., konusunc~c_ıKi nasih~'tlt:rinc~e 

--~·-~~~~.~-~,---

yine 1-ı.R'nin hiçlür yc-Jklaşım yöntemirıto uyrnuycr.n_R 1 nin hiçbir ilke-

e • • / • • 
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"si zçc.ı.sl~:;nmcL'cen J ..• AR'nin c~ışına atılmıstır .•• 11 (a.b.ç.).Şimc1i 
ye-ldaş ,bt;nim gürüql~rim_ yanlış olabilir,scn katılmayabilirsin ve 
bunuuc:.ı lH;;lirteuilirsin.Fakat benim 1m görüş lt::.rim 11 ncısih2t 11 ue~::-il. 

inanarak ileri sürcLÜt;Üm görüş lcrc[ir. Yanlı") lıt_ım urtcJya çıkarsa ben
Ce k\.: nu imi Jüzcl tirirn. Yani, IJiz görüş lerimi zi aç ıkça size suncuk 
(liye güneılı mı işlec;.ik? Ayrıcc: kim kime,niçin 11 nasih:ıt 11 etsin? za
ten,Aalic~ arkcı(~ac;ı ın mektu-uun(caki ifa,:~t:ll'rcle çok farklı ifc:ıC~t::;lc;r 

det,ildi veyahut ben mektuptaki ifadeleri öyle tahlil ettim .• 
"Gerçekten arkc-H,aşın kullanc~ıt_ı litsratür çok ama çok tuhafıma 
gitti.Oysa~uizim Liri-birüıize buyle 1;ir literatLır-1-s hitap etmemiz 
hiç ama hiç aklıma gt:lmtzui.Ama tarih ~öyle şt:ylcride bize göste
recekmiş, imnud8 aslınc:.c=ı tuhaf karş ıLımc=ımak lazımı 

"1.dzler iyiyiz.He.pinizi büyük h:::srctl<:C ve içtL:nlikl'-' kucaklar, ba

şarılar cilGrim.Sclimh. 

MERKE2J KOMİT'ESİ'NİN T O P L A N T I Y A 
J) .ldl ş L A JVl A s I (Eylül 1981) ~ 

JVJK,toplantıyc:ı l.ı'--'şlcıC~ı 0 ım,C:J,meto'~ gsret-i yukc:rıc.a ücı telirtti~_imiz 

gibi;gündem saptaması yupıldı.Günuemin esa~ ve te~el ma elerinin sap
tanma sına c; uç ilmecten; ıviK üys si Zila n ark3L,8Ş , kl:Oııcci özel c~urumunun e;ün
~emin l.ma~desine alınmasını istedi.J1ütün isrerl2rımıza ra~men,ikna 
olmacı ve .srk<_kaşın aurumu güneemin l.madclasine alınc~,ı.Daha önce siz
ler e yazC.ıL ırnız ve il eri u e bir :Jüt Un olarak ak ta rmay ı c.l üc;ı üne~ üt_, üm üz 
yazılarua, üz el sorun cle<litimi z sorun Pıcyc'i? Du özel sorunun önemi ne-

ı . 
reden gclmektc~~ir? Bizim açımızuan 'Ju sorun neC:Ien önemli bir yere ko-
nulC,u? Ve t--sicerek ne,~cn, bu sorum: batlı ol.srek hoycıti ve temel bazı 
kararlara varmak zurunc.a kalcık? 

zaten surunu ünemli 'LJi r yt::re koyan ve hDtta sorunun temel bir so
run olC:Lugunu Zila n arkaC~a;ı ın kenc'.i görUş lE.: ri urtaya koymaktac.ır. çün-
kü; a-MI{ üyesi arkacic:ı?ın ;)ütün temel mcsclelerimizin önüne bu mesele
yi koyması,günccemin l.meclc.esine alınmasını istem'--si ve bu konucla TvJ1( 1 i 
zorlaması, 1J-Vc :mnunla kalmayarak,cbt:T r"li{ LJE::.nim özel sorunumu günC~e

min ı.maJdesine alınazsa ve tartı"}mazsa;ben di~cr tc~el mcselelerin 
t;::rtışmasırw katılm~3m,gi1i ilk8l t:.:ıvrı, c-3u surunc:ı,I1K'c'e çıkacak kcl 

rcırın,ke n,.i si nin oun"'-an sonrc.ı ıl..la Rızt;ari ile çalış ıp çalış mıye cagını 
tayin tay i n e'-"ececi ni israrla ileri sürmesi, z2t en olay ın önemini ve 
öz t:::llikl e ele arka u aş ın Curumundaki önemli yerini aç ıkçcı ort<C;ya koy
m~;ktauır. 

Ark.sc.sş ın kcnuisi ilc;; ilt;ili önerisi;_ 11 <::vlcnnıe• 1 önerisiycli .Tcılıi 

l.Ju öneri, nyeni.J.en evlilik 11 ünt-;risiyc .. i. trstt.lik, erl{a(~aş ın lıizt:: öneri 
getireıit,i tarihlerr.~E::.,.srkc:uaşın uski k0ccısınc...sn ayrılccı[ını 1 -bırak2lım 

ı4 1 o • • • • 
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Lıcşkaiarını,IVJK'miz :Jile :Jilm(_m\c0ktcy,~i.To1Ji ki~~:rk::ı a;; kdlL~i sosyal Cu

rumunu çarpıtarak çok önceki tarihle-rete lJuş anuı~ ını il sri s ünrıc:kt-~y-:i • 

.i..sunun J.VIK 1 nin LLiber üyeleri tarcıfın,,an Lıilinmtcrrıt-si rıL k:::ı r rip (!) 

c..et:il mi? .Bir olayın bu k,.Jc,ar uçıkça ç<.::rpıtılmE"sırıırı 1 ns DnlDma gclli

e:.iu.e bilinc.uilir ~)ir L.ururrıcLur. 

jJütün 1Junla;ra r:::ıt,msn,r~IK 'nin c,il_cr üyeleri nrkae.~c->Jın önerisini rıü

t Un yonleriyi e L~eG srl en,~ i n~i.Ontorisi: sosyc:l, s iye s:::ü ve ;:;hl:~ks:::ıl yön

LLeh C:::.et:_-8rlen~irıl'-ti.Hele ki, ark:.JL1aş ın kuıL.i t::vlilic,ini 11 1Jc::yinsel tc:ıt

min" olarcık koyarak; ıı sosyel ve siy:1 sal c:ı ç LJm u:ıld c,ş irıüs bi r~Jirimi z

den uza~::,ız.Hcıl"lJUki bu arkc-ıc.EiŞ -Lıeni 1Jcyinsel uler:Jlc to.tmin cc:iyor" ş 

linue açıklmnaya çalı'? ması ve evlenmt.:k ist~v-_._ii:ci :::rk:Jl_;_aş ın bir Troçkist 

ulması(:a surunu clc:ıht-ı önt::mli kılıyc,rc-;_u. (x). HI( üyelc:;ri yqJtıklcırı c

~serlen'-irmE.ler sonucunew, ıısrkudaş ın tıu evrt:.u:: ydıi ',~E:; ll cvlencmiycc i-

lirtme;sine;_uı sunr:J,IvJK üyçsi Zilan ark:_:ıc~.::ış, 11 hardcl:;ttcn istifccı ettiLini ıı 

uçıklaclı ve IVIK toplantı sını te-rketti .ııuık ratuıt: n~ JVIK 'miz~ arkc:>ı_a~ ın i s

tif:Jsını cluygusal olurak cE:;t,erlenc,in,i.lunun içinu:,cırkcd8$ll1 ikn~ı s

Lcilmesi için MK,t.oplantısına cır8 verl:_i.f1K topl::.mtısıncı arcı vercikttıı 

sonra ,yolCa] ça ikna ,çalı'$ malarına uaş lcıu_ı. Ve -bu ç<:üı? mal ar en :.:,zıtL zn 

onbçş günümüzü ulli.ı. 

Yulcl:.::şlarımız tar;JfınL~Gnı llcha iyi bir ş udl,"c :::rıla7ıloLilinmesi 

için,JVIK uyt:;si 8rkcıc~c:ış ın eviiliLine niyt: kar:i ı çıkt.ıı:__ımızı somut ul:::-

rak açmakta yarar var~ır; 

1-Arkc:ıCuş~t:.-Vltcnmt: için öneri getirllit_i z:cım~:n, r:k.:cJa0ın eski E:cvli-

lit,i devam etrrıckteyui.Ber ne kGLlar,I"~IK üy~:.:-si cırk~ıc ,kccnsınc~an .:·yrıl-
. . 

uıtını belirtmiş St; ~_,_e Lu durum; a)JV.IK üyc::lt:ri t:ırrıfın;'_(_Hı, iJ)H:::;reketimi-

z.in ileri kc:;u.ruları tarcıfınc,e:ın, c)Gt::nel vlurcık',t'.~pyckün hareketimiz. 

tarcıiınc.an, C:L)Dostlarırrıız tc_ırafın.,;m~ e)Hatt::::: ccrl,:ı.~.:_p,; ın en yakın ter~lf

lc::ırınca bilinmc;mekteycli. Dclc:.yısiyls, crtay::ı çıK 'ıı --~urum: Dev3ln Cc. en -~~ir 

evlilik var ikçn~ycni Uir evlilik önerisiycli .i:'u s~ırun,:.::: /ür kareını 

varabilmemiz için,~:.:-sKi evlilik iliskisinin; hart~ctimiz,örgUtUrnUz ve 

ki tl eler c~Uzeyi nu. e son !Jul,~uc unun somutlacı mas ı rd{TJl<~_k tey~~i .j3öyl c' 

bir G.urumun olmau.ıcını~hiçliir yönüyle ş :3rtların olgun ulrrwc:ıLı nrka

c~s:;;a israrla belirtilGi.çUrıkü,l)u c:urumun somut ir '~üz<-ye- çıkrırılm3-

sı,arKaL.aşın .hareketimiz içinL~eki yeri c:ıçısıni._._,,n bir zonıhlul1ıktu.i\1~

kadaş hbr tavrıyla Uuna kcın;ıı çıkıyc:rL~u.Kcnui liurumunu,hcr\ckcctimizirı 

c..urumunu, ·~,ostlc)rımız ın bakış açıle:;r.:ı.nı küçümst:.-r, örkmscmcz ve surumsuz 

~ir tavır için~cyui •• 

2-Bbyle ~ir cvlilibin,hcrrı halkımızın gelcn~KlcrinG ve hcmCe kcmü

nist anlayış ımıza aykırı olc~uc::,u c.la ort:_JL~ayc.ı. ÇLüw~i;:, bir e:vlilik var 

iken ,ytmi iJir c;vlil.ik t;erççkleş tir ilmeye çalış ıLıyor,~u .Lu nun hcükımı-

, (x)-zaten ~~cıha sunr3ki gelisıneler Jizi UJt,rulcJcLı.ArkE:(laşırı bıJ ı-
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zın geleneKleri ve komünist anlayış tarafınC.:.un nereye konuldui:::u bütün 
yoldaş ıcı rımı z cc.ı L.dli nm t-k t e~i r • .ı.3i z im <?nlayış ımızcı g0 rtJ, evli li ği n gö nül.i.l -- . _lü ve rızcıya G_aycınan uir .. "birlik'i Ölc~ugu tc:ırtışılmaz bir sorunccur.:ıJu 
"birlik" yina; •. uygun !Jiçiml8r ve 'muhtevaua k<Jlc,ırılmac:an; yeni bir -· . ;> , "birlik ıı in gerçekleş :tir il!J!.eye ça 1 ış ılmc:ıs ını n meşru, haklı vo do~ru bir 
L.avranı.;; olmadıJ:,ı ua açık olan !Jir sorundur. 

r 3)RIZG1-i.RI 1 nin yol ayrımırwa,bu arkaJcışla ilgili olorJk nelerin i-
leri sürüldüt;ünü hareketimiz bünyesi ncleki tüm nrkeC~cış la rımız tıilmekle 
uirlikte (kaLlrolar, s em pa ti zanlar, h<Jrekc;timi ze i le:ıi c.1uyanlar, d e st ek-

. leyenler) ,tüm c:~ost güçlerin(J.e bildi~i c:e Ctah:::ı cl ün yaşanan bir clurumdu. 
l:iz,ye,ni burjuva milliyetçilerinin ileri sürl1ükleri bu idC,ialaro k:ıl:;\ı 

_ her şeyi mi zle kararlı i:i_i r mü en lle le e:tti~:::i mi zc,e bi li nm Lokte t:ür .:Ju yeni 
J.urumun, boyle bir ortarn ve ş artta ortaya çıkması hcılinc-~e arkacl8f? ın si
yasi prestijisinin (gerek saflarımız(Lcı,gerekse c.~ısımızc.~a) s:::ırsılDca[:ı; 
tatsız,tasvi:) G·~ilmez tc.ırtışmaların gün,J.emlc.-şeceici tc::rafımız("an bilinen 
bir uurumdu.ı-~.mc:..ı arkac.1a.ş, ben veya herkes, "nsyi c~üş ünüyor V<::; neyi isti
yorsa onu yapmalıuır" anlayışıyla bunlarıcJ:ı cidt:~iyc .:ılrnc:ıC::.ı. zaten gic~e
rek bu tutum arkeuaşta, bir c::nlayış olmaycı l.ıaşl::.:ıccı.:Ju anl<'<yışını çevre
sinCLekilere c=:.e; iJir uisiplin an.lcıyış ı, 1Jir örgütsel <mlayış olarakta sun-. ' maktaC~ır •. JJu anlayışa ucı~lı olcırE;kta,tartı?m<:~ların sürüc1ürülmesine çalı
şılmaktadır.i~u~Lin L.e;eski yaraların C.eşilmesi v~Z sorunların e-;ünc.~E:mlc?
tirilip tart'ışilmc:ısı iÇin,c~ışirııızL..akilerin· nE: tür yot;un bir ç:::ıb;:ı gös
terc~ikleri :...Le her ulsnu.o ve her C'.üzeyC.e tes:Ji t el:ilebilinir bir (,uru.m-
cur .• 

4).._üz.im saptcırnamızcı vs arkc..~uoşın 11 1.Ju evlilik toyinscl bir evliliktir11 1Jeli.rlernGsinc göre,bu evlilit:,in ark.cıc,,_:şın i(eolojik yapısını etki-
lcyecet;iy._:i. illi curumurı~~a, ortaya ç ık<Hı sorunlarımızı n ta rtış ılm2 sını ve 
çözüme varc....ı r ılınasını zo rl:::ış tıra CBt ıy(~ı. Çünkü; "siz bu konue..~cı olumlu 
karar vermezseniz,ben sizinle çcılışmc:ım ve: han::kcttsn istifa Cl~erim" 
görüşleri en iyimser yururnl;< lıu sonucu çıkzırıyor.~u. Ve nihc.ıyct,(~ahc-ı son-

. raki tartışma ve görüşrnelcrirrıizce arkoıla?ın lm tc:ıvrı her y~~nıylcı açı
gc:ı kc:ıvuştu.~_ıU sc:ıptamumızc.:.an c~olcıyı cLJ,c~it::Gr görüşlerirnize ba[.lı olor~lk 
uöyle bir evliliti tesvib etmemiz rnımkün değil(i. 

5):Gulun(1ugumuz :3lanL,a,varolan siyasal guçlcr ve organizasyunl:ırla 
o~an siyasal ve brtütsel ilişkilcrimizin titizlic.i; tm titizli~in ar-
kadaş ın c:urumuıı~lan u.olayı bir sc::ııc~ırıy:ı c-:.önüş e eel:: i te s:ü tin1iz(, e, bizim 
bu svlilit e karşı çıkmarrıızı e;erckli kılıyor.._,u: Ve k ıso bir süre sonra, 
bv. olay;hareketimizin siy::ıs::ıı prestijisini sarstı,harek8tinıize kDr?ı 
s.::.:;ı.._,ırıların ortay:J çıkmnsına 8Çık 1Jir cı ekill~E. sebep olc'u. 

6)ürkav.GŞ ve Çt:vrcsi tı:::rsfırH,an ileri sürü~cn :.)ir iL:c~üı, bizim ka
bul t::.emiyecec;imiz. ve geçmi~ prcıtitimizin rec~ ettit1 bir i(Li:-:.L~ır.Zi
lan arKac:J~ G ve çevre si nclekil eri n görüş 1 er ine göre; rı:~rka,~a'7 ın cvlcn-

... 1 . . 
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mt.:k isteL.i~i unsurun fcırklı ic.eolojik yapıy~l s~hip olmcısıht::m --[olc::yJı." 

bu evlili0 c karşı çıktıt,ımız yilY[-;;l.nlaş tırılmcc:ktc::ı, l)aş kalkır ı rm konuya 

irıDnclırılmaya çalış ılmcıktaC~ır.Oysa, ::.ırk:3c~a"? ın önccüeri evli olc~u[u un

surung bizim cüş ımızc~a bir siynsi \aroket için, e ;Jl .. w;;u bilinen bir C.u

rumc.~ur.l3U cırkaJaşlar, uu clurumu gizleyerek ve ı;örmemezliktc.:n gelerek; 

ke,nulerini ve başkalarını in::ınlcırmaya ç::üışınakt:.llar.Ne k:::ıC~ar kötLi

rürııce ve garipÇG tir tutum detil mi? :;_ıununlo,c\.::vc kuşu misali lJir ta

vır içine girc,iklerirıi ark:Jc~:;ş ın ve çevresincekileri n bilmesi gere

kir. 

sosyal yc:ışantıya "müC:ahcııen konusun,~:.:ı bizi ve bu erkc-Liaşı tanım::ı

yanlar ve bu öneriyi getirene k::ı ~ia r ki :~nı Jyı~ ını bilmeyenler; 1:Jelki 

bir anıanhla - bu konu~a kc:ırc_ır tanıınozlıtı ile- ZilDn arkn(~,J';\8 he-ık ve

rebilirler ( t). Daha l yıl· öne c:: si ll(:; k:J ,>::ır toVl erırnt:k i st e yen onl::ırca or

kc.ı CL9Ş ımızı n ni ş '-'1 n yilzükl erini parın::ı.klcırınc,:m ç ıkErn n k:3rD rl:Jr cıl;:n, 

uazı arkcıc:.nşl-Jrın uoşc.ınması için yinc: kcıror çıkcır::n c::ırk:J:taşı,onun ça

lıştıtı ~i.ügeueki e:~rk.:ıc:aşlarırı;ız h:Jtırlarl:.ır.>u k::ırarlcırcı uymcıy:m lJa

zı unsurların hareKetle iliskisi ,·.e lu.:.silci.Ark;:ı,_;_ış ıhattc_ı lıu kc!l1U·l8 

çuk aşırı ullcutu ile ilt;ili olarcıkta zarwuı zum:m uycırılmı~;tırc~::ı.jjask::ı

lcırı ile ilcili ,ktonG.isinc: knrar cüma ve uyoıLıms hDkkı tarayıp; kJr-

ş ıl~E-ıkileri ne C:L t., uym:.:: z.urunlulu.t.unu get ir<:;n ::ırk:J, ::J? ı gün geli pt c; i~ 

kenu.isiyle ilgili ulunca, t~~m tC::rsi gerekçell;r v~.;:; t ıvıLrlerlicl ortay:J 

çıkması ile çukşeyi ele vsriy0rc,u. 

Yeri gelmiş l{. sn b elirtelini; c:, Ervriırıci s :::ı flar;_:::ı 1;cn el ola :ı::· ak sc sycıl 

yaşantıya ilişkin ycmlış (~Ccerler, Lıizimcce s.:ıflarır:ıız(::ı cl::ı v:Jruı.ZL-::-

man zaman, ürnet::in,şu evlt.:;nnıe sonınlarh~CJ y::~nııc; :_ınlJŞ ılıyc·r('_u. "Dev

rimci evlenrııt:z 11 gi uise:plantıl:n içine Lilt:; ı;iril,,iLinc s chi t olcluk. 

"Devrimci ee_:lenrnez•·, nc.evrirrıci aevmezti, 11 ·-~uvri:nci içmcz 11 v. ~). giui y::ı

saklarıu inziv.:' hayc.~tı onercnlerin,ne k].:JJr sc:k::,t ve c:ksik ~Jir biçim

c,e nc~evrimcilit:i ıntcslek t>..~innıc.:. 11 yi kavr:.'(~ıL:ını 1österir. 

Hayatı,yeşomı; uı çek seven , __ c_.vrirrıcil,"rcir Kiıu:_;skalarının ins:.·n

ce yaşarnı için ken~i yJşamlarını fGL:J eLiycrlar.Yssamı seven :evrim-

ci C.e, sever, t:Llcnir: c:ıma uurjuv:J t::ılınu<ı yüzr;H_:k eılleının;,c' .'.ecil· ir. 

Devrimci L~e i çer, c.;ıneı C~ yaş VE lumpcn c~ et:ilc,i r. })t_;vrirrıci .~c.: evl...; ni r: c:>

ına ı uu evlilik kurumu uevrimci ahlcıkcı uyı.:;1ın ul~n·::~k olmalı vec; sür .UrLil..;. 

meli;.,.ir.Devrirnci bLZın~c,li, mw ch.ıno; müc~ı.,t:clc cttic_i sınıfın çıkarları 

[::üreli ksGcu sinin omuzlclLLlLı LÖrec;vJ:ıcri :Jir hea<~r'"ı i tme:meli ,~ir.KıGcı-

ca sı, 11kiş i hay:Jtın her ::.üanı w.<c1 H c~eCii'_ imi z z: m w 9k erıcci hayotının .:~,::; 

her alanınL~d, c,e:vrirnci u ec_ cr ve clhli.~kı 8geın~c,n k ılrnalıclır. :ıJu::ıun i çin, 

k8rilÜ kendsiylc: hescıpl:::ı;;nıcıyı 9 k~n:..isini kuntr.Jl ctm..osini, .enetleme

sini lJilelJilmeliciir.ElUc:tte ki,\Juc~c: c'~\:;Vrimci <~hlc:ıkın ÖZÜID.Benm2;3i ve 

burjuvc:ı,küçük l.ıurjuv:J uhlakı,ie(}c[al ~üıl.c:ıkı u:) Ç•;k iyi tanımosın,~c:n c~ 

t::,eç er • U nu tmayalım ki, kenc,i si ııi uönüş t Urmcyuı, j ,_ :. r<::: c .~cm ey uı 1 u::'? kı sı

nı dön~türemez,iC:,<JrE:c C·.icmez.Am::ı,yukc::rcl<: ~.c:; l)clirttir~.imiz giti,yascım-
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C:.Cöm çekilerck, ~>sufulukıı yapr;:ıuyı öncrmiyoruz. 

İleri ki gLirılcru.e, ıısosyal shlakın scrguyc:ı çoı::~:ımcsi 11 y<'zımızl~a tek

rc:rc.an bu sorun üzcr:in~,c c,urc:JccıLız. 

ş imc"-i cs,~s sorunumuza tckr'> ruan c~öne:Jiliriz; 1ırkadaş ı i"k.na etmek 

için ç<::ü.ış tıtırrıız. süreçte~cırkacLCJ';? ,ıvıR. toplc:ıntısın~_c:ı tartı7 ılan konula

rı taş ı rnıay::ı IJ<-ış la~ı_.~ıu görüş alı? -vt:riş i aş amc:J sı n(~a, birgün MK üyele

rine, başvuraral{,"Jc:rı sizin ke:ırarınıza uyaca~..:ım.çünkü,Ala Hızgcıri'yi 

size ycclirmcınek ıı gerekir C:.eC:~i...ıüiıa bütün bunları söylerken,şartlı,kız

t,ın ve tt.:pkici bir halc,eyc,i.::Jizler,:rviK üyç;lcri olarC'k~ i)ütün bu ·kız.gın

lı~ına ve şartlılıGınq raLmen,gel2iti yer itiGariy~e; yani temel mese

leleri t.:Jrtış moya hazir olması bakımın,.,Lan olumlu k~:ırş ılc:ıc~ık. 

Arkcwc:ışın ;Ju görüşlerini iletmcsinc.~en -sonra,günc~emimizin temel me
selelerini tartışmaycı Laşlal~ık. 

TElrtışmak istecd.t_imiz konular; 12 Eylül SömLirgeci asl{cri fcışist 

yönc:;tinıin iş -taŞ;_uıı gclıncsinuuı sonrcı;Türkiye,Kür:.istsn vc.Ortac~o{::u 

halklarının C:~cvrimci hcırekctlcrinin (~ururnları ve hareketimizin iç ve 

eaş, sorunları açıs·ıncıan büyük uir öncıne sahip scrunler(ı.::Ju sorunla~ı 

rın c.:tlanmasının ne k:.:;u.cır lJüyük zarcirları W:ırekı:::timiz~:~Türkiyt; ve l(ür

c~istan ckvriınci hurcketinc; vr:receti tartışılmo.::u mümkün olmc:;yan Lıir 

Lurumclu.ımrıun içiiıc.Lc, bu sorunlcuın tartış ılması,sorunıarın c;enişleme

sine orta yı:::re serileuilinmesi ve çözümle: re varılobil inmesi içi n -~ic'~

.:;;_--h~sorumlu ve Örkme uygun :Jir yaklaşırnın yapılmcısı;}::-l bir zorunluluk

tu. 

çünkü,Türkiye Ve Kür . .:ı.stan Jevrimci hareketi titiz bir c1önc;mclen 

t,eçiyor 9 yenilcinin L!ütün sorunlarını kamJur :ibi sırtınc~a toşıyor;~u. 

Ne yazık ki~ :Jiz i:~ünC.omiıniz e ald.ıL_ımız Lu sc:ır'tı.nlDrı tartışmaya {c;eç
titcirııiz zc:mı2 n, iki somut tcıvırlc:ı ka:r:ş ·ıla9 tık. c3u t ıvırl2r,-lan bi ri; hal3-

uolkDC~t:rciliL e, surumsuzlwa tck:::;;~~l e,üyorl.u.Dit_cr tavır; yanlış ıyla 

.. of_rusuyla 9 oksit_iyle tamar:ııyla soruna içten V6 sorumluca yakla~ ım gös

termeye çalışan tovrc:: c~enk C:.üşüyor(~u. 

sorurnsuz ve ci-.:;.c,i ulmGyan tavır,kenc~isini şu lı::ıllcr(e röstermek
t CYL~i: 

l)Daha oncc;k i tcırihlerc~e tcs:ü t eö ltôn ve MK üyeler ini n kar::,; ılık

lı olarak yozıs.nuıc:ırla üzcrin(le:; anl~Jştıkları sc:runlc:ırc·,a,ci" i hiçiJir 

hazırlıL)-"' ~:irilintomişti.şoyle ki:Toplantı ycıptıcımız alc:ınc~.::ı bulunan, 

i leri kaCro unsurlarımızu.CJn 11 Yeni '~öneme;" ve 11He:ırc;k eti m izi n \:eL crlcn

cci rilmesi 11 ne iliş Kin ola rak gdrüş ı t-r alınmamıştı. Daha önc(~Gcn konu

ları scıptc:ınmış olan; sınırları zam::ın ve yer 1)Dkımın~an tJyin ec'LilE;n ça

lışma yürütLılmeıni'?ti.Saclce,,Laha sonraki ~)ölümlc>r'.~c; üzt:::rin(~e c"'..unaccıt:ı

mız bir iş yaınlmı'? .Ht.:ın ~_,ı::; bu iş in çok iyi yapıll'~ı(ı,kc:;rıc;ı iklıklar::ı 

yol açe.cak kc)l~c.ır iyi ycıpıl~.cıt.ı.: ve giC~E::r(jk mahalli c,uruplcışmaların 

ortaya çıkmcısını s::.ıt_üat.,ıgını teslim etmek t,t:rı:::kir.üzerinc~e c:.urulan 
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kunular; "yakıcııı,ııt.::mçlH 9 ulınc:ıy2n vıe < .. öneme uy,~un C:üşmeyen~t,en sen 

üz c.;ri nG.e c~urulması Lereken birtaKım e:;ntellektUcl konulcırc:a ;ş dülsiz 

ve metoc~suz lür tartışmarıırı .oiir,_::ürülmt;sLıir.ikincisi;tcmel soronların 

tartışılmGsı için,c alanu.a bulumın J:viK üyesi arkc:L~aş kc-ı1C~isi c~e hiçr_;ir 

hazırlık içine girmemişti.Çi.mkü,ark::waşa göre; 11 ül8 Rızgari en muktcm

mel, en ileri marksist ·o ir urgani za sy~.jn, __ ur", 11 i u:-oloj ik-politik hattı 

her ya nıylc::ı -dot,ruu_ur", H.e.la Rı~ t:,ari ı nin göz~:_ en i''.t::Ç ir ilm os inin gereği 

ycktur".Düşüııce bu o_lunca",a,hc:rhangi bir kunu,.._a V(; herhangi bir şe

kilde hazırlık yapmaya C:,a gerek yuk tur. (Tabi :'rkc clac;ı ın c~_üş ünceleri 

çalış mal arın baş ınG.a ...ı oy le clmakl:J lJi rlikte, '-'-ahc-' scıır.:ıki gcli:';1 tnE.'lGr

le Lirlikto goriiş ı er im~ e ııtam c~onL.>ş ıi :_ir ge:;liş mc; clc_u.) 

2)Temel sorunların tartış ılmc::sınJ.:=ı:r,liZ üyesi cılsn ve clc::ıha sonrc:ı 

IliK 1 llE:; n Cüş ürLü en ark,:ıc;_c:Jş , sc runıe.r::ı, ıı evet" ya L,cı "hc::y ır~> ş ekli n;__ c yak

laşıyorclu.:Uu tavra t;irmesinin iki nu~cni vc:ırca:}Jirincisi,yı..ıkarı i

ş ar et ettit_imi z hazırlıksızlık tı_. __ ;izt. t-:::örc, hu_ hazırlıksız lık c~rk:3:'cJ

?ll1 tavrınl_Ln uelirlçyici lür ~'urur:ı ,__:et:_,il~,i.Çiinkü~h.:::rşcyc; rc:ıt!:men c 

srkaclaşın temel sorunlarla ilt:ili cLn·c:k beli"'tirLcc[i elternc1tiflcr 

varuı .Öylcys\0::, Lu tDvırcLa bcl.irleyi ci ne n ncycü?: ürko ·~:::ı-;' ın t.:ıvrın

l,a belirleyici olan nç(cn,n6Ünc~emirniziu_ _ _:_ı.rı-ıc:ı,,,csin,,eki t~ırtı';?tn2 Vt 

MK 1 nin dit:_er UyelGri tcırafınc~~aıı varıl,Jn kdr:-rc..ı:; .~:;u karc:ır ve c kcrıu

lLakı soruşlerimiz arkac.aş ı ~~-~~ kılmı:7 tı .ı,u tc;pkicilik, arkc:ıc: ::ı:ı ta 

sorumsuzlw:u geli~ tirmiş ti. 

İş te 9 ·IJJK topleıntısın:..La Ye t unol soru.rıl:::.ır üzeri rll,Lk i t:Jrtış ma lcı r,_a 

bu iki tavır jütünüyle etkisini sür~UrJyor~u.ıu urtamta yapılacak 

tartışmaların n(:j ke:;uc:~r sıhhatli ve sc;nuç Lolıcı ,.ıunc1Jilinl-:Ct.:'bini ,;E 

kestirrnek zor clsgilc....irl ı_;Liylt: uir ortcım~~a v>:.: ,,u uL msuz ::c: ··;rtı·ırc-, ;, 

tartışmal<ırE) ·icvmrı f_;G.ilti.Te:-ırtış ıl::;n konul:::;r t.uıcl hctlarıylc:ı şun

larGı (bu t;:ırtış malaru.cı urt:::ıycı çık::ın :;yrılıkl:ır,.:ı :.ıu k cnul~Tl:ı iç-iç e 

Verilect:.ktir): 

12_1].11-ül Cunta sının karc::ktrri ~ 

Dit,or temel sorunlara r;irt:d-'ilrrıcııiz için,unL:r üzerin~~c t:-ırtıscı-

0 il me miz iç in, yeni lcÖ nemin mü ca c el c t .ık tiklt:rini, öre Utlcnr:ıt; si ni v. b. ı 

leri somutlc:ıştıralJilmek için ilK lÜLJ.tm turtıştı[:.ımız konularCJm bi

rinin: 12 Eylül 1->skeri Cuntcı sını rı k.:-::r~cık tcrJ., sıı_ufs;:ıl yc.ıpısı ~ cuntc-;nın 

yonettimc u:olv.iLi [',Üw,cn 0u y:.HLJ cmc:Kçi halKL~rımıza,Türkiye ve Kür

c.,istan C::.c.:vriınci ha rc.Kc. ti ne ve t' üçleri ne yönelik uyt:,-ulann:ılarının neler 

ulCLU{Su; CLHıtanın Ortc:ıu.ut;u ~ öl~:~csintt:.:ki fvnksiy~ırııarı ve görcvlsri, 

yaptıkları üzeri ne e c_urul~_;_u. 

12 Eylül CU NT1ı. ı sınJ hc:,zırı:.:ıyon iç ( ulus2l) ~(~ış ( uluslarerası) 

vrc bölgesel (or-tn\,,)guıL,aki gçlişmtcL:r,~.Gti-:ımclcr,C~uıgtüer surunu, 

emekçi halkların ulusol ve t.oplıımf-i::;,ı ı,ı1Jhrıl t-:fcti) nc,,cnler üzcrin'--.c 

L .. uruı,ıu.D(_;layısiyle,l2 Eylül askeri cunt:ısııu hc::zırlaynn nec,nlc:r 
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·üzerine J.VIK'EÜZ şu çcrçGveyi çizmekteyC.i: 
iç lllLenler:Türh..iye tuplumunun_ içine gir .. ic..i ekonomik~ siyasal VE:. 

toplumsal iJunalım aşı].amamıc;; tır.T~r_K,_ t.ekelci tjurjuvazisi m'-vcut (~ev::ı, 
let :..ıiçimi ve siya8c::ıl yonetirni ilt: :Jun.alımıru çözcmiyccsk; kemi cü-
ş ı m., aK i e~c:mcn sınıflar ı ta sf iye e~,emiyc Ct-k; TÜrKiye V tv K ür~~i s tan C~ı..;V
rimci ha r~K c tl erini iJa st.ır:~mıyo cak, önünü alcıw1y :-:c nk ;::uruml~c,yr.ı. Genel 
ve uiline;n ifcll, to ilc~ Türk tek elci 1urj~Jı.va zi si ve c nun ikt.iC~a r müttE:
fiklGri yonetim y2pc:ımıy:::ıcak c.~urumC:~cıc..ır.~:;ir hükümt::t y12ni tir hükümeti 

' izlcmektcc,ir. cumhuruc:.ş k:~ınlıb:.ı seçimler irLen sonuç alınamamskt<Lır .P8r-
lamc:rıtulcc:: ya s:Jlcır ın çıkarılma sı uLlukç::ı zurLış m ış tır •.• :; ütün :Jevl ct 
kurumle:rı [Le: ,,evrim Vf::. korş 1-<...ot::Vri m' S3fl2? ma sı ;Jut ün ş i c'cc.tetiyll. c1E:.:Vclffi 

etmekte~.ir; tüm CJ.evlet kurumlCJrı biJlünmüş ve ııc:ırç:::ıl::.ınmış {!) ~~urunh:.J
L.~_ır.Gencrallcr çt:tcsLıin ifcıL,csiylc: Devletin 11iti1J<:rıH V8 gücü zcı-

.. . .. 
yıflamıştı~yıkılma ilc_ (ı) ki;rşı k:::rşıyc-Jl~ır.Türk or·~h;su yani burjuva 
c:cvlt;tirıin tunsl vurucu ve L~skı güdt;TürK ur:<usu,muhtıra üzerine 
muhtır::.ı vcrmcktt;,.,ir, ~,~i-vil fa::;ıist E;üçlcr (MHl'~ Ülkü OCe:ıklorı v.t.) 
ve hatta ~evlet GÜçleri;Levrimci güçl~rin L~stırılmasınCa ve onlar
la ···iiili;ı mucauelee.,.t:O yetE:.:rsiz c~urum,~:::ıc,ırle:1r •• ·rUrkiyG ve Kür(istan 
devri mc i hc.ıreke tlc:ri bütün -~.Juyu tl: :r,";ı (i l',ecleı jik~ si ya sal? a sk c.:: ri vLı. ) 
ssliŞiile u:ıstc;rmckte:İşçi t,;rcvleri,iş ysri işg:.ülc.:ri tiribirini izle
mcktt:;-~,ir.TürkiyE:- VE; Kürcist<m 1 l.ı.3 büyük tuprc::ılt.t. s~hiplerine kcır::;ıı mü
cau:;le gclic;ı meK te; TvpraK l.t:vrimi Vt..; tarım r-8formu t,üepleri kırs·::l 
kesimin emekçilerinin lH;;ynin,,e. Lilinc~; çıkrnektiL ır, .• ş ehir ve kır kü
çük burjuvazisinin Lütün kcsimlerirLe ekonvmik?c'em;)kr~-::tik hakl<.;r ıit_:
rum.ı rnüca:.elc ve örgütlenme gelişmektec.ir .•• ı~c'nin varlık ş'"rtlorın
don olan ve tUm ~evlet güçlerinin titi~ cl.~~u Kürtist~n mcscl8si u
lusal :Joyutlc:ırı c,<:ı aşc..:ırc...~K uluslor<:n'ası ·:x;yutl:c:ru k: vuşz.:m Lir sc•run 
haline s8lmcktec.cir.Kün,istd1 hc:ılkının ulus::.ü V~:; tc..plumsal ·:Jilinci 
hızlı Uir ~..:.elişme töstermckte,_ir.i(ün::.istan'ın IraK v~c İran parçasın
'-·o silchlı rnüc<."u.t;le iKlli iJuyutlor k,.ız::mm(:~~t~ı.I'IClurn c'eyimle~ "}.urta
rılmış DôlL_.c.:l er ·i oluş m:::ıkt::.ıc.ır. Ortcıcu·t. u h-ejr it::.~ sının L~ e[_ i;< iklikl e knr
şı kn:rş ıy::.: ul,.w__u s0runu su:.~,__ce sivil fc.:ş ist ['Üçleri ve tekelci -:..mr
juvaziyi 1<-urkutmc:klc:ı kcılmıyor?sözc.e cl....:mokrotları ve sc:syal-l1emukrot 
taslaklarını , __ a kcrKutmcıkt:_ı ,ır .• 

:oış neL..enler~ 'l'.ürkiyL:' nin Gmpcryolizmc. her Kvrum ve kuruluşuyla 
bat.lı ::.olcutu Jilinen, te:ırtış ılıncı sııw ~çen.k ulrwıy:::n tür sc.;run,~ur: Tür-
kiye cko_nurrıı:iık.,siyc.ısü,askcri ve kültürcl olcırek tümc~cn crnpcryalizme 
Lat,ımlı vl:.:ın~'ıynı zurııcmJı emıJcry:Jlist s,ıle.,,ırı-sc:ıvunm::.:ı p<Jktı ul:~n J·JJ,
TO'nun Üyc;siu.ir.Niı.Tü'nun Güneyr,Lii_U kc.m8,.cının en u~Uçlü .iiinitel~:Criı1~ en 
biri. .. ,ir.l'üi110 1 nun G-ünLy Dl<_u kiıncL.ırk.:ı t::mpcryalizm ldıine tDssc:ıruf
ların terçekleşrncsi için -lJüyüK :yükler yüklt.ncn l~Jir Ulkt>ir.~.unC::nn ~~c
lay ı U:., dnpery,üi st-k:.:ıpi tali st si st emi n hc;r her ,~~ck'lisunl~::~, ur[;·cı ni zma _ 
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sıi1.8 ortaya çıK.:Hı rc:hotsızlık 1 clirekt Lir st::kiLc ·Türkiyc'Ji (~e E;tki

lemekte ve gic~t;rd{. iç curumurıu ut-lirlemek curumunCcıc.ır.Zaten,ı:r.'ürki

ye ı l..ek i E:kC.il1Gmik, si ye.~ s .cü VL toplums Jl 1Junalım <~:ynı zamanda~ cmperyJ

li.st-k::ıpit::ılist kamptcıki bunc::üımın bir sonucu; errrpcryalizm bünyssin

c~t.:ki bunalımıcı ,TurKiyeı c.eki ck,_momik, siynscıl ve toplun1Sc'l bunalım 

selıep-svnuç i.liş kiltoriyle c,iyz.üL-ktik bir ş ckil(le l.üri birin12 lıagımlı

l.ır. 

Dünya t.;Gneline ~akıl~ıL,ı z:Jma n; crnpery al ist-kcıpi tali st si stern, 

uünyz3 ilcrici,uevrirnci,ulus<.ll kurtulu$ÇU ve Sl_.sy:üTiı.st CiJph~.;si karşı

sı n:..:a u ir t,eril erne, hegunony<.Jsıru yitirme, scimürü ::üanLrrı nı; tat;ımlı ı 

sömürgc cılanlarını kcıybetrııektb(,ir •• Jir iJütün clc:rJk gerilcmc!,geri çe

kilme, çokme ve uunalıma Lirmc •-..cU DJ mun,,a u ır: Ort::' Amerikcı ı c:a Niks ra-

gua ı c~aki toplul1l3iÜ ·~c ı-.LıJ sal c.eLicüklik; tJat:.ırıısı zlık 1 ~:.r:;mokrasi VL 

su syalizm clcc,rul tusunG.cı 1 eınp torye::li zrrı;_,erı tçcrçc:k ":tılamc.Lu bir k cpu$ cy

lemL.:.lr. :Lununln, crnp er:y<'.: 11) ~m ve o z elliklr:: ,i c; .cL .il) c:mıJL:ryal iz mi sömürü 

alanlcırııkan Girini kayl1ctmic;;tir.Jsunun yc::nınc:J,Nikara€_:,U8 1 ,~oki siy[~;;.. 

sal,tvylumsc::ı t:uli·::,ımE::lt:rt: p,:rrlul ol:Jr:lk gtüiş cn 1 !Jiritiril\:.rin,,cn .~i

r8kt cl;:.:ırak t:tKilcncn VL .:...c:ztek g0rt.n Ort:ı J:ı.me:riKcı 1 nın c:i,~cr ülkc

lcrirıl.e (Hunc.ur~JS,El S:..üve:>.,cr) ,~cvrimci lıccrL-ketlcr,sil::ıhlı h::ılk h'

rsKvtlt:ri; cnrp<:cry,::lizmc ımlı t:;crici,±'2şist vu hr::r tür~.cn_totali

tcr hE~t.murzyeları sarsmkt~,empt:ry.lizmi gcrilctncktu,iktid8rın slın

ınus ının ııcrt..ıeleri tı ya'? cınıncıktac,ır. 

İr::ı n ı 

lt:, 11 ukıl :Jlrnaz 11 ve 1eklıcrıilmL:ycn L;ir l-;:arc-rlılıkl;-ı İran' 

yalizme ve u0lge gericiliLine 1 lı o12n sistemi tüyük sarsıntılar 

c;t..çirmiş ,Ş c:h '-~iktc.ıtorlütü yıkılmı] tır. irmL<Dki Lklt.::nr:ı<.-yc.n,hesalJ c-

,ülmcyun ki tlGScl geliş mq lcll1p<-~rye.üizmi VL en 

lizrni ni 9 t uy Lik tÜr tsl,1Ş 'J Sl·kffiU'$ tur .İrl":l1 1 ,.d ,Ş ~;h ,,iktatörl Ül Ün Ün yı

kılmosıylo 0rtayc:ı çı.t~..e.!n siy~)S'Jl c:ec:_işiklik,kt.n .. L3i ilc :;irliktr::,c'!c.:

mokr,.:ıtiK Vt: toplumsul (~Önuşümü gE::tırmcmLKlt.. birliktc,cmekçi h:.·lk kit

leleri nin Ve ezilen ul uslcırın ve milliyetleri n ulu sc:ü ve sınıfsnl u

ycınışını c:.krinu,n etkilemt;ktec~i:ı-.:t.ir :'rıl,nk::::,yıllarca ş ah cükt2tör

lütünün tJ2SKı, sonıürü Vt.: zulmü ::ü tırL c~ p sifize:: .~ılrımş yıtınl:..ır ve c

zilc-:ıı ulusl~ır Hc,erin uykwdn uy::ınıp kcn(:inc {'c.ltdşıı misr·li lıir Cmrucı

la k~:r:şı kar~rryo kcJlmışLın.ır.irc:'n'~.aki .,q_işiii.lik~E:ompery.::ılizmcen 

tÖrt:; ce ıık0puş::ı 11 tdc:.:. :ı lU ettiycrC:.u-i. ı: 

Aft:,c:nüst:..:n: .üft;<:.nıstc:.:n ı (:,<Ki yoneti m ;.;.ebis iklit i ve gi .~ere. k suv

yetler :UirliLinin müc.cCJhalcsi ilc ~Juyutlc.,rıc:ıı. fil.rurıc~cı,Cüny;J tölünmüc;,

lüt:cLırıun 11 ı_;~:;rçeKlit_i 11 kcı:rşısımta,cmıj,;ryulizm,tuımn büyük lür kayıp 

cl~ut:unu Ulıtlin Juyul.::•:rınc,c~ hisc;cliyurctu.Yinc c., L2crı c }i'ilistin Kur-

tuluş Har~:;k Lti uluscü ve ulusl.'.=ırera sı pl2rı.L.a Juyu tl ar kezc-ınıycr .. >u. 

o • o 1 . . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-43-

:ı_,öl·gesel neuc,nlc;r:Yukc.ırıC.c.ı ca :~elırtti:_imız tYL:i~Ortcıc,ocu [)Ölp-e

sincieki göreCe siy~JSC:.Ü Vi8 ycıpH38l (~ec.:iŞ iklikl0rle birlikte köklÜ (Ö

ni;Şünüeri gerçeklcştirGcek ge::L:işmelc,:rin günctcmc gelmesi,emperyalizm 

ve öz.:::lliklec:.e 1-L-Il emperyc:lizmi açısın"~n Lüyük tehlikeler uluşturmei-<.

tcıyC.ı. Ve :,unc1, ortcıl.ı.ut,u 1 nun j eopoli tik ve.; str::ıtej ik k0numunde katıl

mZ!sıylcı c~urum cLc.ıhcı Lir ciC.c,ile7ti.ı:ıasru Körfezinin k·Jntrolu strete

jik uir surun haline e)c..lci.Emperyelizm ve sn iJ~ıştDc.la iL Il emperyc-üiz

mi için 9 0~lgcyi kontrol eGecek,uaha satlam bir üs'se ihtiyc.ıç vardı. 

:üu üs TUrkiye ulcıLiliri.~i o..iı.ma ekonomik~ siyc:ısc-Jl VL tuplumsJl bunalım 

içinete bulurıarı, tuplumsal çslkantııc.ırırı devDm ~:.;tti!?:i ve toplumsal mu

halefetin uevrimci çizgic:e kl'cl1L-~isini lJütün boyutlarıyla cluyur(uğu 

Türkiye, tu görevini yerine r_;etiremez,~i .onun içj_ nc~e,Türkiye' C:.e siya

sal yapı u.etişikliti ve C-~.evlet yapısının yetkinlcştirilmcsi,tt.plum

sc::'ı muhr:ıl ei et e~ üçleri nin c~ evre d.ış ı inra]{ılmc:>. sı (!) yani engelle ri n 

topyekün(!) ortddcın kal~ırılması ge~ekirL.ı.i .. 

r~JK'miz,l2 Eylül' U .hozırl..:ıyc:m nt:C.tonlsri böylecelle saptc.ıdı.::u ne

'-~enlere lJGllı uldrdk,Türk tc::kclci burjuvc:ızisi; iJütün iktidar mütte

fiklerıni cı.~:::; Lıyc.: rı, ekunumiyi 9 siyaseti Ve tüm Jevlet uygulamr:ılarını 

merkezilcştiren; yurı-_c;ı~yusamcı v-c yürütme fonksiyonunu tek elne bir

le] tir.c:n yapı C::t::t:_i:;ı ikliı:_ini; Sbrnürguci '.:CC Dcvl0tinin en büyük ve güç

lü vurucu güçlsrirıl.,t:rl :Jiri ,;l<:m Türk OrCusu t:oliyle (yuke:;rıcJ.arı aş agı

yo emir komutcı zinciri içinue) SUMUhGECI liSKERL :B1Ş İST IJİKT~iTÖHLulZ 'ü 

t::,Grçekle'? tirc"i. 

12 Eylül ask~::;ri cu n to sının hcmgi sınıfli'; rcı v.::ıy cJrıcnt.ı üz cr ine~(; 
yap De, tl t ;rtı c;; rncüc:.:: rc,c.ı ortak scnuçlera v cı rı Ltı: 12 EylÜl il c hi rlik tc 

Türk tekelci 1urJı_ıvuzi si~ slüun rnuttefikleri ni C.ış laycırak ve; kcırş ı

ya <:üarc:ık;k~nci füş i st ~..iktc:ıtörlülünü gt.OrçcKics tirmis tir. Yc:ıni ,12 

Eylül 2~sKcri cunt<:.ısının ~ı:Jydm~ı[ı sırııfın,turk teKelci 1mrjuvazisi 

ulc~ut:..u c:ıçıkça L·elirlcnlci.Ji.Skcri cunte:rıın,T'Ürk tekelci burjuvazisi 

uış~ırıc,oki JL.ıt ün toplumsal kl: si mlçre kc.ı r=;ı-·ı clc~ut:u c~.:=ı altı çi zi ı erek 

tosLii t cd ı~.,i.l'? çi sını fın:J, emekçi köyli.Ü ere, tüm u rta talJakalara, 

teKE:.l cL:J.Bı uurjuv:Jziye kc.;rc;;ıcla oldut,u lJelirtilc1i.Kürt Ulus'una,bü

tün ezil\.::rı milliye tlcrE:. c~e kar;; ıuır. 

yani AShJ::ııH :b .ı-Ş I ST CU NT1-1.~ 

-h. om üni s tl ert: c-~ ü;ı md nı_, ır~ 

-IJGvrirncil ere~ lci:::muKr:.ıtlc:: re:: cl üş m:Jrıc~ır 9 

_ir So syc:ü-l!emuK.rcJ tl <Jra kcı Y? ı;J.ır 9 

-J.ıütürı un<:;Kçi halka l~Üşmancür 9 

-Kürc.ist:m .hc:ılkının ulusal Cleınukrc.ıtik; s·0syc:list vs yurtsever güç-

lerine kc:ır;; ıc~ır, uüşrrıc:ınc<ır. 
. . 
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12 Eylül Sömürge ci asker i faşist cunta 1 nın he,lefleri: 

-TC ~-t:::vlctini yetkinleş tirmek,, siyasal sistemi merkezileşti rrnek, 

faşizmi kurumla~ tırmak. 

-TC devlt:-tinin içint. gir~iti ekonumik,siyeıscü ve tcıüums::ıı b-una

lımı çözümlemek, 

-Türk işçi sınıfının ve emeKçilerinin c<t::vrimci-ı;cmokrc.tik,siyc:ı

sal ikti~~r müca~eıesini ~astırmak, 

-h. ür,ü s tmı h~ükın ın Ulusal J)cmokra tiK J)c.;vrim mü cac~_(_;lc si ni b:J st ır

mak, etki siz hcüe {:;eti rmek,K ür,-,i stan' ın ~irlit:in"-' yönelik çal.L<?-

maların ve t0plumsal i:_}:..: li cı rrıelC::- ri n önü nt:: çrnc.;k, 

-ortaüotu uölgesin,,e; ~_ıasr:.:ı körfezinin k'-;ntrol ec:_ilrnesi, 1Jölgel.c 

emperyalizm <ücyhi nu u.önüş t:on rtengeleri n yc:ni den kurulma sı ve 

tir ı)ütün olarc:lz t.Jölgecleki ezilen h<ükların ulus21 ve toplumsol 

kurtuluş mü ca u. ele; sini lJaskı altımı cı lmak, kontrol etmek i çi n Ui r 

ü;:; vazifesini gbrmek •• 

12 Eylül 'lt.: L;irliktq Türkiyt: ve K ur,ci st,m t'-;plurilları v~c c_:_evrim-

ci hareketlE;ri eçısınclnn yuü IJir önem l;c=Jşlsrnıştı.~_;u dönemin hakim 

karaktc.;ri :ı.rürk teKelci burjuvazi sini n u::rçekle:;ı tirrlit:i Sörnürt,eci ~ıs

keri faşist yönetirnin J;?E::Ç_!ci zcıft:ri(~);Türkiye; ve Kürc,istan devrimci 

hareketinin yenilt;isiı__._ir.JJuylece,:..Lürkiye; emekçi halkları yeni;ilgi 

yıllarının surunlorıyla karşı karşıya kalc.ılc:r.2!u oranc~a cla, c:e;vrirn

ci güçlcr,ürgütler ve partiler sorunlarla ka:cs ılaştılar.~u c:urumun 

net i c esi olarak ,Türkiye ve K Ur"i ste:m clevri mi ci hareketlerinin yeni 

~üner~~ uy~.c,un tav.1._rlar c(jli7 ti rmc::l'-'ri ,yeni t:_;ktik çiz~i izlemeleri 

Ve KCnlcilcrini gözu.sn ge;çirmelcri gerçeLi G<::y;~tan :)ir L0r8V ülr"':u • 

.L,izuc,.tı.L.ıı. .!UZLı-lili.İ ulcırak 9 yGni cLÖncme:.c,ycni tc s:ü tlt.orCe bulunduk: l-u
na uygun ör~c;,ütsel LLÜzcnlt:::rııelt:rce .Julunc~uk.Gcçici olarak, 11 Pratik Si

yasal pru~_rcırn" ve yeni L,ÖııunG uyr;u_n clüş ccsk,örgütl~~ pl~nını haye

ta t,8Çirmeyc çalı$ tık ... uütün uunların üstüncle:KbklU -0ir ş ckd..l,;e L,G

clojik,siyas~ü gürüşlcrimizi c_~er_crlcn~.iirmck,gözc.:en gcçirmsk ve ör

t,ütsel yspımızı ni te liksel ularsk t:~c:e__iş ti rme,k tom üin(e -~ür hDzırlı~ 

i çi ne si r-..:._ik. zat E..: n, hc:ırckc.; ti miz ıvıart 1981 1 ı E..:ruc n surıra 'C. önemi her ye

nıyla ~ir ha z ı r 1 ı k cl ö n e m i olarak kabul c:tmi~ti. 

~Ju çalı;ım:::ılcr her alanC::.<~ yürütül:_,ü~::cü z:-;man tesbit cttit::irniz a
maca ulaşmamız murrıKunc,__ü • .wunc.an LLul<~yı,ht::r aıcın,~a olmazsa bile,uc-

niş Lazı c.ıl;~nıarcn.ı CJU çalı~3,rnC.ı ~;c;lli sınırLır, D gerçcklc~tirilG.i.Ama, 

bu çalış rnal;;r:_,_, u ı:_oll.i :_·ir ol_e;,unlaş tırmcı çalış mü_ur1:, i "i .ı:u çalış rns

ların. us~t .. ~~üzc_y_u~ lJir sentc::ze varl.ırılrnc-!sı [.r:.orc.Kirc~i.:Jize göre,tu 

çalışmaların en üst ,ıüzt:::yL~e sentçze vc;rılacat_ı yt:::r,Merkez. Kornitesi 

(lc,cilcli.~L_!ı_~ez uÜZE:yi :Hard<:etimizin t;t-~n~vlirün iraL:esini temsil 

euen., LJütün :::ila.tılarc..c:ıki yetkin,yctJ.<;ıli unsurların; he:.,r alan(la örgütü-
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müzün orr;c.ml<:ırınu.a,kGmitt:lcrinc~c; v.b. gürt:vli ve yetkili olan arka
~ti:.:ış 1arımızı n katıla :Jil t:;Ct.okl eri; tom ~:.ol sorunLırın tartı;ı ıla b ilinece
gi ve, s0nuçh;ra varacc::ıe.ı bir kollektif G.uzcy c..:lmalıyl.lı.:Ju C~üzcyc~e, 

k c fr fe ra n s ~üzeyi olabilirci. 

ıc-:ınfcrans~hcreketirniz açısınL..on aynı zcım<:.~lLc:J yc:ni bir örgütlen
me ve kellektif iraut:rıin tezahur çckcet:i,genulin ira,_:.csinin temsil 
eüileceç.ı :ür uLızey'--i c.e.Yukc::rıC.a ,:~o 1elirttitimiz t:)bi,konferansın 
gerçeKleştirilmesi ilc: citcui nuktalura çıkmak munkün clurc:u. 

KL;nt"er:Jnsın tq:ılanmcısı scrunu 1 Ivil:Z tcplsntısın::..~a gLınC.cmleştiE:i za
man,IvıK.'ut;;n daha surıra ihraç ul:an c~rkc.Laş,şii:L~etl<:o ka:r;ıı çıktı.şu gö-
rüş leri i ı eri s Lıruü :l;i zim örgütlE:; nrncm.i z aç ısınc~ccm K <Jnferc:ınsın tup
lanrrıası c,aha erKen:..ir.J_;U surunu,kaclrolarımı·z lla}).a t:::Jş ıyacak c~urumc:.a 
(~et;.iJ..(lir .l\UlunJ.UL UffiUZ 8Ş ama ~~8, I:OSki Örgü tl e tım O yap ımı zı k oruyarcık, 
yuKe:~rı,,an aşatıya görüşleri oluşturrııc:ık :A'-'runc,cıyız.Eter lJüylc olmaz-.. . . .. : ı 

scı.r ot erit e zayıfle.:ır' lil.~ er<üi zm gel is ir. 
Arka C aş , uu e:;ürLış 1 erini ,:;aha öne eki t[~ri hlt:rc..~e ycızdıt ı ve mc tn c 

aktarLıLımız mektuJunua ~cı başKa sbzl8rle ifa~e etmt:kteuir. 

Du gi:.irüş'lerint- L.iat..:lı clorJk,hazırlık unl mınc~a,ilc.ri unsurle:ln,an 
terriel konularc,_c~ almış cl,~utumuz "yazılı görü7 eli rtm e 11 mc;toc~um:r clo 
şiJ.C.E.:.tlt::: karşı çıktı.Yani,arkdu:::f? a1t örgütlt:r(.e,kumitclc.r(,e görüş
lerin aı·ınmasını uygun [.;Örmüyor'-~u.ıı:ıiz söylt:riz,biz yazarız,lıiz kc:
raralarc.: varırız; 1 alttakilerüs 1 uyc,ular" e:ınlayışınCeyc.~ı.~Uze ~örE::, 

·bu arılay ış uemcKra tik mc:;rkezi ye::tçi liti urt n .~:;n kalc:ıre n, zac:ıfa u[' ra
tan ve c.Lemukrasi anlc.ıyışını 2skıycı alan bir t:,0rüstü.Fcıkat,kenci du
rumuncı D8t:lı ularak Grtaya çık,,n sc,runların çözülem8z noktaya gel
mesin;..,en sonra, nasıl konfGranso sorılu.ıt...ını ve kabul ~ttii_Zini ,ile
riki sayfa la rc;.a ...> Ut ün geliş i ml eriyle güre cc;·::_ iz. o nokta U.a bu sorun 
üzerirı.ce yanlarıyla ec urmak c' ah cı uyf:sun olci caktır. 

hatta o J.öne:mue konferc.:ınsc::ı karşı çıL.ın; ilc.ri kaG.rolorımızL.~an 

tc;msl konularc.ı.a ye:rzı.1_~ç,~~.!~ alınmasını ııotori tc m n zayıflama
sınaıı batlayan c.ırKc.:ıLccŞın J.Gha scnra, 11 c.cE::mckrasi havarisiıı kE.:silclit"i
ni Je Lıütun yönlt::riylt: yaş cJmış olacat;ız.Hatta r,aha ileri 1dc~e:rek, 

ııcıcnize J.üş en yıluns scırııırır montı&;ı ve procmatizmiyle kt:nc.ini 
ııkurtcırmakn için,ı;ölt:ot:: Komi tc: üyeleri ni ,Ivil.( üyclc:ri !.:<i:.)i röstcrmc, 
onunla 11 ycıranmun makye:velizmine varılmış tır.Nc kaJar ilginç (~emok

rasi anlayışı ..letil mi? • .ı.u Jemurasi, 11 1Jölünemt:z clemckrasiıı .... ir.Yani, 
ne burjuva C.emukra si e nlayış ıüır, ne uc proletarya c~(:;mokra si si ,.ir ı 
Kenl-irıe has ,Jir "c~emokrasi·;,l.,aha l~Ct:rusu;MK üyemiz srka(~as ve çev
resine hc.ıs lıir cıt::muKrasi.Hem clt:: H(.izgür Leyıni; anlayışının ürünü bir 
d emukra si •• 

. .. 1 . . 
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.Ulimst:l susyalizmll: aricaL~2Ş ın anlayı$ ı ancılize tcıti tutultu~~u, 

tartılıp, Jiçil-:ü~i zaman: tam c~encesiz küçük uurjuvazinin ,ıcmckrasi 

anlayış ı. 

Konferans'ın yapılması kcnusun,.w tsrtışm.sl:'r'~.a,yukarı:_,o bclirt
tie:imiz gibi, iki gorüş net bir ş ek] lee ortay:·~ çıktı .l;u iki c:mlayış, 

~r:-.. L . ..:·-"'öE~rncle iki siyasal t<wr:..:ı; teınt..l sc;runl~';rın çözc;ıml eonr:ıE;si, sen tc ... 
zc varılmasın~.a iki ucıkış açısıncı C.:.cnk cüs üyvr'l·u. 

Siyasal tavırlQrclan biri: yeni Qöncmi kavraQayan,ycni dönemin or
taycı çıkarLLıcı surunların iorkırıc..:a 0lmayan,tu YL~ni dönemin görF.::vlc-
rinin bilincine varamayan,clönemi i...~üncen fc:ırklı f~örmeyt..:n (c:ün !Jugün
clen farklı üeLilu.ir zovallılıc::ı ı) ,yeni ctönE::i11U:: TLır1dyc ve Kürllis
tan c~evrimci horc:K etinin kar;; ı karşıya 0lcu~u yaıııs<')l deli? ikliLi 
görmeyen, görmek istemeyen, dünün her yanıyla c_,l:v:::mınLlan ycına . olan 
si ya sal ıı geri ci rı tutum. Tamcıa sorurnsuzluk örn ec i :_,ir tavır .ıvıeselcl eri .. 
kenu.ine ljatımlı c_bren,kerl\.~ini merkez gören mc:::ıntılın ürünü 1 ;çc~kluk" 

hast<.üıcı •• Konferansa ka:r:şı ol;;n düşünce,aynı zamanc.a .o~J,?;_~ts_el bir 
anlay-ış ı s e:rtgilemekt e: c.~ünürı c. ar ve kısır örgUtlt... nm \...si nin c1evam.m:u 
isteyen :Jir anlayıc;ı.l.tünkü,vc::rulan ootorite 11 z<ıyıflamcımalı~bir çok 
temel çalı'Şmalar (iuE:olojik,siyassl EÜEmc"a) gt..ÇDli'?ts ulc-_uLu gil•i,JVIcr
kez Komitesi 1 nin E:linc.:e 0lrııcılıc.ır. ~ıu tavır ve c~ÜR ünce; lklli lJir 
l-l~pıu~_rasi., analayışını ua cle verrnckteclir. ve o c~cmukrasi anlayışına 
göre,ıvı~rkbZ Korni tt;si herş eycir l Die:c;r örgütler ve, MK 'c bat:lı crgan ... 
lar,kornitele:r hiçuir şeyctir.üst orgc:mucJKiler clcştirilcmcz.ll.m.::ı cılt 

crganlarC.akilbr eleştirilir,alt orgcınu.cıkilc;r clcstirmcz:Emir elUlir, 
alınan hc;r kar-::ır tartı.c;;masız uyt,ulanır,f<ıkat t..:lcştiri hakkı de:~ yok
tur 

Dit.er tavır.:özellikl,_; örgütsel y:::ıpının niteliksel olarak (~ei;i':;ı

tirilmcsini,'la~ü ki u.r...;Vrimci tcırz\..ca c~q_iştirilr:ıet:.üni isteyen tavır

\..~ı.~,u L:izim gorüşümüzu.Lı.1üzim ,c;örüşLımüzc .rörqK·.H1fcrc.ıns toplanmaılı

\..lır._uutün t0nıel svrunlcırımız (iç ve ~~:ış sorunlur) Konf'E.:rcırı3 1 ta tar
tış ılmcılh,ır. Yuk sa ci t_,;.ü se nt szlere V8 c~o1._ru sonuçlara varılması müm
kün uet·,ilc.ir."Ju cıüş üneemizin cıo{~8l sunucu cıLırc:~ıq Lizim iç V<-~ ·2ıs 

surunla rımız ın, HK \lüzey i ncı e h2l E:LÜlme s i ıııümk Ur: .. c;_i lll ir. ~.:u tavrımız, 
lV.ıK bünyesinc,t: iuculc;jik, siyasc.~l ayrılıkların çıkmasınC~an önccC~e sür
c,üruüt:_Lımüz Gir tc;vın,ı.çünKü,Jiz :Ju görür~lcrimizi temel ve haye:~ti 

,görü7 ler ~::,ormt::kteyL~ik. 
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O r g U t s c ı sorun Lizıeri ne ta rtış wa: 
....... ~. = "-"'-·-~=- ... ~-,.--~---~ ... - --·· ...,._,_....,...,,_=,--- ,_.._..,_._......,_.._~~ "'-'~"'"~'*"'~"''"'' '''"""'-"""-'~ ...... ,.,..,...~~,.,_-,.,..,-. """= "=-:<-"-

"Siyasi mücCJr_t::lcyi ht:.:r c.~urum ve hE:r ko~ul 

altın~a y~rüt~bilcc~k güçlü bir örgüt ol

ma~an,saclam ilkelerin aydınlattıfı ve ka

rurlılıkla uygulc:;nc:n si ste:ınli tc:ylem plc::nı 

cJ.ye bir c:;; ey süzkunusu olamaz .çünkü tak

tik c1enince <.:Jkla tClcn buc.~ur 11 .(Lenin) 

12 Eylül 1981•1~::-ru'---n s~nr;:; !Jaşlıyan ııycni c.~Öthmııd8~Türkiye ve 

K ür~istan (Levrimci harekc.;ti açı sınclan one_ çıkan en temE-l ve· t: n ya

-kıcı scrunlar~,c:;n oiri; ö r r ü t ı e n m L surunuyc~u. 

Örtsütlenmt:: sorununun, Türkiye; V8 h ürui s tan C:.8vrimci harckt::ti a-

ç ısı ndan one ç ıKrrw sının ve ~-'':.ı:. e~ _,lii r scrun olma sının n8deni ş u an

ı:c~ıncia kc;ııccisini göstc;riyor\-<-u: 12 Eylül oneesi ve özellikle de 12 Ey

lül'uen scnra,Türkiyc ve KürLi~tan devrimci,yurtsever ve; sosyalist 

hüreketleri,ört:;Lıtlıvri ve partileri lıüyük clarlKler yt:Omi7lt:crcUr.ı{ir 

kısım harek e tl t:.rin Merkez K u mi tel eri G_ahi ı,[) ir çok örgüt biri ml eri 

tümc~en cac._ıL~ılor.Batt.::ı bu tür öreıutl'.Crc.,e tumu::n bir örgütsel da-

, t,ılma, çozülmc:; ve yıKılmu açıc_u çıktı.- ~)ir kısım hurek c tl eri n VG ör

gl.ltlerin; E:.m ilt:ri kC:h.crl;lc:rının tutuKlanrnası,katle'--'-ilmesi sonucunc:a 

0re;Lnlt:rinin uüyük Jir kesimi cic-;L ılı;ıakla K::)rş ı k<::n";) ıya kalc~ı .I:unun 

yanırı~_."a, bir çok or güt ve hareketin ileri unsurl2rının üH:.e c-:ıc:;; ınc:ı 

ç ıkmalarli..,i:J, ört,i..:ıtl to ri n yapılc:ı rırL.a ulu nısuz yön '-- 8tldlc,r yaptı12r :v 

vt:: hat tu tu kc.ıc.,rvleırın uzun _c.._onc::m iç -~rgutı ;;c_(L_c, ilis ki kurc:ımamc:ıla

rı LLclhEI Urli:::rılli ,hatta VCJhim lJUyutlorUC: ÖrgÜtSel ['C::liŞHlClerin Ortcl-

ya çıkmasıncı se,Jcp GlCLUolıi..itLin u1Jt1lc::ra,l2 Eylül'le başlayan yt::nil-

gi Clönerniııin ycırC:Jtmış c.Jl,;_utu yıl1;ınlık, i,Üvdısizlik ve c~ir'-;nçsizlik 

sonucunz_,c:ı; harek '--- tlcrc.._u;ı., orr,ütlc.:rl,crl ve pc; rtilcn,erı iJE:;ş er-cın8 rlık 

gururJların kupu7 mi:Jla rı 9 ha -eta ki tlesl;jl tc; ,_~c_; nın tLiyük Li r k c: siminin 

notr hc::lL Lt:::lmesi ,Dt::vrimci Hc::r~___kctin örgütsel ye_~pısı açısın,_an, önem

li ulmıısuz temel geliş msı crc.,i ,.~;unL~Eın '"olay ı, kuı,Li si he parti ,-_iyen

ler içinL,e,tLiııı harch_t;tlc:r vt.: orgLtlsr içinc~e; örtütscl sorunaçı

sınuun iki_ G.orcv kar-şımıza çıkm''ktoy,,ı: j<i ri nci görev, c;_ac ılmış u

lan,ua~ılmaktcı ulan,~uroc yiyen ore;Utscl y~pının y c n i ~ e n 

t o p cı r l a n m a s ı s,)runuy,~u.t~_inci tur:--ı.:::yeni donerne uygun 

örgLıtlenme LJiçimlcrirıin ve yerıi orgutlcrin ycır:üılması sorunuy~u. 

:C,u uurum,Türkiyc vo KLirdstan Jcvrimci hc,rckcti c;çısınC.an genel 

üir uurumcLU.~)u L..Urum herKesi uLis Llrwürc.n, çcıU<''Y"' sUrukltC:ye:n vı;; "ht:r .... 

k csinıı kapsamı l1._.ı.cJ uL!ur~-u ul r (~urumu u. ı._:Ut Lin buıııların yanın~La: Türki

ye ve KLır:_,istan l,cvrimci horckcti için,ö z e ı orgütscl sorunlar-
.. 

Ll3 var:__~ı.pcki :Ju svrurılDr n~._:lcrci?: 

1)12 EylUl onccsirbç,Tt~rkiyc ve RLırcist<;n '-~cvrimci hereketinin 

• l 
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;.curumuna ~e;kılc..ı~::ı zeımc:,n, i:]Çi sınıfı tLlnsilcilcrinin,kcmünstlcrin 
l:.J\::):1-.i, :Jir '-""ıtınıKlık içinele ulc,ukları, LH:lli ir örcüt yc.ır.tc pcırtic:c 
örbutlencmt_:.üKlLri her yanıyla göruletJilinir i :c suruwlu.J1u anlamda s 

12 Eylul sunrusın"~c::: komünistlerin .ısiyas<:ü,örcütsel 1Jirliği 11 nin han
gi Liçimlcr altın~a sür~ürülecccini,hangi mücauclc biçimlerinin bu 
tcnı0l çcılışm::.ıya hizmet u~lt:;CE:Oti ve yeni dönt::mc,<.:: Lu sorunun alaca[ı 
.~::2:E~1Q.tC:.E L;aşlı L;cışına öıı~:.;,mli tir sorun(~u.::..u çmLJm,,;_cı,Türkiye ve Kür
distan 1 u.a kGrnüni stlc.,r tt::rrıel bir ör~ü_!;_st:::.l soru.n ile yi no karşı kar
şıy~y2ılar~ y~:.;,ni c..ön~:.;,m~e üzerind~:.;, duracakları ~nemli serunlarından 
uiric,ir. 

2)Türkiye vt.: Kurc..listan c.'-'vrimci hDrek.:;tirır-ce:,tuplumsal muhalefe-
tin belli Kesimlbrini 9 bclli potansiyel yönltrini temsil eden hare
ketlerin,ör~:s-ütlerin ve siyasal ı)e::rtilc:rin; ,Jilirns<~l S•__:,syalizmin ışı
LınG.o ı•Kerıc,i'ı ürt,;Litst;l anlayışlarını gözc;en g·E;çircr<Jk;örgüts~:ol an
ıumda köklU,nitt:;liKSbl Ge6işikliklcrin yapılması için u6raş göster
mek.}·akat, uu <iururn,l2 Eylül önc<;Sinl,e TürKiy,: Vb KLirr:istan Clevrimci 
har·ekc:ti içinu:; G~E-7c.ıE._:;-_e~.:"!: açısıncian,cll:::ukçc: z,:r ve k:.:ılıul v~il
mcsi lı<::;merı hc...men mumkun olmayan; cıclcU ve kc)klLi bir özclt.."Ştiriyi c:e
reKli kı le:; n bir u.urumclu. ~Juc~a ct: sa rE::t (ta lı i ki 9 'Jiliıns el cesaret) i s
t eye n, k '-nclint; t,ÜVcncn ve "yarını i h] a etmeyi 11 r:~üş ünerıleri n is iycü •• 
~-:ütün zorlu~:_uncı ve KdLul cc..ilmt;zlilint:: rcıc.crrıcn,TUrkiyc: ve Kuruistan 
ct.-vrimci hcjrekctinin içirıc.~e ulan,hCJreKet içiııG.'- :Jelli gürevleri bir 
y<uııyla. urnuzlamı7 c,le:m örgütlt-rin,harekc.tlt:rin ve siyEısal partilerin 
karşı karşıya vl,._ukl~::ırı :ür scrun~._~u .• 

:;,. izi_~:;çınıızc ... :=::!ı surun neyui?: 

YuKcırıG.O C-'.(,} uelirttitimiz L-ÔLi; Lizi m l~C I.HlıLE girc.:n öre-;·ütsel 
sorunlarırnız varuı. ycıni: c~arbe yiyen, clCJtılmcıkla ka m, ı karşıya c.Jlan 
örgütsel yapının ~r:.~;n __ t.:!~;rl:..ınmusı;yeni C:~öncme uy[)..ı.n ~':ütlerıme ~· 

oi_ç_;L~~~ VE yuıi o~~~-~z-~atılmc~~ t;L~i cörevlerimiz varc,ı. 
( x). 

Fakat, ,Ji z.tm t,:.ör'-' vl erimiz bununlacia sınırlı c~ ec.: il cU .:Jaş ka temel 
örguts cl scrunlarl::.La karşı karş ıyayuık. OnlarC:,c: :K omüni stleri n bir
li0i uiyc iÜr Surunumuz vçır.:..:.ı o .LU sorunun ç0zumlcrımesi için yolların 
ne olacaLı,han~i biçimler ve araçlarla olabilGceci v.b •• gibi görev
ler varuı • .uuuun yanınJa,örgütsel anlayıs ımız '~cTru olmakla -0irlikte 
( t:::ı bi ki 9 haycıta tam anlamıyla ge çi ri lerneme si ur~ı nınc~a zaaflar taş ı
yan tJi r ~lnlay ış 7: a ).:ugüıH: LL ek, sonuçl.:::ın,llrılmı·;; 'bir prot re:: m ve tü-

(x)-.ı.mrcL:ı lJir kunuycı uçıK.lık ~_:etirmckte yarar var,lır.l2 EylUl lleır
besi nCen sc_;nra on~:.:: çıkcın brgutscl sorunlc:;r, sorıki 12 Eylül öncesi ör
t' ütsel sururlle-ır ( urg Utlcrırnt__, ~~':ha list LL üz c:ycu:~ ö r~,;üt iJiçi mler i yarcıt
rna) yokmuş çat_rıwımı yopm<..:;rnc.;lıJır.Gerıelc,e ve özel olarc;ık brgütsc;l 
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zLitc sahi:ı_; ulın3yeın örgütsel ycıpımızın gözc..c:n :-}3Çirilmcsi;mevcut ör ... 
gutl~Jnme il ç umuzL..ımak zorunca o lG. ucumuz t;örevl eri omuz.layamayatsğı
mız; ı~unldra u3Llı ularak n~.:.lc:rin c:cil olarak yapıl::.ıca~:cı,yapılması 
gbr~Ktiti v.L •. gör~vler • 

.='u genel çerçeve dc,,9,_E_güt~~l:.!.!.._~_s_~1J:lnunun MK 1 detc..:rtış ılınası ve tc.~rtışmanın cc.::rinlcştirilınesi kc:::çınılmaz,c..rttc.lc:nmı:_Z bir t,ürevui,13u anla-
yış sonucun;_la ı..'.cı,sorun~MK'c'.e t<:ırtışılıncık üzere {;ünciemlc.şti.Aslında, 
ııuoroKetimizin G-Grıt.:l L~ecerlen, __ irilmt:si 11 yc:,zımızc:a 1Jütün sorunların 
kritit_ini ve c~eterlt.:n~irilmesini yapc:ccıtımız ciui,örgüt meselesini 
ele c:ılaca:::ız,:Bcıkc::ıt,uee_erlenc_irmeınize temel olması bakımınCu:ın da bu
r<:h.~a LJu. sorun ÜZ(·;rinu.t: lJt...lli yönl,.oriyl, c~urı:ı::ıkta yarar var.Çünkü,bu 
sorunu..ı IVJK'c,G iki anlayış ortaya çıkmıştı ve buna ra[men,geçici 
,.~e ulsa,IVJK 1 cLdl c..,Jh:-'1 sunra ihraç euilon nrk8c.aşın muhalef'etine rae_men 
belli k~JrcırLır e:ılınmış tı. 

Serunun onl;:;şılması için:geçmişE: kıscı· ve tzlü bir şekilde göz 
atrrk:Ktcı yJL>r varu.ır.Orgütlc:nrnt:memizin gt:çınişi nt::: göz attıgımız zc-:ım3n 
c.let_iŞ ik clcncınlcr,,G, uei_ işik Ll ÜZ eylerle khrş ıl::ış ırız .~JUll8 ra{:;men, bütün 
ilorwmlcr'.,l:: urtaK ol:.Hı vıc. U.et:'işrncyerı kc:r<:ıkterler .~~!~:n)ÖrgütsE.cl an
lay ış ırnız ın 9 IvlcırKsi st-Leııinist anl.:ıyış u lma s ı. b )Hi çlj ir C~ö deme~ e, prog
rern ve tUz ük ,:;1 Tak ,ş c:killi v.c çc rç o:.:vt: si u eli rlcnmiş bir örgütlenme 
sistc-rrıcıtiliııt: Sdhip clm::ırrıamız •• c)Komünist pc·rtisinin; uzun süreyi a
lcınlun tür müc:.,c."-lcL:erı sc;nra,kıtlclcr için(~eki çc.:lı$malarıyla &enen
rrıiş 1 sın~mrnış ,I~'IL ile cl.un,mrrıış yc:tt::rli scıyıc:· k:e: .. ~rcnun olusmasınc:an 
surıra uluş:ı._,ilt.cce:i ic.,i.(l~Glecck yazırnızc~c:ı uunların kritif.i' yApıla
caktır.) 

Hort:.Kc. tirıü zin beÇıuiş.i ıl(; i_; ct: lı i_. lCJrcık ört; Litlt..: nmo sorununu ele al
c.ıc:ıınız zc.;rru:.ı n: 

.ıA) ]..9 ~.b=~~ 1 lo r: ~-;u c;.ünum ,K lırt sc sy,, li st ı:, ~nçli0 inin ve ayc..ınla rının; .J. ürk sclun,"sn ayrıl ık yıll~ırıuır .Kürt sc.syali st Dyc1ınlar ının ve ' 
geııçliLinin TÜrk Sı_.lunl..~ll1 iucülGjik olar::ık r:yrılıl{larının rüncü:;mç 
gelmtcsi ilc ui rliKto, cr~_<utsl;;l ayrılık ( l.cuhcı ClcJc:rusu örE,Lits ~:;l baLım-
sı zlı.k) su runu G.cJ 11 o t orrı:)ti k man 11 gürh~L:me t;Llc~i. Ç U nk ü, il~ c ol oj i ve siya-
St::t ile ürt,utlt:nınt:: c,iyc.lt.oktil{ '-'lc::rak ;üriiJirirıc: bc.ıllı,biri1jirin~~en 
kupc:ırılCJı-rıcız ÜLcc:ltTLir.ynni,her ideolujik ve siycıs::ıl cJ..i~Lince; bu ::ü-

IJip nut cu: .. vom: sc;run 12 Eylül önce::si,le rüzim i;Lınl.1cmimizc1e 
olun temGl uıt.:selE::lerırrıiz,~crı uiri ic~i.Ama 12 Bylül dcırbesiniu 
m~c:;vcut öreutst:.l y:ıpıları fclcc; Utrcltması, s0runu \_:c:ıhcı c".a ya
kıcı hc:.üe {oE::tir,~i Vt: una öncclikl8 etilerL:k çözümlenmesi 
vcyu en <.:sı rkan orıuncGKi c: n[ cll eri n ku lc.ırılmc:: sını zoru.n-
lu clururna suk.tu. 
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ş üncc c;tr::~fın--,uki ç::.:ılışmalc;r; 0r,t~iJt8 v:..1rmok,orgiJtc vcırc:ıktcın soıırc:ı 

örgutle lJirliKt~::; sürüKlcnmck z~nvHc:J lJlElr1 tu11cl Öf}::h.·r~~ir. Yoksa, 11 i)<Jl1 
' ; ~ .. 
Ü.CGlpji ve siyc.ıs~::;t yapc:ırım; örgütlcnm.cm 11 (,crr~<c.:k ilLColoji ve IJC·litik2-

• iun· u.~~asırw ayKırı iJir ul.::ıy.,ır •. u D~lc;mc.<::ı,Kürt -~~y(~ınlc-;rının vr:.:· dev

rimci ge:nç;licinin,Türk sclun,_:m lıdt:ımsız ular::~k örc;ütlt:nmesi, :;u Zl> 

minv.e ve lJU çc.rçeveL..e gl:liş Gn 1Jir ohJycır. 

i .. Urc,ist:Jn (~evrimci, .susycılist sy·~;ınl;:ırı ve: [l;nçlit:.i,Türk SIO;lun(<m 

iJ<Jt::J-rnsızlc:ıım;J sürc;cine girL;iktcn sun!I'<:ı Si..-mut tir ör1~;ütlcnmcye geçti

ler. Çünkü, z :.ım::::nla r,La, c:: ynı z ıcııc_ n,A::ı K U:tc i s ta n 1 ._:ı 'n faaliye tl eri ni 

19 65 1 leruEoÜ i5u ye: nd. ccGVi:•m e:: tti rt> n,ı:c Urc .. i st~:ı n Dcrrı,:Kr::ıt p:e:irtisi (KDP) 

varl~ı.~mnc.ı rocmt::n,Kur,,istanlı u\::Vriıncilc,r l,::ıtımsız c.:Lır<::ık,Lilimscl 

sosy .alizmin 1\.urcılLJ r ırw uy~::un ört,üth: nnıe yelunu LJili nçli clc-J r:=ık s eç-

·.miş ~t-r .. ir. ~_:u cr gü tl um1c.., 19 69 1 lo rı"'' g crçckl cs miH tir.~ u örgütlenm<'l t: ri n, 

Devrimci Dvgu Kultür Oce:ıkl<-'rı (DDKO) l;lc:.r .. k c)rt::y;'~ çıktıt:ü~a hsrkcs 

tarafın;.,;_~ n i.ü li nın c. K t cui r. 

DDK0 1 lc;rın ort~üts~::;l ol:,;re:~k önl:me kuyc.:uı:u iki terncü i:~örcv v::ırC.ı: 

D)KUrCist0nlı ~evrirnci,Jurtst-vt:.r ve sosy~list [cnçli~i ve nyfın-

l?rınırı iJirlit._ini ScJt~lC:'GJCik, Ürt,ütlemt:K; uilims d i:3 v.'3yc:ılizmi n i::~ Vrt: n sel 

i+kt.l8ri ile~Kür"'ist.ın toplurrıuııun tcnhc:.l surunl rın,~:) i.lyC~ınların,gf~nç

litoin Ct:.;itimini gl:rçcklcş tirmçk~ 

lJ)..0u unsurlar içinG~c:,ileri k.:kroL:ırın çık:ırılm<ısını sc:ı{lJm<'k. 

( DDKO, .ı.iÜl t uı-1) . D.L'K u 1 lar ,~_c! k.c ~:rulcı rı n ult_;ı.:mlr;ş tır ı lma s ınJ.n , nce~ eni ; 

o e;ünkü u::yimi il8, 11 halkıi1 özörbütünün 11 uluşm~'.r.:ıırı~ eleman ytC:ti~tir

mt:::;ktir. 

O iJŞDm<Jct<:::ki örgutldımu;üz uu :~~üze:,y"'t~YL-i.Urı Lıtlcnm(:;mizin 1ıir 1JrCJI

ramn,tüz.UtJ=o sr:ıhip (Jlc:uLu c.ca Lilinrıııvktc:;c.ir.Ki 1_,-ıJ. ür[ütlcnme 9 lcgcıl ,Jir 

:..:emokr::ıtik kuruluş L~t.:ıu Luncm,c~Lı:,\ Uncc ürctiı~;in.:::; ve siy.::ı.sr'l h::ızır

lık (oneminu :'cnk c~Uc;ıtüi::Ü için Cc'hJ ileri ,_,üz,.yz.:s ört~·ütluımemizin u

Lırukı.:~rı yuktu.};ciK.Jt 9 TiYımız; pn.Jr::'r.cımı ve tw~Li. Uilt-,çcrçevcsi 1JClli 

olcın Jrgütscl ıür y::ıpıc~ır .. 

li)}!~.E-~~~-=~~~ll:lTI_Ll~-~"lmy;..~J.: 12 l1I:;rt 1971 cLıyı il·'-' ~..irlik tE-, DDK o 1 

nun crgütsel yapısı son uul~u.DDKO i;Unyssirkt:.ki 'uıısurl:.ırın ç:Jlışm~ı-

L~:rırıın rıı_c.!.~.c-~j_; tt;mcl VC3 t,cniş :;ı:~nı zin(~;mli: r 'lnıu,ş tur.: unun Cıs ın

ecD yemi kitlclE.r içirı,,c,DTICO'nun örcütsc:l ç.Jlıc,-cınsı tumL:iylc; C·lfficlSF! 

Gilc~tümline; y<;kın Lir or:ırı~a vrtcı,.;.,"n 1cilknı;;tır.~l cylt;CC1örgütlenme

miz e.çısınc:::ın yeni ir C:~örıt:m lı l.ıc~ı. 

:ıu ,,.0nLm 1 },:üru.ist,_nlı ,[cvrımci .'y,,EıL;r ··r:R•.lh~:ı c,Ü?Üncc tcme:lin

l..t e mü c.~elelc nı n Y'JtUlll.J~ ma s.ı ' ncmL.i r. D li$ ün cc: t~_.r;s lin~~ eki t,::ırtış m2, 

ç:Jtı:ş ma VL çc.:li? nıtol tT sonucun~...:-ı, :ıyrış m::li: r(.c1 1)in .cmlcş ti .J)iri tirine 

y:~kın olan inSc:nl,Jr c:ıçısıw,::ın; yeni .. :unc:mL lJy(U\1 r.~Ü$ cn,yLni Ş c::rtlcı

rın t clirlLcil.i (jr[~,Ut s e;l i li ş kiler q ckillenmcyc, c;rt:-:y.:ı ç ıkmayu b[Jf,l _ 

lm.ı. J.ıu ·.~urum, IlDI<~O 1 le:; rı n orc,üt sc.:l c__lorc;k s,.n uı> ı, uLu; oyrıs ma la rı n 

,. .. 1 . . 
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ve safl<Jşmcıl-:-ırın güm~eme gelc~it::i lür sun ve cJynı z::.ım2n(a bir başlan
.G~9~ anlamın~; geliyurLtU. 

J)IKO'ları orbütsel,siyGsc:ıl ve iCculojik .:ınl=:mcle:ı,C.cvrimci tarzda 
aş ıl ma s ının baş le nt, ı cı ul<~;r Jk tiei sorunu yorumlarnok yanlış c lmaz. Onun 
i çin ,UDKO' l<:ırı L..t::vrimci Ü:i rzc._;:_; e.;ş ma vc clt:t iş ti rrnc cyl emi kc: nCi si i le 
tirlik te }?_:iz im.. iJ rg ütlcnmemi z i t~eti rL1i. J.'u o rt,ütl c nınemi z, DDKO K OIVIÜNU o
larak scmutla;ı tı. 

])])KO Kurnlinü,kcnui içinele sistemli bir prucr:::ma ve örgütsel yarı
nın somut y.:::ıpıs~l ve işlEcyiş kure:.llcırırı:ı (tüzüt.e) sahip cleC_;ildir.:Ju 
örglitlenrne,l974 sunldrınd k~uar dev~rn etti. 

:ı,u örgütlc:nmemizlle,pru~:::r.~m vt:: tüzük ul(.Jrek şokilsizli~:in olc~u~ıt; 
Lıunun !Jir lJE:;li rsizlik ve za<:c: f vl~_;utu cı çıkçD görünebilinir, sap ta na bi
linir."sizc t:ÜrG,o L,önemut:::n surırcı 0rgLitsel <mlc:yıi3 ımızc-:.2 ve örgütsel 
yapının ögelc:ri kunusunc.a;prcıtikte vt: C.ü'7üncu.~L: 1ür belirsizlik içine 
t,irilmiş tir.J)enilt::::bili nir ki ,DDKO kcmüaü,J)])KO 1 le ro rcıt:.mt::n c1ahc:-. ileri 
bir c,Lıe, cinceyi,ic;eolcjik cLJrek '-UJha "netlesmiş 11 ve nitE::liksel olarak 
\~ehcl i).içlü lJir yapıyı temsil etmesine ra[mc.n,ör;.::;ütsel olarsk dcıha ce-~ -=-~·---'~'""'.-~--.~~...,.""--=--= ·~~- -ri ve iiilkelli bir u.üzeyi te::msil ctmckte:yc,i •• 

C) 1-' "-'1l_lm-ı:-_~- _l 9l_4.::·Ar2 -l}!-_}}]_9_ I)J)K O komünü , K ür ui st ::n h 3 lk ı nı n cl evrimci mü ca c~clt: s in(nj siy ·;sc:ıl hnrt:k et olc:ırak bir: uleu ve olu;ı um hali ne 
gelmemizin b<.:::lli elir evresini temsil utmı:.ekte, s0mutla9 tırm<::ıkt::Hcır.:.ru 
cı nıc:.~mc:.J l,a, })])K u kumünü, oluş um evrE: si ni n :oü tü n ok siklikl eri ni, za afla
rını,çclişmt:-lerini ve hattc:ı yanlışlarını J.u içinlk taşıyan L:ir cvrc
.:.li.r. Yuk2rıdcı ,DDKO kumunündeki netleşti rrrıeyi sıfc:tlc:mdırırken, tırnak 
içine almamız tesa~üfü JeLil~ir.O şartlsr~a ve o evrede,gorçek anlam
~a ve bUtun yönle:riyle (tcorik-iteolojik,siyosJl,örgütsel) daha net 
clmc-~tıcımızı ~::ci:Jsterir.zaten,t.üm yulLc::.ışlarırrıız,l;u evrec:e yapımızın ne 
tür sorunlcır ı ve pro :Jlunl cr i "u unyc:s üiu.ı.:.: Lıarın(ırcıt: ı konusunc,a c:a bil
gi sa hi biL_irl er. (.ı:\IZGı-ıJU y·.Jl ayrımının::ı iliş kin olarGlk ,ALA RIZGARİ 1 

nin ı. sayısında lJU k unulur Uz8rim:.c cmrulmuş tu). 
~ .. oyle cluncac,e,utrunL~:-: mUcc,~ele etmesi §<ereken siyosol he(:eflt.':r 

somut olmamıştır.ör~:,citlt .. nr:ıcsinin c,üzGyi VE çcrçevesiue hiçbir nE..tli
c;e s~~hip L~eLill,ir. 

:Lu y<Jpılonma: :.:ı)Kürc~istan u::vriminin pulitik perspektiflerinin 
s omu tlDş ması, "i uevloj ik inş d'' nın t::,erçekl eş ml: si , c~ocru görüş 1 erin sommt
l:::mnıc:sı,s~.pmc:larc:ı Ke:;rşı müccıc:elGnin sLircürülmcsi için ·rJir siyasi ve 
kültUrel cerc,inin çık<ırılrnusının gerekli ul·-.. u[_umı karar slmıış tır.~',u 
ksrarın sunucu clar.JK,21 Mart 1976'c1e:ı .iUZGn.Rİ c:.crrisi çıkarılmıştıir'. 

lüzım CLcrt:,imizin çıkc:cırılması sürıe;cın;"e ycıpılc:1n ç.::üıışmc:ıl.sr çvresin
-~ e~ DDKO kcmürıünün ört.;ütsıe;l yapısı, Rızrse.1ri 1 nin L_ .::~ol oj ik-siyc' sal ön
ccerliLin'-.8 sumutl~n:Jn IJir ~~2s.:-ıı y:-..~ılcınm~~l C:ci:müşmüştür • 
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b)ıd.ırL_ist,m t:___rihi vrc kultürüne ilişkin <':ra;;tırrncları yaprnc-ık, 
ynymc_:k, ~unun y<:~ nı n', kı, ~,~·Jh; onetok i sürsçl cr"u ,K Ur,_ci s tan tarihi, k iU tü
rü VL: ccili ÜZt::rirıt- yapılc.~n çc.:ılı-:ı ffi.'ÜcJrı VC LTC}':) tırnı:Jl<crı CDkKÇi yı[ın
l<Jr.S c:ıçm<Jyı karc:r :ü tım_, :_;lmış tır.>u k·~r:.r u~rctc,i 'bir y<::yınevini fa
aliyto te · sokmu") tur. 

c )K ür._i st,m ctevrimci c.:nçli{~ i nin örgütlcn:i r ilmc si i çin~ Devri ınci 
~8rnvkrc;tik niteliKli ul:_?n Ve lJDKCJ'nun mirasını, cG;_işik, kCX,lull:Jr Ve 
cvr~::o~u sLıruklt-.::yt: c~k Glan Jir ~1 ütl<:.;E!lıc:yc. k::ır,~r vermiş tir.ı,u karar 
[ser eti ,y:ıpıl:;n çalı;ı m,;L1r sonu aunC:.a l·,c, "DcvriLne:i :Ocrrıokrr:tik Kültür 
nernc;K'l,::;riı•nin Kuruluşu t.,urÇt-klt.OŞ tir ilmi? tir,. 

y::ıni svnuç ulJrcık brti.AtE3el y[:ıpıl;mm:~mız:Hızc•ri i~1eolujik-siy<ı
sal ~n(~crliti lll., e m,:erKc z il t.ş mi~~ tir. 

R.ızgc::ri merkezi on,.,vrlit..ininııpr(;t:er:;m c:ıçısın : ... n lH,lli bir çcrçıe
veyc se hip ul~uc u to rtış ılm:-ıy ,,: cC'; k K. c:ı,_,:::r :ı çık :ı ir ı.::;,_,runcur o F·.:::ıkat 1)u 
proe:ram,uir siye:;s.:l brt,utün veyd lıir siyi•s:::ıl hn·,.:_kctin pro[rc:ımının 
ta-ş ıc'ıt:ı bir çuk Gt_llt;r,~"'n yuksun. ur.D<::.rıilcLilinir ki ,Rızt:tcıri merke
zi 0 nc'e- rlic inin 11 prvc rGm ı 11 d.:,c.rçck ;ın}c:ım,ı;:.ı tir prclr:-;m <i eL il',~i ro proi> 
ram için Lir hazırlıktır~~u anlJm~s ş e:kı ls:iz ~ L cıLl ''Yı c ılı[. ı zçıyıf 
olan~ ruhu i ti i; ari yle prot;rc:ım ·ruhunu t:::ış ım'Jy:w;K Ur::,i stan c~cvrimci mü
ca" cl esine; ilişKin olar2k siy<:!sal~i(:.eolujik c;Lır:ık yc=ıpılc::cokl::ırın 
alt <::::1 Lı sır,Jlanrncısıuır.~iu siyc.'SC:ıl ve; L~e~...~l'-jjik L ,_!rcvlerin alt :::ılta 
sır<:üc:ıqmc::sının c~ç~~~"'E1.''~!!2_0cı, ~Jılimscl :mLnn(:ı prut:r:::m olmıyacagı c~cı 
açıktır. 

Rlzt;cıri merkezi 0n,.crli[i 1 z,-tt:n crbütlcrımdıin uluc;ıturulrrıLısı ve 
örLütsc:l kuLüların iŞll:tilmt:sini içer,.n ;;ir Y'l'ıJan hayc~i-hoyc'ı yc,k
surıcur: Rızgari tuzüksüz lJir lırgi..itscl yapıli.lnrn:ı,,ır.Sac~~Jc~::.,C;Vrt~nscl 
işlt:::yiş kur:..:ll.Jrıno sc.~hiıJtir.Ynni,tüzüksü;:; :,dr c~r~.;Utlenmu'iro~unun 
c~a ne anl<Jn1<) t:ı~.üecq_i :,:ç ıktıro 

L)a~<:~~-ı~ 1976 ve~'-::..1'12=2-:~2- ~ Rızg<ciri siy.)si h,rc:J;..cti 1 iı.rc.:ılık 1978 tarihin..:t: (2 .Arolık) u ;Jilin"'n tt:S~.dtimizh yel <'yrımınc: 1.=,elmi;ıtir~ 
Yc:ıni~yt;ni :}ir saiLı§ma vt:~ ayrışma y.:c'ş::nrnıstır .. u ~urı..::m,kUn:istzın C~c·v
rimci han;kctinin surcci e:,çısın;_,cJn,ic~c''l(ljik in:::; nın c~OfJÜitt~si açı 
s ın,~·:.' n kc:ıç ınılrrıaz,ı ı. 

~.:u ayrıc;; mç~l ar ve: sa fl <JŞ m;_·; lar sc nu cu n'-" c.;, ·~}izim mü ccıc~cl t-ın izi Alcı 
RıZto<Jri y<Jpllufllllc.iSı içinu; sur ..... ur,lüb,ümLız bilinLilt.~ktLC-iroPrui:Sram VE; 

tuzUk ::ıçısınurın Ala Rızbari ürt:ütscl y:::pılc.~nmasırw l.J<~ktıtımız znmc'n 
' .. a şunl,~rı kabe:ı hc~tLırı ilc tescJit Ltmt.:"k zur c~c, ih~ir: Aln Hızgari 
pro~:;rc:ımatik ve tüzüKsC;l norml r::ı sc:ıhip clmJkl,'J 1 irliktcsçcrçevclcn
cü ri l!lliŞ pru1: ram ve ti:izüt s s cı hip c~ci..:ilc,ir. Y~ ni, Rızeari c~ önemi ne: eki 
yapı.ıa; anlayış ve ideolujik ularGk ulrnazs3~3; proirom ve tüzük açı
sınLl::ıd şekilsizlik :,ovum ctmcktt:-d r. 

J u örgütSt_;l · u.urumun t):.:çmiş tc oh~u(u ~~i '>i, 12 EylUl sonrcısınc1<:: c~'l; 
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h<::rcksti;:ıizin ve: ı{ürc.ciston clcvriminin c~;ır yükünü taş ımc;sı olJneksız
cı.j_unun hc;r işten önce ve c~c:rin c!re.:ıştırm::üe:r<', l~irilmE:ksizin ['örülmc-
si c,t.-rckir'-,i • .,.iu curumun aş ılrrıası halince ürgütsüzlükten kurtulunur, 
~__Ej:;;_Ut ~~~z-~.:;~'::Fi_mcilic..: in kemiklc::ı me si ni n ön üne s e: tl l:r çekile ;il ini rc;_i. 
Ör[';Litsuz c.evrimcilj_Lin kemitl c'J mc: si h<ıli nl~e ,J_c 9 .sc::pmaların lJcıc:;; göster
mesi kaç:ınılmcız ulur. 

İştL clU l~urumun sc.ıpt:Jnmasının (~Ci_:cıl SL·nucu cL.'r.:.ık,o r t· ü ts e ı 

sorun üzerin~":' c;.c JVu\. 'L~e tcırtışm'" açıl"~ı. 

0rgütscl y2pının ~ozuen geçirilm~sinin,teListirilmesinin,pro~
ram ve tuz Licc: kavuş tum ım:.:ıs ının gerekli lit i üz eri ne. e (urulduğu nok
taJ.s; ıvn_( 1 J.uı u.ıhc..ı serıraihraç CL.ilen arkc-iclaş (Hizipçi-TDsfiyeci Eti
lim) ka.rşı durmcı ııgericilit_in<.'; Jüştüıtsizler P''rti istiyorsunuz"r 11 

c~iye yc:.;ygarc~Lır ue_0tı! Oyse::, 9 brgüts~:ol ycıpının u;ci~tirilmssinin 11 he
menii pc::rtiyc tt:KCJ ,j ül etrrıiy~:.- c<:.::'- i ni Lilrnckt eye. i .Amcı y sunuçta ve he( ef
ı:,ı;; urc:ıya vermak '--urur!lunc~ay(.~ık. Ve irac~i uLcır<jk 1)unu kalıul etmemiz ve 
KGIŞ ı çıknwmamız t:<,GrCk8n ~~;ir L-~ı..ı.rvmdur • }'2k3t 9 or gÜt~ ÜZ devrimcilie:: 8 

bayılan rı1cmtJJ<~ uunu kavrcJyum;~::_ı 

l'•IK 1 ~:e ·:Ju kGnuccc..~ 11 oyldrliti 1' scıt_ı::~nam.syınca 9 ıırıiç olmcızsa bir kı-
sım C.üzcnlcrııclcrlc.. işi 1Ju c~vre~ LJitirmck gETLkir 11 görüşünc1c MK üye-
leri israr t.ttihr.J.und k<:ır:;;ı c arkc:h;aş ,;::ıyt:k eliretme içine gir-
c~i o~.unc.; ra t.om en VE: unun muh:::ılefc;;ti nt: rat,rnt:rı IJir kısım k~ı rarıora va
rııı:::ı. 0 ka rcırların bir kısmı Ş oyltoyl,i: a )Kunferons ycıp ılm;.::y::ı c2kscı 
I~'lK 1 nin t:,t:rıiş letilmc.:si içi n gureokli ş artlerın ol{runl3Ş tırılınası için 
ç::ılışma yapmc,l{ 9 u)ı e~_li ;ür örgüt p18nının çıktırılması için çalışmc:,k. 
c )Ört,üt ...;il' i mlerini n scrrıut sıüıtle:m'-~ırılma s ını n yap ılınası 9 c~ )Kadro
ların olgunL.:ış tJ_rılmc.ısı ve yt.:nLlcn et:, i ti lmc;s i iç in lli bir pro6-
rcmın çıkarılmc::ısı, e)Avrupc::'nın yenidsn orgütlcn,irilmesi v.b •• 

· İ t t i f a k l cı r s ,:ı runu : 

İş çi sınıfııun ve emekçilerin siyc.saı ikticlDr rııücacl.elcsi n(,c ol
duGU gi'ui 9 ezilen he;lklan.n "Ulusal Kurtuluş müc.cıc1elclerin(t; c1e,it
tifakLır; temel ve vaz~,cçilmcz hayc::ıti bir sorı..ınl.ur • .liu ilk.esel plnn
C-2 lıoylc r~ı,_,uLu giui, siyas~ü ve tuplumsal rnLıCE!!~elc açısınc'.cınc.:J böy
lt:::.:~ir.Yc:ıni~işçi sınıfının tck uaşına (~evrim ycJpmcısı mUmkün c1e~~i1Cir. 

İş çi sınıfının '-~c..vrimc, 0rhcGrlik ericbilmesi . Vt; clevrimi gcrç cklsş ti
rcL;ilmesi için,kcnJ.i C.ış,nn,~cı,işçi sınıfının çık::.'rlarına yekın çıkar

lar taşıyan sınıfle..:rın 9 t:Jbcıkalcırın ve tuplums::ll tüm gUçlcrin i tti
fakını sc:ıt:.J~n::-ı<ı sı ge:cekir," "v1 :_:ynı zcımrınu:ı şu anlam::~ gelir: sosyalist
ler? j.ş çi sınıfını, '-'l. vriınc c çık. cı rLlrı c Lı n sınıflcı rı, o dönerne uy&un 
olarak tayin eU..::.lrnif? ulan prut:ram çe:rçevcsincc örp;ütlen,:,irmek g:öre
vinch.:.c~irll-r" 
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j)ilimsel su syali zme güre, i tti faklar lıir uzlaş m:.:ı vt:; aDlaşma soru
nucur.Çünkü,uzlaşmasız ve anLJşmr:sız herhengi bir c~evrimin gerçekle:ş
mE.:si mümKün olmac,ıt;ı giU~,,cvrimin ye:ış2tılmcısı vs hatta irışasınl'2 

uile -DtJlli ,ür uJncm için uzla~Şm:wız vc anlaqmc:sız mümkün C:Letilc~ir. ve bunu LE::;ni n',,(:; açık SGÇik 'lwlirtmektcccir.])ünyc:ıc~a iş çi sınıfı
nın ve 8Zilen halklc:ırının ~tevrirnci :.,e:nt:ylerini incele(ib_.imiz zamcm 
lm lluruml<ı ilk planc1eı karşılaşırız.Fakat bu i)<:ısit gerçetin~uzun bir 
c:ıonem, Türkiye vs K ürc,i s tan devrimci ha rek L?ti t.:ır:ıfım~a n kavranılma
rnasını n ne Kc.:Llar büyük bir olumsuzluk cılc'mt:u ve hayati bir y~'ınlış 
olc..~ue,uc,c.ı urt"ı yer~~b_.._i r. 

özcesi~ ıışu Vt:;ya bu cvrcc:ie,çıkarları 0ynı olc:;nlar birlikte ol
mak ,y<:J n ycma yürümek, aynı heLdC:fte sc-ıvaş m.:ık 11 zorun(_c:: (~ır .ru hcıyati Li r 
ya sa ct ır. 

Genel ola rak sapt.cımış olc,ut urımz bu toplums::ıl ve s iye:. sc::l y::ı sa, 
Kürc .. istan işçi sınıfının müCcll,,eltBi için cct~,Kur~'~istan halkının ulu
sal kurtuluş mücc-.:uelesi içinele geçerli . .lir.Y;::ıni:KLirc1istJn ulusal kur
tuluş rnUcaut.::lesirh,C om,crlik yapmak isteyen işçi sınıfı harcketi,tc-;s
tit eelilen somut stre:ıtejik hecc~€ varm::.k,s,;pt:0nan c~üşmc-mı c:ılt etmek, 
(c evrimi g~c;rç eklq tirm ek, sosyalizmi kurmak ve sınıfsız toplurncı varc..·
bilmek için,ktnLisinç yakın olan güçl~rle,kcnLisinin sınıfsal çıkor
larına yaKın çıK.Jrlurı :..;lc:ın sınıf ve t<~ '":Jkularl':ı i ttifcıklar oluş tur
mak zorun~~cır.JN ittifaklar uzun va~eli ittifaklar ol~ucu gibi,g0-
çici: y:.ıni ecunemsel vE gUncel i ttifcıklcTc:<:ı cLıLilir.İş çi sınıfı ve 
sosyalistler lm i ttifoklcır"'c:m k-.:ırkmarnalı~lırlur. Sosyalistlerin bu ko
nuda yapılm::~sı fsE::reken 0LıtLın ç::ılışm::ıları,[:,t5stcrilmesi f,erc.ken tütün 
ULraşları göstermeleri t<crddr. 

İşçi sınıfının ittifcıkları içinc(ç (uzun vc,,c:li,kalıcı,temel; ge
çici ve guncel ittifa.klar,,a) güvenilir ve t_:Uvc.:nilrriez ittifakçıL:ırın
J.a olacac:ırun L)ilinrnE::si gcrE:kir.İ;;ıçi sınıfı ccvrimcilcrinin öu 1Jilinç
l e surunc:-: y:ıkl.c:ış mal <Jr ı, bu geniş lik ve c, eri llllik te i ttif<:-ıkl:::ır po li ti
kasını hayats geçirmek ve !Ju blçi.Le (~e i ttifakl::ırınc~<:m lzorkmcımcık 
c~urumunc.::ı.~ır.])oL:ıyısiyle,t:ırihi toplums:.:.ıl ve siyc.'sal müc2,~:8lc açı
sınc., :ın c ay'~ ta n i tti fcıklar.dian, 11 z<:Jy ıfım", ıımüt t efikim güvenilm ez ıı, 1'müt
tefikim kaype::ıktır 11 V • b. anlayış larlc.ı i ttifc::ıkl Lc::m kaçınma clururnan-
cla olarrıazıar.iu u.urumc:.a ,iş çi sınıfının V\:: iş çi sınıfı c~c:vrimcileri-ni n t · h· f nk · 1 'ilr • t · 1 · · · t · · .arı ı o sıyun c.ırını &erıne ge ırrrıe erı,tarıhın ekerlıt_inı i-
leriye ç evi rm e lE::; ri nin ve toplumsal C::.ünü<;? ümlerı scıt1c:Jrnanı n ( susy<:;l 
(~e:vriml~::,ri t:/--rçckle;ıtirmenin) olanakları ulcJmc~z.Amcı 9 l~u saptamali~ırı 
yapan iş çi sırufı h.J.n:kc ti Vt: iş çi sınıfı clevrimcilcri 9 bu tilinçlc 
hart;ke:t eelGrek c;.uycırlı ulmak,IJUncı UY!cun puli tiK:üar ve ili?lült::T gs
liş tirmGk z0runlc8 Lır .ı u ycıpıy;: uyıun 0rclıtl c.mncle;rc t;i u.:-rk çn ~ 2 sıl 
kencci brt)Jtll:.nrncsini ve prensiplerini clLuı i}ıre:ıkmamak c1uruf'1unc~c:c;ıro 
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Yani pultika~a t~vır:StratuJi~e katılık,tJktiklLr~c esneklik clorak 
somu tlc.mmalH,ır. 

:Dsmek ki, ııtt-s1it ec~ilc.::n L~ÜŞmdna Vcyc.ı c.liJ?ın .. ınlura karşı Şu vr2ya bu 
evnüte çık:::ırları c:ynı Glanlar; !ürliktt:- olmak c'ynı he:;Clefte vuruşrnak' 1 

ilkesi; ülkerniz KürListanı, __ ; cla~KUrL,istan c.ic:vrimint:,e c~c hcıycıt<J geçi
rilrnek durumunua-.:.ır,ju pr,:.:nsiue tatlı c!larak~gl~Çmişte 1Ua RıZ[:;ari 
tarafınc.ıan saptanmış clan görüşlsri özt:tlf::.rnektc y:.ırr.3r vcırchr: 

Kürt ulusunun llü':}rnanı: l)Genel oleırc::k empc;ry::üizm~ 

2) Emperyalizmi rı Ü? ~Jirlik çil eri sömür
leci merkezi otcriteler~dcvletler 
(1:urk,;ı.rc:ıp ve li'::Jrs sümUrLccileri) 

Kuzey "" Lırc.ist::m 1 ~ S::'C rn0rkczi otori-
tesi ( l~cvlt:ti) 

3)SömUrgecilcrin ytrli iqtirlikçilcri. 
KürGistau işçi sınıfının ve emekçilerinin: 
A)Ulus::ü J)emoKrcıtik Devrim aşamasınLc.ıki '1üşm:::ınları:Yukarıuı sı-

ralaaıgımız tüçler~ir.Kürc.ıistan'da sedsee ulusol baskı Gltıncla cıan
lar işçi sınıfı ve e:rn8kçilur c~etcil~~ir.~;ütün iJir kürt ulusu ulusal 
taskı aıtınuaL..ır. 

J;) Susye-ıli st J)c;vrirrı c.ış ama sınuj ccUş m<: nı: İş çi sınıfının ve emekçi le
ri n somurüsün~...,en yc..ına olacak ulan,Ulusal J)emukr:ıtik clevrirnu.cn sonra 
sosyal devrim sürecinin önüne ~cçecck gUçltr ir. 

iı..ÜrL<istan 1 J.a iş çi sınıfının yakın vıe~ uzc-ık h<...Oc.c~flt:Cr uf:rundaki mü
ca(Lelesille yukarıua i.Jclirltn,.ici giıi~fe:rklı fe.:rklı clcvriınlt:re teka
bUl eilt:T.Fakat~tu Levrirnl~:Cr L.JiriGirinc,c.n kesin çizgilerle; beylik 
Gtyirnle, ı;çin St;Lt,~i" ile ayrılmış J.eLiller,,ir.İş çi sınıfının öncülUk 
ettit:i U lu sal J)emGkra tik Devrim mU c::=:,lelesi il .:c su sy.:cüi st ch::vrirn mü
ca uelesi V8 sürsci iç-içe t;cçıniş ~ biri~Ji rin:.,crı kopuk c~et_dldir. 

~.>una c;örc Kürui stsn 1 ın Jcvrimci rnüccılAE.olesirLe; 

l.Aşurna: Ulusal J)E:::ınukrcıtik J)cvrimdir.~u u::vrime~kürt ulusunun 
c.~üşrnanı~rı ile çelişınesi olan ,JLıtün sınıf vc t, iJCü< .. aLır k.:Jtılırlar.İ
çerik olar<:~k,LurJuva ucmckratik nc;tilekli tür :..cl;Vrirndir.J)enilebili
nir ki,errıpcryalizrrıe:,somürt_;cciliLe ve '-'nle:;rın yerli işbirlikçilerint 
kcıı:ş ı olan tüm e::ınekçi sınıfların ve ·:mrjuva u.:,nıokr]tik kesimlerin (,ev
rirniuir.Mücaueleyç katılırnın,siyasal iktiesr ~üzcyinLe nasıl kendisi
ni hi ss c;tirecet;i ve t:ıbstcrec et i 'lt::; iş çi sınıfının vt: cm ek çi leri n ör
e:,ütl ül ük ve ıülinçli lik c, üz ey i i li::; t~1 ri hi toplums~.ıl~ siyc:ı s cü gel is
rnelerc b2Glı bir uunHnL~ur. 

2.11.Ş<..;mc:ı: Susyalist c~evriffil,ir.J'u kürt ulusunun t,erıel t.Jir clE.vrirni 
G.Ct~ilccir. İç er ik ve Li çi m c larak işçi sınıfının ve: (:)nun çıkarıarına 
çıkarları en yakın ulan emekçi kesimlsrin (yorı-prolcttrler,yoksul 
köylül8r) CLCVrirnLlir. 
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~u ~enel saptamal~r~an sonra şu sumutlamayo varmok~ittifaklar pc- -

tikamızın açıca çıkmc:ısı açısınc:,an yarGrlll~ır.Kürt ulusunun devrimi 

(aynı zamc:ınus en uaşta işçi sınıfının ve diLcr Kür~istanlı emekçile-

r in kat ıl :::ı esc ı~ : ULU SAL DEl\'lOKili-ı.CC 11.. D E V R İ r·ı 1 ~ir. 
oncülUk: psşinen,paz<::rlıklc:Jrla sahl::;nc:ıc<::ık L;ir olay c1eL:ilör.Sos. 

yalistlerinGbrevi,işçi sınıfının ideulojik,siyascl ve orgütsel Ön

Ut:rlit;ini sat;lamaya çalıt;ımaları; buna uyt,un :-Jir ~,içim ve muhtevoua 

örgütlenmeleri ve mücaclele yürütmsleric.ir.Oylcyso:clünyanın, bölgemi

zin ve ülkemizin koşulları ueterlenGiril~ili zam~n~ancak işçi sını-
ı 

fının öncülütümLe t:,erçeklt:."? en Ulusal Demc)kr:Jtik rıevrim~ileriyc uzaı4 \ 
1 

nır ve Lerçek kurtuluşun kanallarını açar,yollarını c.1öt;ı er.İş çi sı- ı 

nıfının onüncleki t).incel c,cvr.im~Ulusc:ıl rıemckrE'tik Devrim olc1u~:_una {Ö

re; uevrimu önelll ük etmECk ve devrimi t:,erç ckl es ti rm ek içi n i tti f:Jklar 

oluş turmak zorunL,cıuır. İş çi sınıfının, ulus[;l C~craokratik ,~~tc vrimi mi zc1e

ki ittifakların<:J göz atr;rsak,kdrş ırnız~.:ı şu tcıblu çıkar: 

~Zi;;~l-~u1arak: 
<:ı)Işçi-küylü temel ittifakı o~'.at_ın't~cı,uütün yurtse:ver sınıf vu 

ta :Jakala rla ( ülkemizin her pc-:rç 8S.L ncl<:ı) i tt ifcokların oluş turulma sı 

Kuzey ı'-i.üc.,istan için sumutY.<-ıştırırsak: Kür: .. istan ir-;ıçilcrinin ve 

köylülerinin i ttifakının saıLlJnmcısı t;S:c=ıstır. Ve yine. iş çi sınıfının 

uiLer yurtsever sınıf ve t;-::LıDkal<3rla ittifakı ulusal demokratik ~,ev

rimin biJşarıya ulaşması,prcletaryanın iceul0jik 9 siyeısel VEe örcLitsc.:l 

onC:.:.erlii::_inin t:;erç ekl sş me si ·Lı cıkımı nl..an zorunlul~ur. yani: İş çi sınıfı; 

köylüler~şehir ve kır küçüK LJurjuvazisi,ulusc;l vt- sınıfs2l lJuskı 21-

tınJa tJulunun lLit: er crtd katmunlar~yurtsever 1.Jurjuva güçlerı e i tti

fak etmek zurunG.c:ıc.ır. :ı.u Jurum; siycı sal pl2nc~s iş çi sınıfının t cm sil

e isi sosyc.:ı li st h<::rekt::tlc ~yurt s ev er, milliyetçi :ıurjuv::~, k üç ük burju vrı 

hareKet ve ~::;üçlt::r ar2ı sın~..,aki i ttifak olursk S(JD1t.tlaş ır., o 

b)h. ün~i s ta n 1 ın uütün p3rçoların._~cıki yurt s, v c:;r, (,cvrimci ve: sosy::ı

list güçlcrinue, oiri1)irileri ile ittifok oluş turmclc:;rı bir zorunlu

luktur. 

yc.ıni ,Kuze;y K ürc.:.i s tim 1 LLJki ulusal clemukr.,tik f).lçilieri n~ c1it; er por

çalcırc~cıki cüçlcrle (yurtsever) i tti foklcır olu"\ turm:ıları' ~cc:yanış mcı

lsr içine t;irmt::lbri,ilişkiler geliştirmt::leri Lir zorunluluktur. 

c)Kiirc~istan 1 ın uütün p:.ırç:ü[:rınc.::ıkı ulus2l ,'~emokrJtik gLiçh:r; 

ezen ulusun işçi sınıfı ve ernc:kçiler hareketi ilc cloloysız ittifak 
yGpm<Jk zoruncA.<Juır.Onun için;n~ısıl ki Türkiye 1 ı,c IZürc.~istGn ulusal (1 e--. 

mokrcıtik lltovrim h,:reKcti Türk işçi sı·nıfı ve erne:,kçiler (1Jir 1Litün o

larc.~k Türk cevrimci elemukrat ik) hc:ırek eti ile ,;_~;lE:ysız i tti fak cluş

turmc:ık z.orunc~aysa; Arop V8 :FC:~rs i ;ı çi sınıfı ve l,mekçi .hc:ı rdc etiyle 

de ittifaklar o1uş turnwk,ilişkilc.:r geliş tirmt:-k zcruw~cıclır. 
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cl)h üreli st an ulusal c.cmokro tik c evrim hcıreki;;ti VE- g~çlcri: ülke
miz i sömürgeleşti rc;n c:.evlt.;tllri n tü n yslcri nu c ulus::ü b::: sk ı ::ü tınreı 
tutulcın 1 topr~'lkları iş gcıl ve ilhc::k bülçn uluslc:ırın V\:; milliyctlerin 
c:evrimci-C:.emokrcı tik he::reketlc:ri yle c~ e i tti f<Jk l:tmek z ,)runC:CoC:~ır .. 

:By,:p~n_s_~~L~.;tar_EI:- ca_:_ 

cı)scsyalist ülkeler~ 
• 0) :t:;zil t::n halklc:rın ve uluslcırın ulus<:ü kurtı.üus harc::k c tl eri, 

c) E'mperyali st-kapı to li st ülkel t:rcl eki iş çi sınıfı hareketleri c~ c 
.n.urd.istan h;;lkının kurtuluş müc::Ju:üesinc~e i ttifc;kçıdırlcır. 

İşte,Ala Rızgari ittifaklar pulitikasını böyle tir çerçevede GÖr
C.ü ve görüyor.zaten uu 1_:,t;rüşlerimiz~RızgBri-5 1 t\: c1~.; GçımlaC~ır:::-ımız 

e;örüşlerimizc,ir •• .ıu t0rLışlerin ışılın,,,~; büç Lirliklcri yapılmış ~c1ost 
cüçl0rl c iliş kil er gel is ti rilmiş ve c:c:ıyenış m:; ı ··r i çi ne gi rilmi~ tir. 
G-erek eLemen ulusun C~t::vriınci h.::ıreketleri ile ve gerekse KlırJ.iston 1 ın 

uif,,er parçalcırınc,aki yurtsevcr,ilerici güçlerle ve Ortcclo[~u 1 cte C.i
ger hc:ükluruan C_tt;:Vrimci [,ÜÇlerle iliŞkiler [8ll~-) tirilmiş tir. 

rviK'mizu:,Rıze:,.cıri yel cıyrırıunc...un scnr.::.ı geliC?tirc~it_imiz siyasal i-

lişkilerimizin ve bir bütün ol~rak ittifaklar politikamızın gözden 
geçirilmesi; bu tem6lcLe yeni kararl::ır;:; varılm~ısı; ilişkilcrimizc,e 

urtc:;ya çık<:n ye-mlY? l::ırın, olumsuzlukl.:::rın tasfiye:: ecilmesi, eksiklik
ı erimiz in tc:mamlc nma sı; geliş tirilmesi ve ilerlt:.ti lme si gerek en si
yasal ilişkilerimizin ileriye i))türülmt.:sinin zorunluluc>unun bir su
nucu olarak uurum (~ec erlem~i rilmesi ycıpılmak Uz u re, gündeme ol ındı. 

lVJl{ 1 L~e ydpılc.:n t ~Jrtış mcılar sunu cu ne"::~ ş i:;yl e :)ir ·:~:urum l; eli rı ~:-ndi: 

tartıc;m::~lc.ırcıcı iki ~:oorüş ke:~ba hc:tlcırıyl:) n.:::tl.:j]ti.Gbrüşlerc~cn 1Jiri; 
i tti faklar po li tikamızin deri nı e;Ş tir ilmesi ni i)nt.:;ören, bu ncı lJatclı o

larak ilişkilerimizi bözaen geçirerek~yanlışlGrımızı,cksikliklerimi
zi gi;wrmey~:; ç<-ılışan,varolcın ilişkilerimizi c'~eh::l prensipli ,orgJnize-· 
li hale t, eti rm ek istLyen görüştü. İkinci gbri.t; ; 11 i tti fcıkl3r po li tikc:ı-
mız Lcügruuur.Ama i tti faklar puli tikamız ortih,u~u ı ~._:a ve K ür(ci stan' llEl 

hayata ~_Scçirilemez 11 c.i.iyersk ,K ürCLi s tan' c~ ak i l.:;Ut Lm yurtsever c,Lıçlcrl ç 
ilişkilerirnizi n kesilmt.Osini önt_:;üren, sosy:;list ülkc;lcri müttefik ~:ör

meyGn ve hatta sc..,sy<üi st Ulkcler bl.inyto s inc~G c,rt:Jy:,-:: ç ık::ın oyrış ma, 
b01LinmelGr vç s<';pmalc:ır kcı:IT.;? isıncl:J bunlarl<J ilişki içinc~e olan veya 
onların y<.~n(U::ış ı Gl:::n uiyusi güçler ve ulus:ü kurtuluş hDrt;kctleri 

ı:_,e (örnei_,in,:BKU) ittifakçı ulmc:ıktc:w çıksrc;n r;örtJfjtLi. 

:}u i:SÖrüş, duhc~ sunraki t<JrihlorL.cc l1i~çi-~.§l.;..?J1-.Y~~~" eylc..mlc::rinC,en 
Lcol.Jyı ihr::ıç ec,ilen drka(aşın gi..ırüşüyc~.ü. 

Somutla?tırırsak,Hizipçi tasfiyeci cLilimc. ;bre; 
1 )İran ve Irc:ık Kürc'i s tan 1 ınc~c::ki . .:-;vrimci, (it.;rrıukrcıt V8 yurtsever 

hiç0ir güçl8 ilişki kurulmane:ılli[ır.Vc genel c.lr:rtık İron ve Ircık't2-

•• o 1 . . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-58-

ki dsvrimci ~emukrat gbçlcr~cn hiçbirisi ilc ili~kilLr geliştirilme
mcliCLir. 

Z)Sosyalist Lilkelsr müttefik clccilu.ir.ÇünkLi~ scsyr:lizm gerçe(_ini yeryüsüncic uulrııe:~k munkü n c.~ eL il c., ir. (:i-unun (tL,l: c-ü s :_·nu cu olarak, ç.:ıt: ımı z 
erııperyı:üizrn ve svsyc.ılizrıı çatı c et ih~i r. ])ünyc-Jcta kspi tc: li zmc~en sosycı
lizme geçiş bt:lirJ,çyi ci yon eletildir) .~~aş ta s-.:vyctıer ~irliği olmak 

• üzerc~kcnüisine sosyalist c~iyen hiçiJir ülke scsy<:üist L!.ecilClir.ıısov-
yetler ~;irlit,i, emperyalizmLet-n ileri sc_syeli zmc <::n ceri yeni sömürü cü 
bir tqılumuur .:.unu. an Joloyı ci.2ı ~s osyal i st ülKeler muttefik c-.eL il (·,ir. 
Sosy8list Ülkelt:.ri müttefik k8iJUl etmt.:k VS cnlc:m= C~3yonmak 1Jugün(,cn 
kolelfhşrııeyi kauul etmek üemsktir • 

..c.u surun,temcl lJir s0run vs <yrıca sorunun IJaşko önemli y.snL;rı
nın olmasın;,an uolayı ~ üzt::l :_dr uaş lık nl tınC.:.c-; Lıu sorunu inceleysce
tiz.(,;Lmkü,Zilan arK:::h<3F,l ve ÇGVresinu.ekiler :_ıu mGselcyi kcnc:iısri i
çin sakız yc·prnışlc:ır,her rııc;selec:cn c,aıı:-· c-~a öne çık3rc:::rak; mC:ıhkürn e
dilmek i s tt7neni uununla mahk üm t::tmekt eler ,ksm~i le:: rini sovunmak iç in 
buna sarılmoktau.ırlur. 

3)SubJektivizm bu koJar ilı.:cri gctUrülunce~ilc:r,~e ispot cc.ccc[:i
miz giLıi,C:~Unyoda ulus~ıl kurtuluş saveşlc=ırının ve prolctc:ıry:ı h~~rckct-
lerinin C~t. müttefik kc:ıbul euilmesic~c,scsy::üist c~Unycının Lülünmüslü
ts.ü karş ısınGa mumKün ut;t:ilL:.ir._:,u t::;uçler müttefik K::<tml ec~ilse 1Jilc, 
bu lafta 'uir K.cıuul ulur.Yc::ıc,cı C~üş üncbleKi sisttc::msizlitci V8 cklcktik
lif::i güstcrir .• 

Scnuçtd,Ortauvtu'c,c::ki LJutcin yurtsever, evrimci,scsyalist ~:·üçlcr
le ilişKiyi kssclim, uskleyelim; ıızc:ımanı t:t..lincc (zDmanı nç z::ımcn ge
ı.__ceksel) mücaucleyE:- atılırız 1 • G.t:niliyor'~'U· 

~"'iliniyor ki, hc:ırcKC':timi zin [;drüş ler .inl:: t,ör~;K ur·~:i st cm 1 ın '.,i Ler 
parçaların~taki ulusel kl~rtuluş çu ve su sya li st güçlerle ilis k ini n ge
liş tirilm e si ,K ürui st cı n u evrimi a çısınc:._en Lı ir z,;runluluk tur. 11 Zc_~ n-:-. 
. ~ll_.ıY:!~t'!;l_~ 11 C.iye açık ve kcsin lJir ifö~ce kullEmmc-:mızın n\::c:c;ni, tu S•.:ıru
nun hcıyati ve vc:ızt,eçilmcz bir sorun olrn<ısın~-;an ~')Lıyı,_lır.j~yrıc::· ,KUr
c.i s ta n 1 ın U.it er p<:o.rçc.lo rınL~aKi, yurt sever, ,,t::vri m ci ve susy<ü i st gUç
lerle L;eliş ·cirilı:::n veye:l 1-'e:liştir:::.ie.:imiz ilic;ı~:l.l.~E sırc::jcın l;ir ilis
ki olma Jıt ı, c;lmıya ca c_ ı 1:) u i; nornL.ıl iliş kil t,rin ut esi rı .c 1)ir i li c;ı ki 
V\:: güterek c.,et_;işik c.üzt.:ylcrcle:~,:ef::':işik niteliktc ve biçimlc·rctc ~rt~-~ 
örgütlenmeleri ht:clt::fleyen kc:ırmcış ık bir iliş kL,ir. Tabir caıi zs c, "olm. z.
sa ulmazıı şartl<Jruan LJiri4ir.çünkü,I"-urli.istan c.cvriminc'.c yer Dlmc~sı 
[:;erek en~ mü co Ce:lc::y e kat ılm:ı sı gcrt'K en u Lit ün sınıf ve tol.Jokcıl cırın ör
t;ütlenl.~irilm<.::sinin mihverinc'~- i)ir scrunc,ur. 
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;~nJon ~olayı ~2 1 harek~timizin 1Kür~iwtan 1 ın ~i~cr parçalarınQa

ki yurtsev cr~ L~tovrimci ve s :_;syali st eıô li ml i t:' çl .::_rl"' ol<ın ili'? kil eri
mizin ileriKi aş amalc.:ırua iki ört,ütlenmc düz.E:yinc,e souıutl:Jş tırılm~.-ıs.J\ 
için çalışılmc.ısının zurunlulugu c~a,tt:omcl bir ı:ÜrE~v,ir.~~u ili?ki ve 
çcılıE;J mal arın sonucunc.c.: ~ a )K U rG.ista n 1 c~cık i büt Un yurtsever, c_~ svri m~ü 
ve sosyalist L-silçlcrin Güç ve Eylem :;;irliklcri, ccphs lJirlikleri ş clıı
linue lj1:.:lli bir cuzeyc(e ört,ütlenmesi satolanacc:ktır. t)Kur(tiston' :lcıki 
sosyc-ıli st gLıçler arasınCLaki iş ljirliti ve t;i\.lt;rck örgütsel irli(in 
saclD nma sı (Lüz.t:y i Lı el irl en c; c ek tir. 

Sorun boyle kunulJu[u zmüc:ın,SL·Syt::üistlc;riıı ])U iliskil~-r:.,E: ne kc:ı-

L..Or titiz ulmaları 8 t:rt:K.tit:i açıktır.Z'"'rlukle:;rl<-: karşı kcırşıya ka
lınca,sıkıntı Çt:okınce; cemlarının istecüti zrır;ı:cın 1'lJ8n ilişkilt:;rirııi 
keserim;ı uiyemiyeceKleri bir c....urumlc' karşı kni7 ıya clunc~utunu ;~ilinı~
le keLul etmelE.Ti ,Lunu bilince çık:Jrmale:ırı tsr'cışılmay2cak ı.)ir su-
runv_ur. 

Hereketimizin yc,l ayrımına 1;elc.likten scnr~] -1979 'oaşlc:ırınJ<:ı- tu 
anlayışı ;_c,creti,Kür,1istan 1 ın d~~:;r perçalarınc.aki yurtsever t,idçlt::r-
le ilişkilt;rini t,el.:ftirme kararı c:ıldı.c3U ilişkilerimiz,l2 :Eylül 980 
'-'en surırcı Jahc.ı sumut hale gelc~i •-' iril!irimiz-i (~r!ha yakın•~lan t:ın.ımn 
W'ırsatımız ulL-u.Kürc.ıistan'ın bu pDrçcJl:.:ırınllaki ~~cvrimci,yurts~_v,_r 

Kürc:.istc:ınlı h:Jrd<.etleri ile togemuı ulus G~:::vrimci,ilerici h<:crt:.kt..tlc
ri ile ol~cak ili~kilerimizi de; Gnların iJeolojik siyasal yapıları 
sınıfsc:ıl konumları t)5zcır,_"ı e,~ilmcL-cn cleterlenc::.iri.lm.:cyc tciiJi tutul
muş ,harcli.etimiz.:k tcırc-ıfınc.c<:.:n sıüıtlan(,ırılmale:lrı ( sınıfsel oLır<"k) 

yapılarak ona uy 1:,u n y:Jklcış ım 1:}.5 s tc ri lmi ~tir. Yi ne ha rekcti!o.iz, !m yurt
sever ve ch::vrimci güçlerin· o c,Lmkü ş artlc~rıl=ı içinr'_\3 bulunc-~ukl:cırı si
yasal eyll;m vt.- ilişkileri,sümürL_'.cil(~r ka:rşısınc~aki tcıvırlc:rı gözö
nünE; alınırık yayın c,üzt::yinclE: ctE{:erlenCLirilmiş ,el·eştirmiştir.~\u c~L--

t- crl0nc,irme ve e lG? tir il erimiz 1mnlarlcı ol c iJilcc ek i lif? kiL.rı~E: es:::: s 
ta yi n cC.i ci b ı_, ts olmuş tur .ı. ıs<ı en sı, bi zirn c~ e st t-kl cm eye çalış tıt. ı m ız, 
iliş ki L:,Cliş ti rmt:ye çalış tıGımız l:sÜÇl ere he:mı_,i i lk el er u:: ve nereye 
kEw<:::r bu ilişkilt::rimizin Llt::VC.iD1 ec~dJilccetini kcndlerine clE;Stiri-
lt: ri miz in n el ,;r olııut_,unu hem ,;nlclr, h 8m c. e y -'Y ınl3 rırııızı c~a y ::Z(.ık la
rımızla herkcs uileuilir Ci.Uruffi(LL:Lcı.r. 

İş te JVIK. 1 mizut: genc:l ulc.:rak i ttif::ıklcır c:ml:ıyış ımıza lWt:lı (JlcrDk 
t.:,un~ erne t:ıt;lcn '~_;u surunucı u :.:ı c:ırarnızc,a yot_ un tartı'~ m ol or ve uzL:;s m~. z
lıklc.ır çıktı. ZilcHl ;_:rk:J(ı;.ıcp görE:, 11 bu t;üçlerlt:: ilişKi kurulmamCJlı ır 

İlişkilGr kurulmuş ist:,h6men ilişki kesilmt:si t;c:rekir 11 t~ıvrı ile 
k::ı J:19 ı kurş ıya i c_,_iK arka ,_:aş ın L'.crekçelc ri u. e ş unLırclı: 

ııı-"·'u ı::;üçle.r ke.nc.;i <Jr.JL:ırınc~.::ı ç::ıtışıyGrlar~1Jiritiriilıcrinucn ::ı

ciam Ol c" Ur UyGrlar, 
11 2-_:_;U ı:;uçl erin SUriye 9 İran v c Irak 1 la (İrD rılı güçlerin Irak lo, 
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n Irak' lı güçleri/Ir<m vt: Suriye ilc) iliqkilcrı vcırclır, 

"3-rc:ızı hareket ve pcrtilcrJ.e sovyetçiJir.Sovyet politikosıno rzb
re tavır cılıyorıc:,r." 

varolan ou SLJrunlardan nasıl scnuçlar çıkarmalı? Verili c~uruma 
göre tavır ne olmalıC.ır? ve hareketimizin (~Ünc~cn bu güne, bu konuc-:.d
ki tavrı ne iui ? kcnusuna gGçmeCLcn şunu belirteli m: ZilEın arkcıc.aş ın 
getirC~it,i bu gere:kçelçr,l98l ele ortaycı çık::.ın ve yeni k EŞ fee'cilmif? cl-
gulcır d.etcillı.i. Yukörıcli::i sayılc:mlar,yıllar öncel"en tarafımızdan uili
nen ve üzerim.;.e ıturulsn konulc.-ırc,ır.~ u kunu~e Glf?? tirilerimi zin neler 
ulclue:unu ve nasıl bir politikamızın oll..Ut_unu Zilan arkaclaş herkes
ten iyi tiliyor.Lu karar ve tesiJiltlerin al tınd·: 9 Zilan Drkrıc.1::ı;ıın da 
imz2 sı varuır.Ornet:in, cliyelim ki 1979 be:;ş ıarın,,a KYl· ile ilis ki ku
rulrrıama lı. çünkü ,KY.. c' nin Suriye ile iliş kileri Vclrciır 11 c~enil seyc~i, 1;u
nun bir anlamı olur~,_lu ve kc...nl~i içinu.e tir tut<:ırlılı~ı clcı olurc~u. Yi
ne,9801de KYıl'nin İre:m ilc ve İr<n KDP'nin Irak ile ili7kileri bili
niyuruu .~)unu kamuoyuna yay ını u (~ıf:.ımız brcc:ı ü rl crc~(3 clE:c a çıkçc:ı ycızc~ık. 
(x). 

Ya Qa ııc.lün ;jlclıb, ı m ız kcırarlc:r 9 tuyi n ettit-:ir.tıi z po li tikG yanııcı tı 
l.Jun~._,_cı bzeltof? tiri yepalım, tunu kamuuyun~J açc;lım ve ona güreele yeni 
politiK•üc.ır tesLıit eC:.elim" ucnSf:.yui h::.ıJi yine i,ir ,·:iyece[imiz olmc:;z-

' 
C:,ı.~n IclZla biz i ikn::ı 8"ceCek 11yeni clurumlc_-ııı ilgili [C:I'ckçelcr iste-
yebilireLik. "Dün y' .. ptıt ımı z mukemmc;l, üstc;lik hepsiue dct:ru ve dokunul
m.ızüırlı Ciyece;ksin, an., ın~. an nş imc"d süyl e :..li Kle ri m ~- Unü i nk ur mı e(iyor?" 
vrc " u.enenleri Kimseyi ilt;ilcnL,irmez,ünemli C:~E{iltlir 11 anlayış ının 
kimlsrin cınlayış ı olcut;:u ::ıçık.pc:ık~ıt, "ben bir kumL:ntst olnrak tu kav
gsu.ı varım" u.iyc;nlerin c:ınLıyış ı ,,eLil~~ir.Ncysc biz ileri sürülen ge
Tl.kçelerin ceLerlen,~irilm~:,sine geçelim: 

J~:r~t.s_t:~,V-~1:'- ~t,ü_çl t:r .~L.ı:.8 ~ın,0:~) ___ e~J.~ ma~~.E--~~.Y-I'.~-~-~-=~-· 
Gerek ':[! ürkiyt: ve TürKiye 1\. ür~i stcm 1 ı nu D, gerek st; K ür~~i s tan 1 ın c:i

ger pcırçlarınciaki yurtst:ver, ,,t:vrimci güçlt:r .::ırr:sın,,~Jki çatışmalar 
konusunu.o t)ilrüşlerimizi kıs:cıca iJÇC:lım. 

Ulkemiz sömürge bir ülke ve kormoş ık sınıf ili'3 kileri ni bünyesin
uc bcırınu.ırme:lktc:h..cır.Julun:_~ulumuz :Jş:ım;_ı..;a,ülkemiz,~cki .~evrimin kGrcık'-
t eri U lu sol DemuKrc:ı tik Dc;vri mc. ir. Ulk emi zin sörnU rt·.t=; vluc=·.u ve sınıf i
lişkilerinin kç"rmcış ık ulmssının; Llevriınin kcrr-ktt~ri,ccevrimin sınıfsl 
dokusu,tcıyin 8Lcilccek tc:ıktikler vb. oçısınlcCJn Ld.iyük öneminin olduLu 
açık ve tJrtışmasız bir duıunh;ur.Uluscıl "'emukr:Jtilık c~evrim0 katıl:cak 
güçler, sınıf ve tu ,J;..ıKalarclu kcırınc.ış ık, 11uluscıl 1Jurjuv~=ı zL~enn proletcı r.,. 

(x)- o)l978 1 l_"a: 1"~t;mc.inli çıkc~rtmEısı: Gt:çici I(,_mite ve Kürc:istan 1 

Yurtst-ver Jürlic.i çatışması ÜZGLLnci• c_•c,lı bru::;ı ür. 
t)l9:Z9~ 1 İr<_ıııc,cki cLuruın uzerine' uruşür. 
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yo.ya kcıc...ar ulan sınıf ve t2tıc;k::ü~nc~ır.Ulus2l ~.t:mvkrotik Gcvrime ka

tılacak DururuLU vL~n t:,ÜÇlerin puli tik kunurrılcırı yurts~verlik c~üze-

yiC~ir. Yani
9 
ülkerrıi zin iş /j::Jlc,en kurtar ıl mc:; sı, sc, mü rgeci st at ünün sc. n 

bulması, ulusumuzun Kc:;nc.:i kau:;nini tayin ~.:.:tmesi ve bağımsız c~emck

ratik kUrcistan 1 ın gcrçEOkl eş m esi ~üzt-yinuH,i rp unc:c n Çlolay ı (;_a, ı)ro

letcr güçlerin kc:;nLci cıralarıncla susyrılist [ÜÇh rle sosy3list olmc:

yc:,n yurtsev cr süçle r ara sın'",aki iliş kil c:rin yt:rli yeri nt:; kunulm:-; sı 

başlı başırıo önunli bir sorunl.ur.:ı..u sorun t_;t:::c;mi'"'1tG,ülke c~ev riminin 

çıkarlar ı Jogrul tusunc~cı Y""rli yerine kunulmeC:ı; __ ı iç in, güçler arasın

Qa lJuyLık çatışmcüarın ortaya çıkmasıncı SE-ul:p ulmuştur.::_~u çatışmcılar, 

tirçuk yisit yurtsevLr Ccvrimcinin kc:ıtlini ;:,etirdc_i t_;ilJi,güçlcr a

rasınua ittifaklorın geli9mesini ~ncellerniş,htlk kitleleri içinte 

gLıvcıısizlikler y<,ye_;ınlaş tırmıc;ı; ~Jöylcce henefi n küçül tUlmc.;si yeri

ne (ya ni lLüş m anı n z<Jy ıfl<Jrnos ı yerine) hCLıeiin 'lıüyüt ülmcs i ( clÜ"? ma nın 

ı;üçlc,n,,irilm6si) satliJnmış tır.J)c:ıhe bu tsUnJc:,Kür,istc:ın' ın üç parçJ

sınu:J L,CJ (TurkiyC:,Irc_:k vt: İran) bunun zıt.:rin acıl:Jrı çckilmcktc::,şc::ırt

lar GereLi Ju y~rJların serılması olaukça zer 0lmaktadır.~~nların 

tesbiti temclinL~e pulitiK2Lır geliştirilmiştir. 

l)Ülktmıiz ssthın,ccJ, surnüı,:ı:::;eciltcH:; VE- ,_;nl1rın iş Lirlikçilcrine 

k.:~rşı mücae-ele Cut:n tüm yurisev~:;r~::cE:::mukr:·t ve s.)sy.:::ılist r)lçllr,hc-ı

reKetlt::r ve l:J':;rtilGr ::>rasınccu, 11 iC.:;;c.loJik müc.:;c'.sl<:.: p<üitik Clustlu

t:unıı ilişkil.:-rc.c Cf:EXncn tir ilke hDlint: !:,'Ctirilm0si için sonuncı ka

L:ar Ç3iJcı Sc"rfsc_.ilmiş ve tJu -\~:emel prerısiıJlt:rin icreKlcrinin ye;rine 

betirilmesi için k8vgcı ve;rilmiştir. 

2)Ülkc:uüz Sc;;thın~c.~~uıuseıl l.~<::mukrutik c.~:..-vrim müccı,_eıcsin~~'-' ycr 

olan ve k""nriiaine SGSycüist ve kumünist ciyuı t_'ÜÇlL-'r ar~lsın(taki i

lişkic.G: icleelejik müc;~LLt:lt-;yJ.JUlitik uustluk; siy:'sol i::(:_;irli~_i ve 

güç bi rlic_i ıır t:Onsi ti r:;0ç: 8rli ,,lrrı:::k zvrurH~-'l.ı r •• 

3)Ülktmiz~e ulusal ~emokratik Gcvrim mUcG~LıcsinJc,sosyolist 

f:ÜÇlt: rı c yurtsever, mılli ci !Jurjuv[: güçlc:r r , s ırk~ıki ili"'; kı lerlLe: 

İ c::eulo jik ın ü c::ı ~lt:; lt::, y un i burju v~ı mi ll iy ct çi i c~ cu le: j i ni n etki nliti

nin kırılınDsı içi n c-ıkti f mü ce --"-cl0 s tm Lk. Pul i tik teşhir, y~mi burjı__ıvc:-ı

zinin puli tik k::.r:_:ıkteri nin lL lk ki tlc;le:ri .üzcyinc~c teşhir c·trnek; 

emperyalizmle, s0mürbeciliklt: ve e-;c;riciliklc uzl ~sm lurın::ı knr=ı ı 

çıkmak, mü ccıC:Lelc etrrıc:k ~ bu k .Jnu·-~:ı t 0s hi r t-~tm ek; pm li tik cl_ustluk ( Ccu

ncms ehLir) yani i ttiüık yqjrru.ık ı Ct:j_Jhcleş EıcK ••. 

4)Sömurge ülKclt::rin ulus::ıl kurtulus hc:;rcKctle:rinC:.c:,yurtscv"'r 

ulnuycm ,LJZı (;uçlc:rinuc puli tik sc~hnec.G rvl ,)ync''~ıklc:ırı VL-' h~:ttc: 

uc::zen 1Jüyük Lir t;üç ve.; L,lırlc.yfr.ci k(Jnuml<ır:· clc.iklcri ,tbrülür. 

~lu c; üçleri n urt.;y::: çıkı::ı l:ırı iki çi zı:_i,ıt: gt::liş c;:_;ilir.~;iri nci si, ül

k Gnin ulusal '~8ID0kru t müca,_l clt; si rk0, yurt s(. v "'r ,Jı~n 'u ir ~;üç~ z:~mmıı:..ı 

crnpGryc:ılı zmlc, sümürGE::ciliklc:; ve e,erici likl ç uzl:ıs mn sını ilt:;ri gö

türertk~ Lıu t")..ıçlsrlç büttınlt:'? erek yurtsı:;vt:cr k<:rc:ıkterini kcıyl:ıecer. 
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O noktcıLcun sunr::.ı~yine politik yaşonu sen bulm~JZ~'uu aşamad-J c1o,c1üş
ma n ~c-;üçler to ra fırıc~a n c gü cü n y<3Ş atılmas ımı çalış ılır ı Yurt s cv er ni-
t elik ka:rş ı-uevri m ci rıi t cl it c dönüşı.müş tür. İki nci si 9 empu7yali s tl er, 
sümürt,ecilcr ulusCJl kurtuluş müca:_:_<:.:lesi nin i)<~;; l2mc:ısın(~an sonra (si
lahlı clüzcyC:~e) ,yu cı.a ulusal kurtuluş mücc;c.clesinin tırmandı[ ı, belli 

~ir Geli~me ve ivme kazanGıtı aşamata kendisine bntlı ve işbirlikçi 
pulitik::.mın Jevmn tottiricisi olun (farklı sarltl rc_,a,farklı biçimler
C:~e) lJir güç clu:;ıturarc-Jk 9 ulusal kurutuluş mücc<LL8lZ3sine müc1ahalede 
\.Julunur.Ozcllilcle; zur ve b~1skı politikc~sı ile ulusal kurtuluş müca

delesini tc:,sfiye eueme:C:lit,:,i zaman bu t;-:ıktik yulcı başvurur. 

Ta1Ji :)u iki e;ucün t<Jvırlc:rı C~rssın~a nisbi fc:ırklılıkların ola
iJilccetini u.t: gürm\:ck gerddr._,_m fcırklılıtınl.r: ht::sab sClil0rek taktik 
yaklaşımıarın gösterilmesi gc::re:kir.i~mn hc:r iki cluqumunc'a 9rtak k2-

E~~.~~E:~I'.~.9 ulusal kurtıuluş mü c::.ıc.el(__, sini zoy ıflc:;tm.Jk, yt-"ni lc;iye: u[rc;tm:Jk
ta birleşir •. ıu kar.::::ktsrlsrinin Lt::re:L:i c;lcır::ık t::ylcmlcrini geliştirir-

. ler: Yurtsever t.:,üçlerin tJiriLirilerine kc:rşı Çc~tıc:ımalara rirmesi i
çin pruvak8sycnlor LEliştirmek 9 holkın devrimci-yurtsever güçlere 

vranıf?lsr:~a bulun-
rncık (kallınlara saı,arma$hırsızlık 9 h~ükın rn:.::lına zorla el koym::-ı,k<r
şı Qevrirnci prupa~anuı v.1.) •. 

Dolayısiyle,lm güçlere k2:rşı u.a yurtsever L;üçler ve özelliklt::

ctt: su syalist {;üçlt:r; l"utru t<.;ktiklef geliq tirınck zorun:·:3c~ırlar.:ı. ugüne 
l~ek akıcı gell-n tt+'..:. taktik:Silahlı çatışrncı,sil;:~hlı mücc:ı,ct:::le,her za
man ve her kuşulu~ geçirli kılmarnız gerekmeyen 1ir taktiktir.Asıl 
l.,üşnwna olı..,uc::u t;il.Ü 9 c;nl~;rın şu vsya 1içimecc..ki iş1jirlikçi1Grine kar
şı '--8 c:.q_işik taktiklerle rni.ıcc.Lele edlrnek L~urumunclac:.ır.~JU tc:~ktik-

1 ~r c~öncrw~ en cconemE::.de farklılıklar tc:ış ırl er. Ynni, c~ ü;ı man güçleri ni n 
yanınucı lJl::m,unl:~r:c hizmetçilik euc.:n işlJirlikçi konumcln olan ve u

lusal kurtuluş çu ulG.ue:,unu ~2-.S.~~1.l;'_8 c:östermeyc.; ç~ılıcı an güçlere kc:ır=1 ı 

i.Jile,tek 1Joyutlu uir müc:.-ı,,clemiz olrrıcıy'Jcsktır.Onlora kar;ı ı mücc-ıc~c

ls hcıc clönsmC.:.(:; fe:ırklılıkl:-~r ;~rz'-'C:~en,çc"?itliliklcr gösteren 1Joyut
luluktc Lir mu c;_ı~__ cl Cl,ir. 

Işte ·.JU 'tdrıel burüşlsrimize ·lJ::Jr_lı Ll:;r<)k;gcrek Kuzey Kür:,ist<m' 
0.a ve gcrckss Ki.ıruistan 1 ın uicer parçalcırınuaki yurrtsever,Jcrnokrat 
Vto s,)syulist et:ilirnli t,üçlcrlc$yukurı,la prensiplur çerçevcsinc"s 
iliş kil t:.r t_.t:li~ tir ilrniş tir .LunC:,cm c'.Gl~ıyı uc;$ yurt s ev er tUçl eri n fi
ili,sil::ıtılı ç.ıtışrnal~.Jrıncı şic~,~ctle k~ırc:ıı çıkılmışıtır,müccıc~ele E:

ccilmiş tir. 

j_artışrılCJlC::rHUZ c..iJnenÜ İllct.c 1 sCliŞ En gÜÇler :rc:ısı bJlgL:SCl Ç2tl'-7-

mala re· geline ı::: su zkonusu olan, IrcJk' tu KY_: i ıç (it_. cr güçler (PıtSOK 
Ircık t.UrlAist~:rı'ı SLsy;ılist p~)rtisi)/~5-f'f~:B:b""f±c; İrcın 1 ~İrc:ın KDP ' 
Kumela ~:·rasınu kli ç:.~tıs,m;::ı.:.~r. ır.O L~öncmc.c; z:ıı~ı::.n zmnc:m <llcvlt:n\::.:n ve 
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zamen z;_-JDJ an u;3 kesile n çatıiŞ m~ılarcır •• izi m lJU kcnuc~:::ıki poli tik<::ımı~, bu çatışmcıl~::ırcı k::cırşı prurJa~:,<JnLJ1 ve :::::jitesycn r_:;~li7tirrnek olrnu::;ıtur. nattc_ı,çGtış!ll'-Üarın Lluue:u IJulgclerc varılD1ilinmiş ise; bu çatışmalar cnt,8llcnrneye çeılış ılmış , cü çler :_:ı rası nL,cı uzl:J~ m cı i çi n gbrüş ilieter yapılmış, ç~ıt ış ma nın t-nt:Scll "'nmcsi b:~ş arıl~~mayı ne<: L"<:ı ,köylüler ar::ısınu_cı propagc:ınL<cJ çıl3=ımc::ısına cirilm.istir • ..Ju ç:-:ıtı'?mc~l'-'r c~önemincle,bu hcırcketlerin yoncticileri ile yc~ptıt...:ırnız tcırtı"}mc.ıLırımızc-;_a açıktır.::u tavrımız lıu günc,c (,GV2m eL,iyur.Hcc,tü' ·ım kunu'~" l:;u harckçtlerin surum .. lular ı ııçc-ı tış malörG.an)~i~a clıkl arını, çat ış mc:ı istcıııe c_ikl eri ni, tunu n gen Gl ijir pc li tik;_lcır ı L-lffich,ıcını" iJi zc ve yay ıııl,Jrı ilc ele kamuoyu .. na .::ıçıklc.ımışlarG.ır.Diyclim ki,bu h:~reke:tl.::rl,t:n h,;rhoci lıiri bir cU. t;cr yurtsever hareketi ~iziki ul~~rzk yokl;tmcyi,ec:J~_ıtmcıyı strcıtej.ik ve preogramc.ıtik ulc:ırJK linüne kuymus cls:J L_;_i, cl ;c.- tte ki buna kar:} ı ta .. vır ve puli tikumız c;.,;lıcı GE.t:il-:;> ik :Jlnıc.ık Zurunc..~<; olur(~u.:\una 1Jir örnE.:k verirsc;k: Ir.~k KDP'nin irc.ırılı yurtscvc.r vı:c u.E=~vriırıci güçlcrc,İran gerici yünt;timinin isteli il'-- sc:ıl(::Cırcn,3k,t."u güçlLrin sömürgecilere .karşı kEıVt:,USını L,::stırsn cylc_mi ilc::,İr~Jrl I~Gfficl.ı ilc İran KDP CJ?asın-0aki 0ö~g~sel çutısmdlurın nitclik f~rkı VNr~ır.iki çatışmada olum. suzuur vc Lır~ ı çıkılrnalı ...... ır •. Arn~;, her ulurrısuzlut 1 kı~ ı alına'-icık tavırcis :Jynı CLCt:__iluir • .ı..:izirrı '-''t: tavrımız öyl~.e L)lr;ıuştur. 

Iraktcıki ;Ju pvli tiKcırııız,İrcınU.u u.2 uynen sür'~--ürülrnü? tür.İron KDP il e İran K ürc....ist;c nı Emekçil L-l' urt.;Lit ü (Kcmt:Lı) eTi' s ıncj: çıkan silahlı k<Jvgay:_; k::-nış ı çıKılmış ,ht:.:r iki tc:ırafın cml:..::yış ı cl0ş tirilmiş ve urtek u.uşm<-~na .km:~ı astcsc:-)ri mü:;tt-r"'kl~::.-r~~'-- ::ınl:sm:_,lcırı ~.ı:.::rckti(i cınlatıl mıştır. Dint;leuilinir ki ,h:-;rt;;keti nı iz c~itcr tu zı p:üçl L ri nü t:) ka r::ı rı ı ve C~ot.;ru t:..ıvır V<.; 0nt::ril eri Li r <nıl:..:.:nıL,~ı Du çc::t ıq u;.:ü :Jrı n son lJulmasının neC.:.GnlGrinu.c;n Diri s:_:ıyılt.ı~.Jilir. (x). 

_._,u surunc,d yunlış ve .kısır uir JiL.t;r :ınlcıyış ı ,:;.r: iş arct 8tmek gereld r ·-~-u Si.._. il im e gure ,yurt s ev er ii::Ü çl (::rc.,çrı :Jir i 9 tir c~it:: Gri n<.: scıldırırsc:ı vsy<.J iki yurt sev <.;r güç u i ri u i ril ~_;ri nl: s.=ılL- ı:cı rı:.- rst' L~nlarlcı hemen ilişki kesilmt::li uir • .....,ize ;jJrt::, 'u u ulJ.ukç:. sıt_X VL. mcselt:::yi çözümlemcyen,çozürrıle:yenıeyect:k 0lc.m ür :;nl<'yı:~tır.Yurtssvcr r;üçlerin biribirileriyle ç:::tı-::ımısını istemcmc:k,uun:; k';rsı rnüc:c:.clc ctnı~:-k zcrunlu VE vcı Zt; eçilme z ~.;ir t;O r "'v u. ir. Am D, yurt s c::v lr e:,ü çler ;: r:_ s ın Cı b0lli zamcınlar~_,' iJl::lli ç,_ıtıs.m;l<Jrırı .1--Ut__.U VG ulu':Jilececin. ,,n hareket etmek gerekir.O nukt:u·· ş,rtl>.rc• Lurc, 1~üçlerin uurwnların::-ı cc)re vb •• c:_ecerlcneı.irilmE.:nin yopılm:.ısı L,E:-rckir.Oncı &;crc,yc.ni ili';ki c~uz,_yinin t:Jyin eu.ilme-sinc ç~Jlışılmdlı.özelliklc 'JU scrun~,,~, ırcccy(,ırıcılıkll eş cırtld-rının ulı:_;unı::·~'C)tırılrnc:ısı için ç::ıLo snrfetmek g-:rL.lur.y,.ikS:J, tümeken ilişKimizi k<.:siyvruzti '~<iyE::rck, IJ he.st:Jlıtın ..,krGnıklt.::~mesi yoluna e:i~emeyiz.Demck ki,yurts~ver güçler arssın~~ki, ç~tısmclerın hepsi tüm ili-ş.Kil8rin Kcsilmesi için yeterli Lir s;Jri:; ul·ımrız.cJunun içın c,urum 
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çuk iyi t:Jhlil cuih.:rek puli tik2 tc:ıyin euilrn"--si ve tc.:ıvifrın 1 clis tiril-
m esi ~erekir. 

ıurc~cı tasf'iyE:ci eGilimin Çl:Vresinöckil~rinin ö~elliklc AR'nin 
c.',ışına c:ıtılrrLü::c;rı y8L..c1 Ke:n~i K~;:;m,ilt:rini clü:ş ürmc::lc.rinc,t.:n scnr<.:; sık 
sık c~t:m::, 6 ojlsini yeptıKlc;rı .iıl\ 1 nin ,::ski 'l.Jir t1....s1bitinc y12nic:en p2rmak 
l.Jasmcıkta yorcır varc~ır •. Ju ark::.::l,:.Bl ır,AN 1 nin 1iyurtst:ver kanına ·~ lini 
1mlaştır<.mlor cephe; içinL:.c yer r~lrn<ımalıc...ır 11 şL~rımızı öne çıkarGra~; 
y ·i.,;<.;k ~:;orüyurr.ausunuz~uunLır AH'c tc:rs i';?lt.or yc.ııJlyor 11 cliye yc.ıyi aralar 
ba sıyurl:J r .Her iliş ki u i çi mini CEPHE i ttifcıkı c:lcı r2k anle:ı.yacnk kc:,· L~2r 
sı[ JJir rnc:ıntıi:_::ı s:.xplanırsJk 0h ·ı.Ju tür şcylt:ru\:0 söylenecsktir • ....,iz yi
ne yineliyoru.z;,:ı Cq)he ve L:,Cnic,ı kaılsEımlı güç ve eylem bi rliklcrinc~c, 
"elini· yurts<Jver kcının::.ı buli.:ıyanlar 11 eter hala ~ju -:ınlayıc:;ı tc:ışıyorlar
sa V'2 lJu <Jnl~;yışl:::ırın,~.:.:ın vazt,eçrnernic;ılcrse yine li.R'nin deyimi ilt:;, 
ııonl<.ır Linlcre lıilc hi tap ctsclcr~alsınl::.ır binlerini ltafalarına çc::l
sınlar•·.oıll<:.:ırın iJoyle üir cqJhc içinuL yt:;rlE~ri yoktur • .ıc)izirn ıvı:::z tup
lcmtılarımızL~:::.ı üzcrinL..t: t::ırtıc;.tılımız kcnu,sczkcm.ısu hareketlerle 
CEPHE kurrnc.ı nk sel esi J.et.il ~iliş ki kurup kurm<:.r;w (o c:a çok l.J:::ı sit gün
gel c:::ıy:.:ınısmıl;:.:r için) il.i.i. Hele durun hJkcılım; l.ıu p2rçc;larcc:ı CEPHE 
kurma vey~ prc.t;r~nnlı Güç ve Eylem ~ ıi rliKl eri Il( mc s el e geli nce ccaha 
a.Kıllaru 0 clrııeyen; cıma cephe için öyle büyük U1[,t:ller var ki, 10ırc:kü
lım yurtseverleri, l..lurülarl~G: kendine:: 1 sosyc.üist,ıvı:n-ksist Lcninistıı 
cüyGnlerle bile hescıple~ıl:JCcik çuk ş l:::yler v:::ır<ür~ 

K ür_~i s~.~.~uriscvt:o~r_.(:_ü.ÇJerini~~~üt~~i~iEJ~-~lll_k~c-m~zi_~u· V..§_
,;y-_~~:2.1?: e:q_~) u c;_ o s c:: m ür~.§-~ i r: e n _.E2_8,!k ~ z i~..:?~~~ i~ t:: !Y-~.1~~J.c~ e_v ]-~~-t.l_S!'l:S:l 
~l_t'ı k):.=h 8.f soru~JJ_s_eçrni..§~-~--ul <~?-tU gi :..Ji , bul'J:i.rı_;~_. ___ iJz c':)~'-i.E.~:..~-_si ch~iy ct-
~;:;:!l_!'}llgı c.:., s~~ bt; re:. K e n b~~-:ı:_ s u~~ 

ir:::ın VG .[r;Jk yurtsever güçlc,rinin somürgeci ,~cvletlcrlc olon i
liş kileri nt. t,t:::li nce: Yuk ar lLld c,:.:: bel irtt it i miz t:i Li bu ilis kil crlle 
yeni kurulmur; ,ortuycı çıkmıo;; ilişkiler clee;ilöi~Z.:.ccilc"~ir.HC:ırekGtimiz 
1979-80 1 Ge gerek İrdn ve gerekse Irok üzerine çıkordıLı broşürlcr~e 

iJu ilişKilerGen >"' -; etrni'~ ve ilt:,ili t~üçlt::ri e;lt.::-ıtirmiş; bu ilic:ık_i
lcrin ku.c;,ıKu vıv titizliklc izlt.:mcciLini bl:lirtmi?tir.Sömürgeci l~evlct
lerlc: kurul<:.:rı ilişkilerin (xx) (t::ıriht,m çık:c1rı1::.m derslerle) Kürt 

63. s~:yf:>..:..ıKi J.ipn,~t: (x): Dah2 sunraki J.bnemlcrL~C ,İron KDP ile Konıe
l:cı asKeri ÇEitıc~m:._ıy:J sun verLil~;:.;r ve İr~m rejimine k;:ır=ı ı crt:ık askeri 
[:,Üç :Jirliti \~lus turl,Ul3r. 
~)ı .... U ~.Jiu gün Irc::k rejimine muh&lE::fct cc,cn tüm t~uçlt..:rin İrc:m ve Süriy<.; 
reJinıl8ri ilc \.cGt,.I'\JL,cin veyc:ı kurLcukle:ırı 11 c"='ph~:ole:.r 1 ı ;~rncılıt:ı ile iliŞ
kileri Vdrc.<ır.~.urılan~e.:n KY"''nin l9bl SGhl~Jrınc::m .s,Jnra 9 İrcın ilc iliş
kilt;ri Uuzulc,u.İrun rejimi 9

11KY:j; 1 nin İran Kür~_ist:ln 1 ı güçlerine to:ıvır 

... 1 . .. 
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ulus<-11 kurtuluş hc::reketinı.:: vl:Jn zarcrıarıne:' i;ı Drt:t etmişti r.Ama ha

rt;kç;timiz :m iliskilı.::rinc,en J.ul2yı sözkonusu ~:;üçlerin yurtsever c:lma

c,ıt_ı sonucuncı V<:~rrrıc:mı;ı tır. 

G-eç en süreç i çi nt c c..€ cıC.ı ~:o e: çe n G.evletl ;:;rlu kurulan ve kurule:1 cak 

iliş ki ı er üz 0ri ne ul'"'ukçc ,ıs kCJfa yormus tur • .tir astı rma yCJpmıs tır.Ş im

ui ~u ilişkiler~ ~aktıtımızGq,gencllikle iliski içinde olan güçler 

üç "katc&ori" içinLee ,ju ilic;;kilt;rini sürlüırme;kte:Urlc:r.~-ür kısım ha

reketler, Lu c~~:.:-vlE>tlc:rin c'ralcırınc~a varvlan ç~lişkfulcnct-nl yararlancı

rak kE.:.nG..i mücaci.E.:.lt:olerinin büçlt:nc~irilmesi için birtakım olancıklar 
.ıu.~t\'\"'1~~ - . . . . . - • 

y:::ıratma ~~".;a ulcın ve bu ılı:?kıl.a;;rı cs2s ve; kolıcı 01r kaynak o-

larak e:,örmey(;nler. 

İkincisi,ili'-=;;ki ıçıne gırıp zcııncmla herşt::yleriyle bu clevlctlcrin 
maşası c.ururrıunc. t,irE:.n Te unlc:ırın i stc::mll::d J.oCrul tusunc1c:: harekt:. t e-

u. en f>ÜÇlcr. 

Uçüncüsü,Lizzat bu 

t,a suniütLı hc:ir<.Oi<.ı.::tlt.r Vc<riır ki,zatsn unlar tc:rtı::ımcımız c1ıs.ınd::wır. 

Iraktcı Leşkcri İslcım,İr<:=m'-.cı Şeyh Cel.~Jl'ın urgütü v.l~. 

İkinci kategvri için(:; t,iruı hareketler'--e ~uzkonusu \.Jlmusı tur.örne

gin,IraK KDP İr,_m ile ul::-.m ili';\kilc:ri sunucu (bas.keı kurmlnrc:e rla çe

lişm~ıeri suzKunusu Ld) ,İron yurtsever güçlt..rint:; İran ile lıirlikte 

sc:wa7mış v"" "uu Guçlerin elin'-,en tı:~~zı alanların <:üınmc:ısınCJ neden l-1-

muştur ... ~u ç::tışmc:lnru.d ht:r iki taraftanc,cı onlc:.rca pc~msrge ölJ.ürül

müştür.~.iziın,Ir.:Jk KDP'nin lfUl. iliGki uiçirn Vt; eylemine kar=p tavrımı

zı; siy<::ısi Çcılışrnawızı kamuuyu l:iliyor • 

.,ürinci e;uruptakilcrinc gelincs; Ju hcJrt-h '~tler bu güne kadDr 

gert:.kçclerini şuylc koym:.ıktc-ücır:Vc lJu ~::crE.kç~:..;lc;rini ysle::nleıysn somut 

Lir belişnıc h;:;nUz sl:ızkunusu c~Lm<:::mıs tır. Yine u: bütün bunlar bizim 1m 

ilişkil~:;rc.; t8uriK uir kılıf ~,ul.::ırcık,lJU ilişkilere c~ayc:ınarak mi.ic2cle

lenin IJaşc.cırıya ulaş~)l.Jilccstini iC.<.,i:.ı etme y:.~nıı~:;ıl._ na itit,or cC:ile

mez. Ve: '-~ün süyle:u.itirııiz gitd,Kür,~ist<:m 1 c:ı ki.Jr:; ı Grtok çıkarları ulen 

sörnürL;c:ci '"~""vlctl,_::rin kl.ncLi E•rolorınc~cJki çıkcır çcıtıc;;maıc:ırı sunucuKiirt 

yurtsev<.:r ürt;Lıtlcrins kDI7 ı ~üstt:or,,ikleri ~it,_lc,rnns;; t;E:Jçi cLLir.Dzun 

v:.::ı:..~eJe clc:. 1h.ürt hcır~:;x.ctltcrini:n lıaşcırıy;:::ı Lotürecek yc.ırorları elde ec:e

miyecc:Kleri ~ıçıKtır.Yins sc:lt Lm iliski iJe h::-ıyEıtiyctini sürC~ürmu sev

c.u:ısınc.~a Gli.HÜ:Jr UUt:,Ün vlffi3ZSCl 1Jil8 yarın mutlsl<.cl (cu CleVl<.:.tlcr clrO-

-------
Dipnot LL8V<ımı: <ürncısınıii i.mcrmiş ,KYJ; ~)Unu ke:~bul ,;tmc:mis ti.::..ıunun üze

rine İr<::n ... ,aki tüm KY"' t;ırnitr:ırları tutukl;:•nc.ı.Ve ; ic~(:Tck KY~; ile 

~ran urafJı iyice <-ıçılll,J., vs İrGı1lD ilişkileri i<.:.:lmadı.İr::m rçjiminc 
ı<.<Jrışı muccc(:;lt. u.__cn Kurt yurtsever guruplorınL..Jn Iran KD'nın Irok. 
ile iliş kil eri e;skiy e day .::ı n ır. l9ôl sunlerı nu. c n i ti bc.1ren gerek Kürt 

ve t;crskse ].ı\..:rs muhalif t;Lıçlc:rinin hepsi Ire:ık ile iliışkiye geçmis 

c. uru mu-e. 
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sı çelişkiler ç_~ozüma vcırc..ırılırs::ı) büyük zerluklarıcı kar=;ı k.::ı:r=;ııya tx) k:~laçaklcJrL,ırJ_,,unL..c;n u.a zarar görecek ulan,l;cnt:Ü([c Kürt ulus:.l h.-_ırc-
keti olcı cak tır .Hc~rcki tiraiz l.Ju kunuu.a hep titiz C:~avranmıc,? ve hiç·:)i r 
zcıman aıiı geçen p-.:ırçcılarc.Jki t,üçlerin bu C.t:::vlc,tlc.rle ilbkisini u
naylcımamış tır. yc:ıptıtcı siycıs:::ıl ç::ılı=< m:üurınc,cı (-cı hu ilişkil~.~rin L.calize ec~ilm..;sine karşı çıkmı<Ştır.(xx).r:L'cılji L;unu mutleklaştırmc=ık y.n
lıştır.Yarın bunun tersi ;:::,elişmeltor ile c.c kar.:~ı kcırşıye k:Jlın.:ı1Ji
linir.Nihayct,lm hc:ıreKı:;tlc:r 1 küçük burJuva ve turJuv~:ı kc::rcıktcrli h·ı
reketlE::r'-iir ... .lu gun tutarlı tc:vır iÇi!lC::.eyse cce 1 y:rın bu tutarlılıi~ın 
c~e:vam edecet.i :::ınl<'JmınclU c:.ce;ilc~ir.Z.c~tcn yanılgıle:;r(con 1Jiri ele lJuC'.ur. 

Dün Lm konuu.JKi (d it: cr somürseci merk ez i C(vlc tl e il is ki ) pcüi-· ·· · ı · ·ı· t ·k ltolarak. ı · t · t ··k ' 
tıkarııızı ,.E_~~l temelı~ u:i!.:lr p0 ı ı ~:ı esuı tı YG unn cı mıs ı ... •u 
günue politikamızın uot-ru ulüu~u görü=:ıü.nueyiz.Aiil8 'Lu p1.ıli tik8rrıızın 
her ycınıyla açılmamış ulrnası Gc::kımın~~an 8ksiktir.Ki,bu c1a y<ınlış E-
cerlen'-,ir rrıelere neuen ·.)lmuş ,'IJunc,::ın c1olayı ele) ~1Ji~~L.J:.~,.E_ü~--~~~__;:.Iur-. sa olsun sözkonusu uevl8tl.sr le; ilişki kurc,:n lıt::r t;Licün yurtsever ~-ı,:ı;ıy~~~~Dtı sonu cü na :,____Y,afıtm-eı~~h~a yalnız tc:ı r;d·t r ve k rol:n·ımız :Jr:ı
sınc:.a lletil,J:VIK 1 ,,ç ,ÜlE: yc:ıhlış, sektt:r r_;c;rü~? lerin ort:::ıy2 çıkrusını nt>· c ... en ulmuştur.ÖyleysE:: önümüztc çıkc-ın c?QJt,lLc:Jki verileri titizlikl'o 
ele alıp llet:erlt:n~ürmek ve varulc:n c:.urumc:ı teslim ulma:~<:ın çüzüm ycll:~
rının sDptmıması ı_!:erekir (ki, lıu yalnız hareketimizlc il(:ili c,e(: il 
tüm yurtst:.ver ,,evrimci güçlLrin crtcJk lJc•yc'.::ıl~ır.c:; ;)irleş~C~rd{ çözcce
ti oir meseleuir). 

a)Kürt,!r.::m ve Irak yurtsever ileri ci güçleri bu mcrl-cozi sbrüUr~_,eci uE:vletlerle ilişki içinL.oler. 
b)jlu (.evlet ~rdSlillL8 geçici -~C ulSl ÇClisldl8r V:ırc:ır.~ U "çc-

lişkilt:r,,en yerDrl~;nma 11 0zellikle Kürt ulus'ıl rekcti cçısın .. ~m 
ne cınlama gelir? S·.Jrı.,ln nusıl kunulrn:üLıır? 

c)Varol<:-:ın ili,:;1dlcrc nkuşku 11 ve ilKssel y, Klac~ ım 
tüm iliş Kiler <Jynı kt:isyE; kcnulnnlımıJır? 

st c rili rk L.n 

c1 ):Cm p::ırç::ılc.rLcC.: sildılı s;JVCJŞ yürüt en i üçl t.er in Cl ış ar ı eç ılm::.ı ve 

rx)=:.19TS~cfez ~TYTr a n1: aŞ riıc.fsTlJu riüll'"'Gil'{:' uz c-; I ü rn '~tn i(,i r. H t::r3 ey i i ı E; İran ş 8h 1 ına lıatımlı h&le gelen_ 8rzFJni i.inc..erli,:.:_in:.'~Eki Irc·k hDP h::.ıreketi 1 , İran-Irak' ın bu enlcışması sc)nucu İr:ın' ın ~ rzcıni ' .. t'n c estet:ini çt:kmesi ve ona savaşcı son VtormEsini istcmLsiylc lJirliktc. silahlar bırakılmış ,hc)reket u:ıt:ılmı7tı. 
(xx)-21 Kasım 1981 1 c..e Irak KürGistan 1 ı şehitler günü ~cl8yısiyle yapılan !Jir to L)10ııtıGd, h<.::reketi miz cı c,ıncı yapılc~n konuş rrıa r'_a güçlE;r areısı çatışmal<ır ve 1m ilişkiler ile ilt,ili mcs,:lc; üzsrin(c r~~-unılmuş şc~aha sunra lm kc.ınu?md rc~Llyolla yc:wınlc.ınmış Vt:: surancc.l ç<:::virisi yapıl2rak (_at; ı tılmış tır. Yc-.:ılnı z tıur~~a bir k,muyoı cc,_incolim ~ truş ürün bnsözünue iJir çeviri hatası varuır.~·ir hc.-ırch:.etle ilr;ili -Irok Kumcla için- m<~rksisit e0 ilimli harekettir tıiçirıün< c t.:,E:•Çmusi tc:::rt::kirk,_n ~~~i~l.~~: kelimesi 1_,eçmt;mi:;; ,uu l.ıcızı 0::ıskılc,rıncu elle L-:.üzçltilmi?, bcızılc,rı ise G.cıcıtılC:,ıt:ı için cilizeltilcrnec~i:.Y,ılnız metnin bütünlütünu.e zaten Lıurıun uoyle olmallıcı ort.:..ıy.::ı çıkıyvr. 
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u cı zı savcış ihtiya çlcı rının temini yclla rının lju ncvl.c:tlıvrCı en ~i rini n 

sınırları içinucn gt;çirilmesinin Zvi!JnlululU 9 

m.ı.:ıca.de.ı.e 
e)~ıU merkezi ccLVlctlcre ka:rl ıjsur,~ur~0. 1 _ hc..klı lJir konumc_~aki yurt-

SCVUr uevrimci h~reketlere k~r~ı tavırlar nasıl t8yin eQilmesi fCre

kir? 

f)Düşmanın teknik açıcl::ın çuk üstün ulm:::ısırıc: ratcmt:On,Lıu horekctlt::

re t.onterrı,:;syonal 0ir ,_.:_l:stEJc yoksa ve henuz Lm sc~l_ıanamamıs S'J savas ın 

nasıl surC:~ürülecetinin yt.rli yerine uturtulmc:sı, 

~::;) I:ıi& er p::ırçcJl::ırJc_ıki yurtsever-~,evriınci h~, rt.:ketler bu lcvletlcr
.~ en alı na n "L.est ekler: ıı~._~en ele~ e e('_i lcn"yo rcümı "l'.ulc'-ure:ı i:i 1 ec ek gü ce 

eris e üilrııis mL .. irl er veya tu i rrıkanla rı vcı rmıc~ır? 
_, ·' 

YukcırlL'ı sır,lal.ıt,mız tüm VGrist;l (.uruml<n'ırı L:::şlı-L:ıc;ıına c~eğer-

lenlcirilrnc:;si .t,erekmr:;kte;,,ir • .: u v<:erilerin l.Cc erl,:;n,_irilmesi aynı za

rnan~a, KürGistan uevrimirıin politik perspektiflerinin ~elli yonları 

~._Le:: C..c::ha net ~_ıir açıKlıga kcıvuşacaiz.tır. Gic~crE:Jk l~u ~-eterlcnC~irmtüer 

si!lnucu urt:..ıycı çık~m politik p erspekti fl cr ,K ür,-~i st::ı n çcıp'ın,.a k enc.li s;i.-
ne yurtsever ~iyen ~ütün GÜçler,hareketler ve rtiler açısından 
_Qr_!a~C:Y;:,;:_'.:ıl,r'~ l.a LelirlGnmesini getin:c<:Jtir. ~ unLır<e: ~ (yi:iıni ~.or .... 

taya çıkan ortakı IJC1yl,~:.ÜE3r'-'1) uyulmaması hsılinl--c,uym:Jyan güç: veya güç

lc;r tqhir 0lrrıc:ıyla karşı karşıyc .c\.alac~~kl<cr< .. ır. 

;UU ortak payu.c:.;lc.;rın :Jir guç,hare:kct ve p.::;rti tc.::rsfııL.Jn belir

lenmesi yt.:.terlimL",ir ? ~.u h<Ü'--"-- scrun çUzülrnüş ·c.:.lc.ıcc:ıkmıc~ır? OrtaycJ 

çıkan Du u rtak IJGli tike:ııar ve ortak siJ,uı sol p:.ıy,_.aJ.:c::ıra ht::rk us uya

cakmıC:ıır?: ·"ütün c,u sGrul.::ırcı cevabımız vc:rissl .~urums rJcıtlı (JlDrok, 

,_ ve sorunu bi-

lincimize kazı;,ı6 ımız için, i:!u sorunun vey:.·j sGrunlsrın çözümün(:~(- ,.r

tak poy·~,alcırın saptana:JilinmEosi için (,~n 2Zın,cın çoBunluk açısın

u:ın) ;_,ir yönternin tesdt ec~ilnıGsi için' .. ,cc,uzun :ür ,~_önem kcıfa yorc'~ık, 

çalışmalar yürüttLıK vs ilic;ıkilcr Le;li':?tir,.ik._u çcüı:2malar,ilir:;ıkile

rin t")cliş tirilmesi sonucun-.,c:ı vor(cıt ımız llvktcı! Kür,_listcın t~Üzt;yirH~c: 

müc<:~c~tole c-.:.en yurtssvcr,c,cmokrat ve s,_,sy<?list t:,Uçl<Jrin oluc-;\turDcak

lorı iJir pl<::tfLrm,,a (Geniş lıir tcplc:ntı,K~._,nf~._:r: ns,Ulus;ü ~Jir Kc.nc

rc v.:_ı. Liçimlc:r,,c) 'Ju surunların t2rtışıl~'tili n'-'cr:::ti ve tclli te

rnel,hcıyc-ıti sorunl:._ır·._,e:·, urte:ık p<.ylcC:ılc-cır<.: v:cırıLı ilincce~iilir.>unun i

çinc:~c; uzun :Jir cl.Önt...m,~ir bir çalı~rncı yürütulmcktc, __ ir.Fc::kcct l;u çalış

mcıla rı n kı sC:: s ür b., E s,_ nuçl;m,_.ırılrnc:; s ı Ji zirı.·, t:'rE:fımız. 'c:m telz.lenil

rnem ektel,ir. 

11 Sovve:tçi hart::Kcth .. rle · iliskilerin kunllm,~ırrıcsıl> üzerine: 
~· ..,.,·--.~.,... -""'_-,..,,-_ -----~·-oo--~'="--"'.....,.__,..,_,_~,..-.---~&!:--=-"''-"'""-.o- -~-.... _ ... "_-,_, __ .,{,.,~.--=--=--=-#~--..__---..., ~.--............ ~ ... ---.,~, .,_ ...... .- _....,,...~--...-,""'>r, ...c.--o-,.,_,_ . ....,..__,_ • .z.-c -- ---.~ 

Tc:,sfiyc;ci ec:_ilim, 11 0rt::kocu ve Kür .. ,iot::n,,~:ıld yurts~.:ver L~cvrimci 

t::üçlerlc ililki Kurulmmnc.ılı cır 11 [;Cr~:_;kçelcrın .en biri c:e lm ic~i. 

il~\iz ou h:Jre;Kctlt:.rlc ilişkiyt. t;LÇtcrsc.k rt:vizyGnJstl.:.;şiriz.:ı~un

lc:ırla hiç iJi r pl::Jtfurm,,~l !.;i re:: raya geli nmt::mcli li t1iy . .:::rc~u. ( Tcı1J ii iki 

ay one;:; yi'3ptıt:ı ont:.riyi Lee unutarc:ık).ü c:ün :Jiz :~rkJ,-ccF3il şu soruyu 
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yöneltnüştik;HÖrnecin lüz geçmişte TKP'yi çc;,;ıitli konular~:a cleştir

u.ik ve TKP' nin refürmi st ve rc::vizyonıi st bir hurc.:;k et oluul unu söyle ... 

cik.(_m güw~~e c.ıynı e:örl:!]teyiz).Ama lJu; bizi TKP ilc ilişkj,ye geçme

memiz ve sınırlcırı,escıslc:ırı lJt:lli ili;ıki Vf- L~ayanı;ımc:ı içine girme-

memizimi Gc;rı__;ktirir?•• Kcüc:ıki <1rkdu.::ı;ı ın :JU k,;nucLaki poli tikcımı-

zı uilmt>-~it:ini soylemek yc;nlış ulur.Amcı nasıl uls<:ı, nhorş eye kcır:;ı l 

çıkmuya Kc:rar vermiş im, geri si önt.:.. mli L~eL il" sopl::ınt ı s-ına clü? ülli ne~:: 

insan ne ycıptıcını uil~:::mez uuruma c~üş er.K-Ü..__;_ı ki, im kcmulLa yıllDr

ca müc<Jc.:elt:. e,._en AR'yi hcrkcs Huzl:Jşnwz t<Jvrıyl<:ı 11 çok iyi tanıycr. 

yıllareEl en L;:::ısit Jir o.irlikte yürüyüş için U::hi 11 anti-maocu", 11 cm

ti-so syaJ- amperyc: li st li 3 Hc:mti -susyal faşist 11 ,uıyrttmaıarına k::ı r=ı l clu

ran ve bu tür iıaslari ilkelcrin 11 (!) yurtsever$,_:_c:vrimci scıJl::ırı nasıl 

parçalt:ıcLıcını, c[evrimci [~ÜÇleri iüril; ir in" en uz rıklaş tın~:ıi:_: ını cınl<:ıt .. 

tık.Ama c:ırkall8? ,ken~.i konumuna Lat1ı ll-ırJk 1J0ylt; ifac:le etmese ~~e 

lm anlayışı uize et:,emen kılmayc:ı çDlış ıyor,~u! hc:leci ki clün bu kunuc~a 

yenlış tür yer,,e ulan hareketler teker tekt:r kcn,~ilcrini gözC~en C:e• 

çirip iJu kısır ve sıt:x lJcıKış cıçısını c=ışmc-i Ç<'3,J:ısı içinclt: iken -ki, 

biz bu L vlis m el er i u lumlu l_)ulm::;k tc=ıyJ.z- 1'1Ji zimld ler::, e 1; 9 ycnil eş m Ek, ' , ca -
kenL~imizi aşmaK,sıt:lıktan kurtuLn<:ik 1 erekir 11 i nc kcıdar/güzel an-

lamışlar(!).Ne c,iyeceksin, 1'herKes t,i'-''--'r mtrsiü 1 L: ljizimkilcr gLicr 

tersine. ;ı 

arkaClaş ın bu b neri si MK 1 miz tarcıfınL,il n re,:cuilC.it_ i ~arnc::ın n8 r-ö
rüş tc iu.iysl;k, uut_,ünu.c .cı ynı t_;oriiş tey iz.~ ,ir L üç sac~ e Ce ıı Sovyetçi dir 11 

veya 11Arnavu tçuuur" c: s:::sına 1xıc lı olarak, k:ırş ıyo ale ca~__ımı~, ilis ki 

geliştirrniycce'--imiz bir anl:)yış::ı sahip L'8t.:iliz.~)u konucl::ı ideolojik 

ayrılıklc:ır ır!!lZ olsa '-~d ( ic~ecü cj ik mUc<:l ,,el t.: '-~L v~ırn etme ş artıyla) en. 

larla ili?ki,c~c:ıycmısma kGnularınL,~ı esDs ·cayin t:Cuici olcıni o rmki 

şomut koşullcırr,a fuzerinc anlc_ıştıcımız eS;-cıri müşterekler tc:ıyin eC.:i

ciu.ir. Ornet:i n, i_;ut,ün Türkiye ve Orta c~ o cu' '~a sr; '~c ce kenCıilcri ne KP c~ i ;J; 

yen güçler S<.JVyctçi güçler ulmcıciıi:ı gibi; Sovy,;tçi Glupta a birçe;k ko

nuda anlc;ştıcımız hureket ol~'uL.u c.ilü, lJiruirin_,t.n uzak uldui::umuz 

hc:ırek~::; tl cr, p:_:ırtilc;;r,~,e şozkonusu~_,ur. 

Hemen hemen her kcnuC,3 cmlaş c:ın vs bir,_d ri nt: 11 kc:ırcleş purt.1" ui

yen hareketlerin :m evreye teko >-ı ül ec,t.-n pratik polj_ tik~; ve tavır

la rJ. Ctahi [';i::izonüne ulınurc:ık ilis ki leri n ,,üzey i (vey.g kurulup kurul

mıyacat:ı) tes,_;i t euilrııc;k gcrcKir.örneL~in,şu nki verili (~urumc~a her 

konu(~a <~nlc:ı'Ş an ve Diri lJirine 1 'korc~q p'-!rti" , .iyen tür Irak KP ilc: 

L ir ~ıu::u:t.H 1 e aynı tavrı Lüm.:c~k <J pul i tiklü~ tir. T ii terside sözkc

nusuclur:.;rwsıl ulsd iKisL~c Kc!ITlünıst pnrtitıi ve:: knrdcş~ayrıca po

li tiK<üu rı ,_La önemli '-'ec il~ ke nLıi LUkeleri ilc il 1,ili chr. Ent ern~::ısyo

nc:ü ulmDk(!) gerekli" u_eyip,l.Junlcırın 11 dukunuln<:zlıklarınıli savun

m;:~k t 2 prcıe,mdtizm~i r, kuyrukçul uk tur. 

. .. 1 . . 
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Yurt s:::::vcr, ~c.vrimci vıc:: i h; ri c i S'-~t'l~Jr~u:.ı Ll'~ukları ve ıJretik tavır 
v2. p0li tik::ıları (u ütün zikzaklıkl~'rın:.ı vd: tu tr:rsızlıklarınn ra{:.men) 
ile somürbeci ,g~vrici ve sornUrücü rejiral0re· kc'rs ı tJL~Ui,::U sLin:cs,r:::s
u::ıri ilkt:.lcr,,t:en tuviz vcrm"-'~en hc_rt:;k0timiz 'rıırtst-vc;r ~~cvrimci ve '-· J c 

LLt:.:Dh.ıkr;Jt c:üçlerle ilii$kiyt:.: t,t.::Çmte:kten,cay8nı:;ımalar içine ~:-:.irr;ııo:;ktt:n,Li-
l.erek güç vs eylem >Jirliklt;,ri y.Jpnıcıktan kurkmı.ıycr. 

Tabii '..ıur,~s kısc:ca bir rwktdya taha L,;::; i":)~:ırct etmekte yc:ırc;ır var
llır.İ.lic;.ki vç L~cyc.:;nı:~nıe:ılar içine girilc:n t;LiCslc·rJI_;encllikle küçük 
:Jurjuva~reforrnist ve iJurJl;va i.Lc:mvkrcıt t:üçlc:r, ir.:\u güçlerin t;;cre::k 
genel c.lar:::ık puli tiKalarınc~:J ve tcrckst: ilic;,ıkilt=ri n.:~e mArksist-lt.ni
nist hc::rtih:.çtin kcycı:Jilı:::cctci sürE::.kli ve: tut.ırlı tavrı beklernek sc;f,~il
lii:.;ine: L.l.lşmE::.mek i:}::rckir.Kafarnızcla •Jlus tur~m[.umuz .hayalle::r"' güre, bir 
ş t:;yler ar::ıyıp, s._nra Lunu bulomayınca ·ne tt;leş ::; kqnlmn ve ne Jt:. ht.:r
ş eyin bi ttitini Lcuis c__tmcyL tcerr:k yGktur.ı(üçük bu~juVicr ve rcfe:r
mist harc::kt::tlcri n ulumlu 1:ıir çizL,iy"' gt::tirilmt:üt:ri lJizim pc::litik:::ı 

alem ve pletfcrmL~rını tLrKec,E.rck, ,,ış C:'r'-,'-"rı e~ :c zel okuynrek h:;yulle
rimizle vaKit t}::Çirmt:kle clmoz ~-u saLırlı.ki:rc~ rlı, s,"ktc:r olm.3yrm-
cir muc::kel'-' Ve çalı~m2 ilc vlur,E~.:_t:r muh~:tc·ıınız ol::nı hare:ketlerin 
hatapysı·ılı? ve s.::ıpm::.-ıLırı varsa; lı-unu t:,İcd:rmE-nin yclu çalışma ol,,m ... 
lsrınu~n kcçma ils olmaz. 

Arkaeaş ın ilişkilsr kunusı.ın,,:::ıki gürli"?lcr·i nc:l h:tlarıyla 
yukarlc3 wK-cc.irc,ıLımız Gi ,jiy(.ci. V ı::: Ustelik 0u rü:; ler 12 Eylül 1 ,cen 
sonro u.iccr p:ırç'-üc.ırın harekt:tilniz cJçısınc,cm ~Fl.c;!~1. to::;ııc!,ıLı lJir sırz:'
C:La yar;ılıycr.Arka(.caşcı o Z~Jnwn şuyle !;ir scru yjncltmi'7?tik~HÖrne-

r 

't in Y s ~.:-ni n so zk ,_:nusu ~::tt iL in p.c:irçc.; ır~r.,c;,, 1< nlc: r. a çc:ılış m:.:ı yDpmay e 
gelenlGr varsc:ı, vrcyc.' sil<Jhlı ins.ınlar 1,:;ulunuy Jrs~ı 9 buna ne ,:~em eli, 
bunların sorunlarını nasıl çezmeli?ı: 

;~U kGnuu:::ı :..ırK:JG..Jş ın [Ü t Lrnc.: tif {,ürüş ü yc.,K tu :.~"'rsck i ftirc:ı s tmicı 
Gluruz._.u suruyCJ ct:vdtı şu ~.lınu$tur~ 11 Et_t..r ,)c;ylc. ·:.;ir şey sozkcnusu 
ise Vt::yo. ycırın Luylt: Jir ~-unırn ulursJ 9 ·";r. :_:. lcıı'l.uımç,:sı L.lrt:)\.cn 1 li
ucrler 11cıriç' die c.rlt:rini :.:lc:nların<'ı rLL.rclim. (x) .Li .. ~;.::rlt.ri .. 1::. 

1ı..vrupa 1 ya t,unc,.::.ririz' ncısıl 0:ıs~l il~::-r~.c._ ins<:n ~ulmol{ ZL·r i~~c'-ilH. 

Ne kc.Lc=ır surumluca ( ~) bir öneri .özct:Osi, i 1h:;rt:keti tilsiiye 8C.e
lim11 (~iyuruu.~atcn ::ırKc~c.:a;ı ~,-h<J surırc:ı:~a lju <~nloyışı.~ hDrekct c(e
rek tasfiyt.- c ili F.::i, hizipçilic i ~~lt:.ri rıl L":1 ti rı i. z;~ ;flar ı ö rcütleycrek 
11 Avrupa 'ya rJLlam t;ünl.<:::rmc iJürusu 11 ~ıçtı. (xx). 

(x)-G-iu.ip ürt:,ütlü :_;ir ç~ılısma y;~<ıJmak için ch;Lil.Orp [,Üre tu (Lon<:nı(:c 
:Joylc .ıiTI? t;y(,E, "intihar,_ırıı. 

(xx) -TalJii h<::rc::k ctiuıiz içi ndE:. iJU ~:nl:iyış ( 11 1JU ,_,c nem A.vrupc1 ht::J:Ş t:.y
Clir11(l) SCiu.GCE: ~m <:rh.:J,CJ~3,~1 <:.'it L~ecil~L<:"':ik::: :.•l::ınlar,.a c.a ~Ju c:l,ilim 
ve :Jnlayışa; _ ~_;elt:;nlcr V,)r~,ı. 
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Bntc.rnasvcncılizm, ... -_ ... ____ ..., '"" *--- ... ,..-.. .v . .__ .... . -.... -,..--~-~,...,..-

Uluslc.ırc::rçısı Kurnünist hart-h.E:t~ 
'-~~..----"-- .. ~ ...,. . ...,- . ...,.., • ..,._. ____ -=·~i"-"..._ .. ~ ... _.,_"""'"-"··---~.-- .... .0-~~ 

-~)-_er.~ i_rlitçi ve tüm s~..sy<:ıli s_t __ ülKt,lcr ~-~E::!'Jn~_t:?.~t~l:.Ş_Pa: 

.Ju surun:..-a~LH.:lli ipuçlcrı sunabilmek için,IVfı.\. 'c:c !:.lu konuc..a orteya çı

kan ayrılıkları ort<Jya kuya~ilrnek için geçmişimize (hareketimizin 

b eçmiş in~::;) kısc.ı ca guzatmak ta yarar var·~ilr. Geçmiş e güz atarken •Merk ez 

Y:Jyın urge:mlarıaıız"'a si..ıylent:;nler:..,en ak tarmal ar yapmayı yararlı gör

mekteyizi 

Rızgari-l•in 2.sGyissınua: 

ıı:tDmpGryc.ılist-sornürt:,0Ci u.ünya sistemini n parçDlanması ve yokeC:.il-

rnesi nG.e, <l üny;_;ının uürt lür ya nınl"8 pü<?a cıel~]..~_E.L .. s~ren., mazlum dünya 

halkları VE:: prul0terleri yalnız lJ~;şlarına lLetillc.rllir.l,aşta uünyc:ı 

~L?.l~-~~~~~i sterninin ( abç.), ernpto;SLcüi st-sörni.ırj;!,_cci _g_~ler in kenci ül

kE:üerin\..ceki pruletc:rya ile clit cr mazlum Lcünya ..Q.§~~ yan·:ım ve 

destı;;Linc.Lcc.,irler. (;_;ıl.ıç.) .Lu guçlerlt:C u.evrirnci de. okratik i ttifaklc.ır 

ve clayanış rn::ü ar iç inu.GL.ı rler. D lu sal kurtuluş mü ca r'ıelc.lc:rinki mazlum 

cli..ınya hc..ükları~ iJu i ttifak ve L~ayanış ma içi n~~ c önt-rnli elestek ve yardırn

larla,aynı zamGn ..... a kem:i iç cüncımikleriuin c~c: lJelirlcyici ve aktif ___ .._. . ,__ -
putansiyt:lini clı:mteli cıi r \.;i çi mcL e !Jirlt::'Ş tı re: re k t_::erç cik z2fere ve 

J.evrirne yonelebilirler ...... ıüyle cc cmpcryalist-somürgeci c,Uçleri p2rça

lay aiJili r, alt e u. c ~Jilir. 11 

: .. :;u tcıhlilleru.c ,ulusal kurtuluş rni.ıcauelesi veren halkların ulus
lararası ittifc.ıkları kvnulrna"'-tcllür.~~.u belirlc:rneler,aynı zarnan;:;.a; 

ulusal kurtuluş mücac.:.t:ol asi veren KürLListan halkının uluslarorası it

tifaklarının iJelirlenmc;sine uc; tckauül etmekte"~ir.Geçmişteki bu be

lirlernemize güre; 
111- ııı:;oş ta svsy::ıli st si stt..rn .• 11 ( i.~aho Svnra bizim tarc:ıfımızc;-m 

SvSyalist sistem yeri nt.' 1 SvSyalist cunya' kavramı kullanllmıc;ı tır.Jiu 

u..olayısiyl e, i Çcrit;in farklı tir yururnuncı veya clq-: erlenuirilme'ii ne 

uenk Jüş t.r. 

2- 11 emperyalist -surnürceci güçlc:rin kcnu.i ülkeleri nc1eki proletar

ya ..•• 1• hareketleri, 

3- 11Ilie.:8r mazlum li.ünya halklc:ırıuın ••• " ulusel kurtuluş hareketle

ri gibi üç tt.::mel gı.:iç uluslararası i ttifak çı h.c:ıbul eJi lrnekte~dr. 

Rızgari-4' te G.e, "uluslcrarası susyclist h<.Jreketin" ve öztollik

lsue llsusyalist sisteminil ( C::.Lınyanın) 'sovyetler :0irlib:inin üzerinC.e 

ana hatlarıyla uurulrnaktc; .Ozt:tlc ?Unlar söylenmektedir: Sosyalist 

11 si st c:m 11 ( Jünya) tölünrnüş uurı.:ımuacür. :~u rıölünme b zellikle:, Sovyetler 

.Jih.rlit:-i ve Çin 1 ue ~)lukl<':ı'? mak ta u. ır. Sovycltlt;;r :Jirlit;i ile Çin HC arasın

~aki çelişmc ve çatışmalur Lı.Ünya devrimci haruKLtinc bencl olarak 

zarar vcrrnt::ktc:. ve yine S." irlit_i ve Çin HC arasım~aki çeliş rneler ve 

çatışmc:ılar; c:.Unya işçi sınıfı hareketine ve ulusal kurtuluş harc:ket-

o •• 1 . . 
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ı~ru vlumsuz yLn~bn ~tkilcr yapm~kt~,~dçlcri ~uım,ktc~safları za~fa 
ut_r;:::tmc::K -L;c.u.ır. _lun,. c:; n u Gl. y ıc~a ,K Ür;_, is tan ulus:ıl kurtuluş ÇUlt=:rının 1Jl1 
konw_.u ~~uyc_:rlı vlmalcırı r;crck ti1 i, lıu Çdt ış nk: ve ç cl iş mçlcrc taraf 
clrnc:ımaıc~rı t}:;rc:K tit_ inç iş arı.::t lmc::k tc ,dr •• 

Aynı sayının,l Ivuı.YlS ille ilGili yüzısın·,a ,_;::;; Scvyc;tlcr :Cirli
t-i 'nLcC [)Ürukratik sapmanın uluucu,pc=~rti :Jünyt.sJ.n,,c saL sc·pmolr)rın 
ul~cut::u IJelirtilmc.Ktç .:ı..u S:'ıımDlrır clmasınc..; rnL.m'-'n, Svvyctlcr ~~irlici 1 

nin (imnlian uit.cr s,Jsyalist lükclcrJnv.c anl:Jşılmssı ,_a ct::rekir) Kür-
(Listan ulusc:ıl kurtuluş hareketi c:çısın~~:m Lncrrıinin C', ei_ crlenc.irrrıc cı
ş ı tu tulmıy:c, ccı~.:.;ının uz eri ne,_ e: i srrırlı ,~unılm·~k t ]1~ır. •• 

Hareketimizin yvl :.:yrımıw_,,m scnr:.:,yr;yınc:ı :~~L.ıyc::n Jı.:L~i RIZGARİ 
· u::rLisinin ı • .s:.Jyısının 49-50. sc:ıyf;:.ısın' ii ~ uylt.. ~~t:nilmcktc._ir~ 

nçc::c_ımız i..:IDJ;<..::ryc,lizm Ve kc:pit~.liZmlc<:.-11. s,_syDlizmc ccçi.s ça{ı,,J.r. 
Yc:mi ,ı.Jir ymıu~ı IiÜrüy~::c:n, s~~lcıkLı·şrnayrı Vt; Jı:ukclm:ıyc:· hızlE: c_i;1cn (~m-
p 0ry ali zm, C~ i;_ cr yan,_ e .c.rıı_p_:.rxa.l.J.Eıt ... sö!l!_~_rl;~c_i __ .. :z..i p.~c_:b,!~.C::_r_i !l .. P.ı:ı::tL-:_emJ2_C.:_E
;y_§l li ~i?~t? -~~~.!. i::_s~~ r~ ür l.:2_~~--ll_l ]-3-~?~~-~.J~.ll.,I:' tl}_ l}ı,lL,,l? ._, v ~'?.J_c2_ı:·_ıy)--~-· ~. ~-J:'.ıJ-.(·.::L.''-~-, y c ni 
uir c.ünyanın \Jluçturulnwsı için Sc.syalizrr:.in ir.n::; '~c..ilak<=Ü '-cyluni V8r-

(_[ ır. ~L~~!..:J2..C:_~ .. -U ~k tJ:~-~ .. E~..E.:ı:'.:!J~;...t~ı::., .. ~'.. c_y_E2JE.9..~-~.S:E.~.~Y.~_l.f:.~~ i ~ §.· ~ sy.a J)_s_-t:_ ü ı
.ı:Ct:.L:8.ti., ve <mti-emııc.:rv;Jlist :.:nti sumlArf<.;ci ulus:::l kurtulı..:ı$ hr;rE::ltEtlc--·- '· -~~·· c.--C'< ,' "·---~--:..ı_;;~ •«<. ,~-.lo ~ ·.~ ~--.-.. ~<·-·-- ~·-··~-----·=-~-----~"~- ''T'~ c<"<T.,_.,.,, ___ < ~~-~ ·----···~~--- ·--E.:h ... Lı__,çl_ü ._Sı]; l_:~_Kt:.:ni ( a'Lç) tü n ':: ~;ün [,E: lls ITkk tc: s c.: m ı; c ry;~ li zm clUny.:ının 
(~ort Dir y.·,mınL..c: c,cırbc UstUnr:: "·'::;r:xlcr al~;rc-:k 2.crilcmkt,_; ve çöküş e 
c; it m Lk t c u ir • ıı 

11 1917 .o·Lıyük bKim Devrimi ilc,clLınyayı sl;murL~':lc~tir~.n,:.'.unyoyı 
ckonumik ola re-; k aral c:: r ın,_ :3 pc;ylc.ıc;; t·ır2 n t;mı~·cry <:lı s tl ere, unp ı..:ryo1i st 
ülKelere ,Lur --'t:rıilmiştir.l:Jl7 .uüyük }~kim Dt.:vriı:ıi ilc susy:!lizm 
y t:ryüz unCG mc:.h~,,i t c:mc;l ine: ~; turrııuş ve L~;~_"l:~.2.:L sıp._:=ıt.ı . .::_~c-~1 : .. t.~ kurul-
muş tur._._ıunun yanın'-'2 ~-'.üyük Ekim Dc.vriınin 1 ,icn urıce 
ş ı ulusal L~irt:ni;ı içinL,C iJulun::rı ·JC:\_ımlı, sumLiT[L ve yarı-sömürvc 
ülkclcrL,L Dli..:Cı.L.i, teknik ve cısk<c;ri vcstect: k~~vucımu'5l:Jr~,ır.Empcry,list
ler~ si:Jrrıdr~:_ot:cilt:r 1917 i üy,ük Ekim c.:.cvrı;ninill.en Sc,nr.J ulusol kurtulı.ış 
savaşl::=cırını kolcıylıKl<J :.J,Jstırcrrı< 1 rnışLJr, ;_~irç . .Jk ezilen ulus1or lJcıL ım
s ızlıklar ı nı e:,lu.;:o s tm iş _._t: r_.i r. Ö Zbll iKl t., II. b'rü~-,t ry< li st p:·yl:Jcı ı m 
suw:şın.::,n s·~nrcı Dut.u ı;,vruı)a 1 G..CJ ve Çin 1 .J? H'lk '~~:.;m,krc:sill:rinin 
L<='rçGkltc::ş mc:si, susy<.:lizmi bir sist~:-~m hc;lint> t. eti rrniş 9 sc.syalizm ezi
len halklurırı Vt. ulı.ı sL~rın t(:,k kurtulu;;; yclu h;üinc 1_clmis tir •.. :; 

ALA ll12l.-Ji.hl L,cr~.iainin c:yn1 s.JyJ.sııun, 11 S.J r Genel elercık 
Sosyc=üizmi Vtc Sv.sy,-:ıli st ülKclc: ri tt;h,.i t u.iy,,rii ii::>:o lıklı nF h.'-ücsin
(( e ş unlu r s oy l l:.i'Hılt::k tt:: c. ir: 

ı., •• ldr tek i..ılKt:U: curjUVi.iZÜLı.rl ycni1rnl,S:L ilc ~JUrjuv::::ziye k:>nş l 
verilen rnuc.:.ıı. .. clc :;itm,;Z.l•<:ık<:ıt tir ülke'"'-- VLyz. 1Jır ç k L<lkcc.:.. SLS
yalizmin z:if8ri tcn.::l ularak ;,c\.:ınyc.ıc:J vc;rilcn ,s_ sy~üist mL~c:~ .. E.lt~ 
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açısınuan kazanılmış büyük mcvzilcrdir.Ve verilmcsi 9 kazanılması ge
ruken uüyük kavt-;<::G.c.ı ileriye dotoru cıtılmı'? cıc:;.ımlarc,ır.Sosyalist üretim 
ilişkilerini kenc<i ülkesinc;.e hcikim kılan prı_;letaryanın da burjuvazi
ye kar;;. ı lJcıŞ lc:.;ttıt_ı l:üavt,a lıi trnemiş tir, liCV<::ım c·uer, Yani emperyalizm 
clünyaua tir sistem c,larak kall,ıt:ı Vç Liüny:JCia lJi r tek iilkede bile bur
juvazinin egemcnliti süruüruüt:ü müadetçe prLletaryanın . 
lıurjuvaziye kc-Arşı kcıvt,ası u<1 <.levcım t:d•::r • .Aynı s ekilue bir tek Ulke-
(le sı..-syalizmin tıdşurısı ua genel olar~:ık cıünya iş çi sınıfı ve c;mekç:i
leri için kenui Ulkelerinueki eGemen sınıflar dahil tüm egemen sınıf
leıra kc.ırş ı veruikleri mücacl~cüt:cc,e kaze:mGıkl3rı bir mevzidir.O ülkede
ki her Laş arı uünyn iş çi sınıfının L~rtak başarısıdır.Aynı zamanc',:.:ı 

sosyalizmin i.nş asın,.._uki her olumsuzluk eec: sc:ıi:ece o ülkedeki proletar
yc:mın bir sorunu ~..üdrcık cet.erlen,"irilemez, genel olarc:ık dünya iş çi 
sınıfının kc-Jrş ılcış tıtı VE çuzmt:;k zorurıeı.a c,lclutu bir clumsuzluk ella
rak u.etoerlencd rili r. proletarya c~iktatörlUL ünü kuran sosyalizmi n i n
şasına ucışlay;:m her ülKenin tu ihşa s.üreci eliLer ülkelen1eki proletar
ya için; her anını uet;erlE::nl .. irm\::k zurunua oh,ut__u bir deneyler süreci
uirde •• ,li (s.90) 

1 'Gün~~-ü~-~~-.:.: __ ise aLin_y~..::;-~-~ı!:_~_çtc: uirin'-Le P~-~~~a .. diktatörllık
leri 8_kt'm~c~,,ir .En cız ınc.e:ın tJUrjuva diktcJ törlUkleri politik ikti clcır-
~§!1 t~sfi~_?_uilmiş ve su~.:g~min ibq a süreci0-e virilmi$ tir. Ve dün
Y.~.!lH~_ hemt::n heme:n her alsnınca burjuvazinin cliktatörlükleri zorlan
~a~ (aoç.). 1mp\::rye:üist kuş 2tma hergün yt:ni Lir alanlla kırılmc:k
talür. Dünye c~aki (~it. er unskçilcr 1917 1 ';.e ulc.u[:unccon c1aha da u·üçlenmi<? 
olaruk t-mperyalist kuş atmayı zurlc.ımokta;.:.ırlcır.Ducal müttefik olc:ın e
zilen uluslar bu zinciri her gün yeni 1ir alanto kırmaktadırlar.Fakat 
u Lıt Lm lıunlarc.ı rc:ıcmen f.ı.Ünüınüzc,e SG syalist u ünyDc,a sapm<:llar egemenci r •.. 
( a uç) • 

" .•• Susyalist uLirıyanın emıJt:rye:ılist sistemin karşısınCta güçlü lıir 

sistem boline gelmesi :::esnel olarak (abç). ent:ellenmektedir ••.• " 

"·· •• her prulsturyo Giktotürlütcünün e~,ernl.n oll.:.ucu ülkeC:~e susy,~
list inşanın at tıt.. ı ::.ı u ırnla rı n ulumlulUic-':U veya ulumsuzluc_u orcını nde\ 
politik yansımalar tsörülüyur.~_.aş ta da s,i.:iylecUt_.imiz gibi bu. olumsuz

~ u~J;.~.f'..-~S_c~ iami n _b ü n~~I!12.JL, cJs-j_ ol um su~l u k la r_~_u:!- çi n'~E:. .. ..t2...1 e ~1 ı nı p ge
g.e1 olc'ırc.ı.:..~m~rksizmin sc.ıpmalurı içinde C:CE::terlencirilmelic.~ir. (abç). 
Dolayısiylt: uir ülkeu.e proletary:ı ;..iikt~ıtörlüi_linu.cn,s;_,syalizmin inşa

sınL,an süze ..... iliyvrs~ u ülkecleki olunısuzlukl::ırı, scıpmalcırıchı marksi z.i. 
min bütünseiliti içinete L,e<-erlcnLürmek z.crundayız.Politik y:::ınsımale:ı-

rı uetil u puli tik y:.ınsım:Jlorcı kayne:ck olun tuüeli ve bu temelele-
ki to ::.:ı us aks ~::klıKlcrı yakalamak z oruneıcıy ız. ır (s. 91-92) 
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ı-ı.la Rızgari'nin 2.sayısınua da,S.~irlici'nin J~fganistan'a r1üdaha
lesi incelenruekte;hfganistan'daki geli~meltrin oportünistlerce yan
lış sıfatlanliırılu.ıt ı, devrimi n ihra çla mumk Lın olamıya cat_[ına dair gö .. 
rlş ler b el irtilmektellir. 

s.~ürliti 'nin müu.ahalesi~ yanlı7 bir müuahalellir.= u müdahale re
vizyonist poli tiK.anın bir sonucudur. s.:ı irlitinin kendi 11 nUfuz 11 ala
nını t~eniş le tmek i st ediği ni, bu politikanın Jevrbı ci harekete zarar . 
verditini,enternasyonalizmi ihlal ettitini;emperyalistlerin,gerici-
1 eri n ve iJilumum Karşı devrimcil erin bu müdahalelerele yara rla nclını; 
emperyalistler in bu tür müdahalelerin ar:ka sı na gizlerıerek, devrim ci 
hareketlere ka:ıcc;ıı (dünya çapında) l{.omplolar t:;elistirdi.ği,nisbi bur
juva demokratik toplumlarda faşizme v.b. cliktat~rlüklere yörıeldikle
ri,bütün bunlar içirıue,zemirıin belli oranlarele oluşmasında yararlan
dıt:ına ... 

_._:unlara bat:lı olarak,s.:;.::irlitcirıin AfL:anistC1n'claki müdahalesine ve ll.fsanistan küçLık Lıurjuva yönetimine kar=ıı,emperyalistler,çevre 
e;erici devletler tarafınaam~a desteklenen 11MüslUmanHareketine" kar~ 
şı tavrımızın ne alacagıda bu yazıda tartışılarak şoyle Jenilmek-
t eydi: ı )Marks ızm-Lenini zrne sarılınorak, S.J.;i rliı:: inin rnüclahal esi e
leştirlmeli,revizyomiıst politika teşhir eC.ilrnelL 2)Çin HC'nin,.~:if
t:,ani st an' u.a t,eri ci ve empE:crya li s tl er tarafınuan açıkça llezt eklenen 
~~Müslüman Hareketine 11 yaruımının to::erici lJir yard.ım olclu[:u,M-L anıa
yışına baLlı olarak,Çin HC'nin bu tavrı elestirilmeli,tc~hir edilme
li ve dogru çizt:;inin gbsterilmesi için,enternasyonal pl8nda kendimi
ze llüc;eni yerine t,etirmcliyiz. 3)S1. ve Çin HC'ini elr::8tirirksn,Afga
nistan1 Jaki gericilic_.·i uezteKlcmc [:ibi bir yanlı"') d UÜ? iJlmemesi gerek
tifsi ve bu geri cil it: e ka:rş ı m Lı Cd deleni n ert el en em ez bir cörev olC.u-
tU • • • 

~)unu.an dolayı ua,s.:ı.irlit_inin mL:idah2lesini cli'3,tirmekle,ı~l.fganistan1daki ~c.ericilit:in destt-klenU.it:i anlamına telir,sakat görü.c;ılerinin 
açıkça ele~tirilmesinin ve yanlışlıklarının,anti-diyalektik karak

terinin açı~::o8 kcıvu"3 turulmasınınc..a,q abloncu yapı ka m, ısınc::cı gerekli 
olducu• o o 

.ı..ıi z im· mü c cı ıl el E:: tarihirni z ele, he; reke tiudzi n yaz ımınc~a, e nt ernc:ı syo
nalizm,uluslararası komünist harcket,S.~'irlit:i-Çin HC ve L1itcer sos
yc:ılist lUkeler hdKkıncla var oLmlar yukarıya özetle aktor(üklarımız-
u.ı r. 

Ş imu.i lle hareKctimizi n Uu temel soruncaK i tarihsel mantıt ının 
oluşum ç iz&;i si ni evrel ere tıore verelim: 

;L_9_6_~.-6~~-~-~~_:r:~~<::_: Bareı.< .. ftdrııizin Gu konulc::rc.ia somutlaştırcı2,ı,fc:rmü 
le ettit;i t:,vrıl?ltori y,.ktur.Sosyalist ülkelc.rin,l(urdstcın halkının 
ulusal kurtulus müceıuelE:.sinin en ünc:mli müttefiklerinden biri olCluf::u 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



' 
-74-

savunulmak ta, bu u.uş unceye uygun olar·3kta ,uluslarcırası komünist hare

kete ve sosyalist ülkelere yakla~ılmaktadır.Sos~alist ülkelerin yan

lış larının bir ~~ olc:.uLunu saptayan göruş lsre sahip clet:ildir. Sos

yalist ülkeler konusunda (öz cl olarak ta s. ~~-i·rlic.i konusunda; çünkü 

s.~·irlitinin Kliruistan' a sınııırlı.aP olması, sorunu C:lahada önE:mli kılı

yorcıu) bir titizlik sözkonusuc.1.H. 

-~~s_an ):_9}_~-J}_7_4__!_::;~rrı~~-;~_u tarihler arasında cla aramızda bu ko
nuC.a tartışmalar varuır ... ;u tertı-şmal::ırc~a iki ecilim sözkonusudur. 

Egilimleruen uiri: Sosycüist ı.Ukelerc<e sapmaların varlığını savun

ınaktacJ.ır.Diber et.oilim:Kcsin olarak bu görüş"' kars ı olmamakla bir

likte, birçok yönüyle kc:ır:;ı ı tlıt,ını beli rten ec_ilimdir.:JUtün bu tartı~

malara rat,men 1 bu görüş ler ve e/::.ilimleru<::n hiç Diri sistemli soyutla

ma düzeyine çıkarıLırnamıştıı",ı>..ma tartıc;ımasız kabul edilen ve titiz 

olunan sown:Sosyalist Ulkeler,clunya devriminin en temel ögelerin

den biriuir.Dünya d.evrimci hareketinin mütteiikic~ir • .ı-l.ynı zamanda, 

Küruistan halkının ulusal kurtuluş mücadelesinin müttefikidir •• 

Aynı u.önemoe, Türkiye 1 Ge ortayc:ı ç lka n 1 sovyet çi lik ı, ve 1 çineilik 1 

tavrına kayıı durulmuc;tur.~Ju güçlerin l.ıiruirleri ve ka:mı oldukla

rı sosyalist ülKeler hakkındaki suçlarnalara ve saptarnalara karsı mü

cauc.le ecülmi7 • 

_unun yanın ua "ulusal kurtuluc:;; çu lÜ r güç olarak, dünya koırüni st 

hareKeti içinc.eki tartışmalanı keskif) taraf olmamızın bir yarar ge~ 

tirmeyecee:i, tersine mUcac,elemizi lJÖlecetini ve saflarımızda zaaflar 

yaratacaLı" gorü9ü çizgisel görüsümüz idi. 

~.emrn!l.:,z~ _ _l_974-A.E .. -':1l~~--l978~ Bu ciunemL-c,uluslararası komünist ha

reı\.et ve sosyalise ülkeler konusun(laKi e::urüc:ılerimiz~_:.ı_t:;}~~, ;y_§lnları _ 

ile 1 soyutlame:J uuzeyine ÇlKarılc:U. Esas olarak~önceki dönemin görüs

leri varlıcını koruuu,sisterrıleşti ve yeni boyutlar kazandı. 

l)Ulusle:ırarası Komunist hareket iueolojik [;wıalılü içinc1eclir,bölün

müş halL<eLLir • .du LJunalım,1Urkiye ve Kürllistan c"evrimci hareketlerine 

oc olumsuz r)ir ş ekilue yansımak tauır .. Ama LJu ayrılıklara açıkça ta

raf olmaK halKımızın müca~elesine bir yarar getirmez. 

2) Sosyalist ülh.elt:rue sapmalar (bzellikle sat:, sapma) varclır.Bu sap

malara Karşı l.Jir uütun olarak r;1ücac~ele etmek zcrundayız.Türkiye ve 

K Urui s tan Lı.evrimci hareketi nd. e ortaya çıkan; 11 sovyetçilikıı ~:çi n cil ik ı; 

ve 11 arnav:u.tçuluk 11 tavırlarınl'"an yana olmak u uc ru clef,ilclir. Man tık ... 

olarak ou üç et_ilime c:e kar:, ıyız. Dot,ruları savunur yanııc-ı ı ara mü ca .. 

3) Uluslararası komünist hareketin bünyesindeki çelismc ve çatı~ma

lar~dLmya C~evri!L.ci hareketlerine (i'?Çi sınıfı hareketleri,ulusal 

kurtuluş savaf? ları na) zarar vermeK teuir. mümKünse (!!) bu yansımala-~ 

rı engellemeliyiz. 
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4)Sosyalist ülkelerdeki sapma ideoloji de ve politikadadır.Fa

kat,tıu saprrwıar bu ülkeleri,sosyalıst ülkeler olmaktan çıkarmaz.J3un-. 

dan G.olayıC..a, svsyalist ülkeler dünya cıevriminin ve ezilen halkların 

mücadelesinin mUttefikicıirlbr. 

Aralık 1976 ve sonrası ~ 
....,._~, .. --~--~.z..=-----~-... -~.----···" _,.,..,. .. _.__.,.._,,._,., 

Bu dönem, Rızt.:,ari ı nin yol ayrımı na gelmesinc~en sun ra ki c':.önc;mc~ir. 

Bu do nt: mu e, Rızgari Gunerninueki f:',ürüş ı e rimi~, Ala Rızgari ı ni n ı. ve 

2. sayılarınüa yazıla n iki yazı ile daha net bir hale gel Ci .:Bu dönem

de, uluslararası komünist hareket bünyesi nl:eki anlaş mezlıklara, çel iş

mel ere açık taraf u lmamak tavrımız; rev izyonizme karşı açık mücade

leye donüşmüş tür. Yani bu Goneml;.e, sosyalist ülkelere egemen olan re

vizyonizme karc;ı ı mücadele etmek erıtt:::rnasyonal bir t;örev olarak,açık 

seçik bir §ekilue belii5gin hale gGtirilir.İkin.cisi,revizyoniz,:ıe kar

ş ı mü ca uel e, •ı Suvwetçilik ;ı, 11 Çi ncilik 11 ve 11 Arn<:wu tçuluk ıı. mantıt,ı i le 

sürctürülıniyecektir.Bu çizgiler'-.en biir.inin kLsin takipçisi,savunucu

su olmayan IJir anlayışla sapmalara kanı müc~.C~ele eC:.ilecektir.üçün

cüsü, sapmc:üara rae.:men bu ülkeler scsyalisttir: Dünya devriminin ve 

devrimimizin müttefikidirler .. 

Harek.ttimizin ,uluslarcırası komünist harEket, enternc:ısyon.1Jlizm, 

sosyalist ülKelc:.r konusunlla tarihsel olarak oluş turmaya çalı'i tıtı 

m:c1ntıtın uilimsel tcJhlilinC:.Gn varılacak senuçları şöyle sıralamak 

mü,nkündi..ır~ 

l) Sosy<::ılist Lcünyal:.aki s""'pmc.ılara kare ı tavır alınırkt:n ycızını

rnızda, prul et::;rya e nt ernasyonali zrrıi ile ilgili açıl :ı.mların y etcrsi z

lie:;i (e nt er na syonali zmin Lı ir sorunu olan s usya li st ülkelere eKi sap

malar üz erinLLe u.urulurk en, e nt crnasyonal gürGvlc.rcl en söz eclilmc:;si ne 

karşın t.ıunların gerffi.tit;i şckilc,e öne çıkarılmamaısı). saflarımızda 

prolE:;tarya entc.rnasyuncüi zminin (Lo[sru arılayıcı ının yerli-y.:::rine otur

ınamasına nçecen ulGu.Bu da uluslararası politik perspektifin ortaya 

çıkarılmasını eng~lleGi. 

2)0osyalist uünyauaKi gelic:;rnelcr ve sc.ıpmc:ılcır konusunCa derinle

mesine ara~ tırmaya clayc:m~nı sonuçlara varılrnE'<c~an, sa(~E;ce sosyalist 

uünyayo rsvizyonizmin egemen cluutu lıelirlLomesi politikamızın önü

nü açrnaJ.ı~açm~:ıyo yetmGcli.J3u ~~ururnU.a sosyc:ılist C:~ünyanın,KUrcUstan 

devrimci hareKetinueroi yeri (bir çok vesilLo ile yazılmasırıo kar-

ş ın) taraftarlarımızın kafasında belirsi zli \<:.le; re ncelerı olmu~ tıır. 

3 )J3un8 lJat,:lı Glarak ,K ürclistc::m ı ın uluslarara s ı Ji r sömürt!e ol

u.uL u ssptama sı yapılmakla birlikte~ tu saptarrıc.ıya uygun ol orak peli

t ikaların tay ini ulJukça kısır kalmış tır .K ürG.i st an ı ın yer aldı{ ı 

bulgecJ.eKi (ortaCi.Of::U) Husrı~:c,e 11 politikaları, 11 c.<crıte" puli tikalarının 

bblge ve Küruiston cıevrimci hareKetinue yarat~cc:ı~ı CeGişiklikler , 
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hı k tiK me s c_ı er uncc:tcerı yerliyt:riık oturtulc:ımamıJ tır. ı:u da tık c=ını1clık-la:ca,cuvLnsizliKlcrc:,..;ilgisizliKten kaynaklanan Luhranlara yel açmı'?tır. 

Du CLurum Vt; Le lı r siLüiklcrin saptenrıa::; olm<::: sın.:.;m Ci c;lay ı, riJK top-lantı sınu.e:m o nce, IvJ!(,_ üyeleri ar0 sınL..8ki yaz ıs mc~ ı :Jrcla bu sorunlar üz erinf~e c~ c cturulma sı e: erek tii:·) ya zılrnı0 tır. NK tuplan tımızcla bu sorun da günt,t:rne alınc~ı. tc.;rtı~ rnalc:ırımızC.:~a iki c.ınlayı':] ortaya çıktı. 
;-ı.nlay ış laru.an tıiri : 11 J)ünya (.1.8 sosyalizmin olmac~ıLını, kenöisine sosy;:üist c~iyen hiçbir ül.i:(e::nin sosylist olmaC.ıJı,özE:ellikle Sovyetler :uirlit;_,i L:.CVlctinin c,<::: cmperyalizmc1cn ileri, sosyali zrnu.erı [;~ri y sni bir s0rnü rü cü üretim iü çimi ol c1u1u, bu üretim Li çimini sc:nrac~an sıfetlı:::nc~ıracc:t: ını ,ş imcüye cı ek sosyc:ılist ıft.ünya içinue ı::örc:,Lic:.ümüz sosyalist ülkelerin Kürc~iste:ın uevriminin ittifakçıları clm<JcÜi:_ı,SB'nin AI?D GmperyalizminC.cn Claha tshlikeli clc,ut_U v. u. 11 (x) 

anlayışı idi.Iine lm ~:_örüşlç;re bc.ıtlı ol~lrak,l917 Büyük Ekim Devriminin c!.evrim clup olnıeQıLının tartışılması t::erektit_i t':örüşloride rc.rkasınuan gündeme gir~i.Tabii bu t:örüşlere baLlı olarak,çaLımızın karak terinin ~,e tart ış ılınası gerektiti (yan?-::.çağın.J:mpcryalizm-kapitalizmcıcn susyalism~:o ~t.::Çi$ çc:ıtı olup olmadıf_::ı) i ic1sı da varC:~ı. (xx) • 

Yukarıllaki ::_,nı ay ış Zilan ark ad eş ın EÇörüş u i '--1i. 
ik,i}ı_?i .~:__;~~.:11~ YukarH,~:: sırBlc:ıL~ıt_ımız temel eksikliklerimizin t:,)L,erilmcsini istsyen, sorunun tu=ıpsc,mlı tir ş ekilc;c tehlil ecıi lert:k scnuçlara V8rG.ır ılma sı ger ek ticini savunan t,üru~ tür .:Bu görüş E.: güre, 11 sosya li st ülktü er, susy]li st dünya Ve susyalizm y<-::ryüzünc~e Dir t_::erçt::Kliktir.Sosyalist Jünyc;, s osyal i st ülKeler; c~Linyc:ı ve ülkemiz c:~ c:, vriminin d al mü tt cfiKi~:ir.Bu uururrı ira~i Lir oloy uefil,,JJjcktif bir c~urumc~ur.Scsy.:üist ülKt.::lt:r~.le ve dzc:lliKlc C:~e S.:Birli:.:_inC.e revizyani zmin vc.:ırlıf_;ı, sovyetlt::r Bi rliLini sosyalist bir ülke olmokte:ı n çıkarmaz.;, 

(x)- ZilcJn c:ırKc;c,dS, üç ay önce yazL:ıcı mt~ktupta ise, libt:ncc her kc:nu-Cca ulC.ut_u giL!i ,Art iJu kcnuCc:ı cla soylcnmesi rokc:ni, söylt:nmesi gereKen anc,c:; -ne erK~:.;n ne i·,t;Ç- soylemiş tirH diye yazıyurc1u. (xx)-ı.;izim tartışm,~,ı:::ırımızL.cm sonr:~,urk.Jc:3? ,yuk~JrCG p2r::ıntez dı~lll'llda VLraiLimiz (y~ni Ekim devrimi ve çatımızın karakterin~ ilişkin) [,orüş l8ri kGnusunc:~s pek ısr:;rlı olmOLd .Dcılıcı sonraki i_Lnlcrl,c lıu gôrÜ:Ş,lerinL"en sciz t.::tmc;c~i. 
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IIUsteliK rc::vizyonizm lc:ıvramının üzerüL:.t..; c:.urmak gcrekir.ÇUn
kU anlc:msız kemiKleşme1crc yol açaLıil~:?c,;k 9 gelişmelıi;ri yc;vc;ş-, 
lcıtacaK kavr"-ınlarlian vazgcçme-k,kaçınnıak y~mlış dc~ildir.Reviz
yc,nizm Kavramı ',La l; by lt:: rJi r kavrom L~urumun(~a i sc;; revi zyo
nizın cıiy~::-reK surunu kesti rınc.: n elt' ,c)lmc::k yerinc,derinlemc::-
si ne el eş tirt;l u ir mc: n tıc_ ın ya re: tılınas ını n daha yararlı vr:c 
gercoh.li olu.ut_u 1; (x) ilsri sürülmüştür. 

l-u gbruş ı er eski m<..mtı[: ımızın cl rp nd o olmc;ycı n, fak :::ıt de:r inlt-Oş ti
rilmeyi Vt: kaps~Jmlaş t ırınayı öngbrU: ügüE1ü z t:ürU"} ler,_~i .Bu gör~ l t:Or, IVR 
1 nin Zil.sn arKdG.c'Sl L,ış ınu.uki üyel8ri ni n ecilimiycli. 

Enternasyonaıizm,uluslorarası komünist h~reKet ve sosyalist Qün
y.:min tartır,;ıılmasınc.ı uat_lı olaraK gLmC.:.eme t:,tüt..n Ha ı k Sa va -
ş ı s o r u n u: 

Bu sorun,::ıilinG.ici t;ibi ve; hareJcctimizin yc:zıınl:Jrı C:LJ inccıcn(i
gi zc.:ınan görüleuilineceLı gi'ui, üzerinl~e uzunca C.urrnadı~,ımız, t,s-rtış-
rnadıL_ımız vs ununıcı ilgili tezler oluşturm":2.ıt_ıınız bir sorunc.~ur.J3u
na karşın,HulK. Savaşı hcıreketimizın,uıussı ctcmokrcıtik ~1evrirn mücade
lemizin baş<::;rıya ulcı:Jmc.ısc:ımc~a lcJLrul (:;ttici en ileri rnUcaclele; biçimle-
rineLen biri olÜUtU~.ı.cı :ülinmcktc,~ir.Ulus:Jl Li.LJnc,krc:ıtik dcvrirnirnizde en 
i leri ve yLıkl Lı t oıJlum sal içerikli re l.ttik ui r mü ca L1Llc tıi çimi olarE.::k 
bu sorun tcırtıqmcısız bir ş ekilU.e hdreKt:"timiz turafınC~an kabul cclilc
rck,UZuN VA:U:tı:UI ve SU:t{ıcKLl ..ıJİ:K HALK SAVıŞI'nın yDratılmcısının terek-
li oluut_U ye:: zııc:rak ta k e:~ bul e,ti lmiş tir. Bu sunu c<ı varmnmı z ın en önern
li nedeni~ Dünycı ucvrimci hareKetinin cn.:nc:ylt:crL,ir.Ozellikle Llt:,Uzak 
Dutu' LÜ:< çin ve Vit::tnc,m C.:lcvrim L1cneyleri ni rı incçltnrnesi sonucı.ınc.::.a ,ka
bul ellilcn bi.r Sdvaş ve puli ti k üst u. üz cyG.c :;ir mücadele bi çi mi :.ı ir. 
Arna,Halk Sc:,vaşı 1 nın y<::ırotılması hemen ml.ırnkLın l;Lın 1Jir olay detilc~ir. 
Gerek işçi sınıfının ve Lt:rekse ezilen halKl,jrın mücudclt.:si,cte[:i'?ik 
biçirnler~e yürUtUlcn uir rnücaU.clc~ır.On~an ~Gl~yı Qa,müca~elenin {e

cişik evrelerınuc,clctiŞik kcşullc:n,a çok ylınltj Ilc çuk boyutlu rnüca
<.lel E.mı n s urliLı ruımesi, hcırksi st-Lcmi ni stl~:rin ön; ere~ uc' Lı ve kc.: bul t::t
til_i üir t:,0ret?tur.Es:Js ç:,:;Jıcım:J politik çalışm;:>,ır.Politik çalı'"ffi(l~,n 
l.ı.ecişik uiçimleru::::; iJL~rışçıl,tcırı?sız (silahlı,sildhsız) v.b. biçim
ltorut.: yUrütulen uir rnucc:Li.el8lcir.J3ütün Lu rnücc.:,Lt::lc ~Jiçimlerinin oluş
turc~ue,u lıiriKim sonucunc<d zai~:.;rc ula:;ımc:ık,ulusnı kurtulU'ŞU gerçcklc"'Ş
tirınek,...:.emokrutik uevrimi gcrçcklcştirmck,ikti,~arı elt.: ı;cçirmck; t:rn
pcryal.izrni ve süınür~:,eciliti alt stmt.Ck murrüclinc.~ur.E[_er ir:;ıçi sınıfı,e-

(x)- Bu son p<:ır·,_ gra fta uel i rtil enl e:r, rviK üy L si LJ ir Tk8c~~1S tarafın-

riJ:3lcr Uzc-
rirke t:Jrt.:ı:;ımJlar yucunlcıştırılcı • .Sonuçtc.' bu cvrt::öc ut.:,AH'nin 
po li tik~isırıın ul(tur::u ~c,i rJi Gt;VUmına, bu surunun,~c.::ı il er:~~ e oluş 2 çdk 
t,Gnü;:lctilrni;ı plcıtf\,rrıılar,:.c (kunfE:Tuns v. "o) elt; alınması ker:::ı-
rınc.ı VCJrııc ... ı. 
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emekçiler ve ezilt:.n halkların kurtulu$ mÜC2Lcclt::lerinclc Qe[;işik biçim
lerQe savaşın y~rUtülmesi saLlanmazsa; 1aşarıya ulaşmak~kitleleri e
e:.i tmek ~ki tl cl eri ür gü tl emek ve ki tl el eri sava$ a se i t:rb er c tmek müm
kün det:ill;.ir.i3u anlayış ,I1L'jerle, ıı sol1i ve sat '~nlayış ları biri biri n
den ayırLl eu~:;r.ÇLinkü, 11 sr.Jlcu• 1lara göre, iş çi sınıfının, emt::kçilerin 
ve ezilen halkların kurtuluşu t0k yönlü ve tek boyutlu mücadele bi
çimleriyle bawarJya ulaş abilir.Bu ml..icaueltc :)içimi lie sadece, "şiddet~' 
yoluuur. Sat, oportüni st anlayışa göre, iş çi sı nı fını n, emekçiler in ve 
ezilen halkların kurtuluşu sal...l.ece ve sa6.ece 11 barış çıl mücadele lJiçim
leriyle:;" gerç skleş c: bil ir .IVIL 1 le re göre, bu iki anleyıc; ta yanı ıs tır; 
dc;vri m ci mLıcauel ey i geli-i tirmez 1 egemen sınıfların ikti darını uzun 
dmürl ü kıle:n 1 emperyalizmin, sömürgecilitin bınrünün uz amasına sebcp 
olur •• 

Halk savaşı başkc temel meselelerc,cl:Jhcı ~ot:rusu başka temel Ö-
,gelere bat~lı olarak günu.eme u:::len,tartı?ılan ;Jir sorunctur.Çünkü,Halk 
savaşın,"an IJahseuiluit_:i zaman,kirn hcılk savaşını yürütecek? Hangi gUç 
halk savaşına önu.erlik euecck? Hangi kapsamGa htilk savaşı yürütülecek? 
sorularının cevaplcıncı.ırılmcısı gerc:ki r. yc_,ksa, 11 biz ülkemizin l{:urtulu-
ş unun uzun va cl eli Lı ir hcılk savaş ı i le ola caL ını savuncyor, bununla 
mLimkUn olacat_ını c~üq ünüyuruz 1' uemek yeterli JeLil(lir.Aynı zamanda, 
yuk ar ıcta sıral uuıt.ımız sc.ruları n ce;vaplanc~ı rı lma s ı gereki r.J:3unun ö
tesi anlamsız ulur.Demek ki, halk savaşın~an bahsedildici zaman:Ko
münist pe::rtisi 1 nu.en,Ulusal kurtuluş ccphesin,.~e:n (veya halk cephesin
c1t:n) ve Halk uruusunuan bahsetmek gerekir. 

Sosyalist devrimin gerçckleşme;si,kcmünist toplumun maucü,mancvi 
ve hr:;r türlü koşulunun gt.:rçeklt.'Şmesi için; ulusal nemokratik (~<.:vri
m8 yacıa ulusal kurtuluş mücacelesi n~::- KOMUNİST PAR':CİSİ ı nin öncülük Gt
ffit.;si t,ereki r.bu zorunluluk: Kum Li ni st parti sir nin inşasını ve olus tu
rulmasını 2cil ve merkezi bir t:örev olarak önümüze çıkarmaktadır. . . emekci Iş çi sınıfına vt:- ke:nc~ine yakınj-caoDKalar<'::: dayanan Komünist partisi' 
nin (ya Üa iŞÇi Sınıfının) tc;k U<JŞına Llt;Vrimi,UlUS8l kurtulUŞU gerçek
leştirffieSiJ.e mümkün uetiluir.İşçi sınıfının (Komünist partisi 1 nin) 
uit;er yuntseve:,r sınıf V8 tauakalerla da i ttifc:ık etmesi bir zorunlu
luktur.Buu<J,karş ırnıza bu ittifakın Ulusal Kurtul V.'? Cephesi ş tcklinc.~0.:: 
t,erç ekleş tirilmesi ni ortcıycı çıkaracak tır. İş çi sınıfının çıkarları 
açısın,,an, Cepneye,Kumünist partisinin ün~.torlik etmt:si veye önderli
Linin saLlanması istenen 0ir ~eydir.İşçi sınıfının,cmekçilcrin ve 
ezilE::n halKların rrıuccıct:;lesi,çsas heCwfleri iti:)c::riy1e bir iktiC,ar 
mücauc::lesi<.:.ir. Yünc:tiırı.i. n el(:; !.:.eç iri lmesi; c., evle tüı (burjuva devletin, 
somUrgeci devletın) parçalanarak yerint işçi sınıfının ve emekçile
rin c.it:ovletinin geç ir ilmcsiuir. ~ . ' ·" 

o • o 1 . . 
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BurJuvcızi,ompt-ryc::listl<.:-r ve somLAr[:ccilLr, işçi sınıfının,cmckçi

lc;rin ve czil~.,n halKların Korşısınuc kcn,~i zer vt: cşiJ.dt:t org<mlarıy

la çıKc.ıcc:;ktır.Bu sümürüculc.:rin kdki sistsmini clcvam ettirmek, burju

va d0Vl'ct mc:;Kani zma sını kc, rum ak, işgal Gttit i E~.l8 nı ar ı eli nc1e tutmak, 

kclL.ımaK ve yaş c:tmuK i çi n bir Yi:J SGlcı r.:Buna karşın, iş çi sınıf ının, c

mckçil t-rin vıc czilt-n haL. ların'-;::; elini-kolunu uat_lammnası gerekir: 

sornürucülerin ZGr ve ş i~.uct ur0c:nların-J ve kL.ırumlarına kan? ı kt.::ncli 

orgcınla r ını ve kurumlarını ya re:: tmek z orunc-~acü r. Devrimci zoru sürük

leyecek en l_;tk in guçl ,,ru c;;n lüri vçya urg<Jnlu rlc:Jn rj iri~ Devrimci si lah

lı guçlçr'--'i r.H.:üK l_;ru.usuuur. 

Kısacası,cmpt-ryalist-somürgcci sistemi olusturc:;n ve koruyan ku
rum vekuruluşlura k.:n'? ı; burjuvazinin iktiuc:r yapı8ına,c1cvletine,or-

c_usuna, ya sama-yürı..itmc-ya rtı urgc:nlarına kc:rs ı; iş çi sınıfının., cmck

çilE;rin V8 ezilen hcılklcrın altcrnc:tifttl kurum vo kuruluşlarının 
yai·atılmcısı oir zurunluluk,c:.ynı zLımanua bir yasa.:..lırC::.a •• 

Yukarıl:i:e:ı c..a uclirttic._imiz giti,KLirL,istan ulusal kurtulusunu, 

iş çi sınıfının ve '-'-i e; cr kürt cmt::kçilcrini n çi zrisinc~e u,eliş ti rmek 

i st ey en komünist leri n, buL~ıinu.cn c~evl8t ikti us rı sorunları nı çözümle

mey8 Eıaşlamalcırı,mucc.ıu.clenin araç ve gc.,rcçlerini yaratmaları kaçı

nılmaz bir görc.v~ir.çunkU,~evrim yapmakta yeterli GeçilGir.Devrimin 

t,erçekleşmcsinucn serıra (ulusal L~t:mokratik ~,evrimin), bu c.levrimin 

kesintisiz bir ştKilG6 ve cr~anik olurak Scsyalist c.lcvrirne geçmesi

nin ş cJrt<Jlarının ult:unlc.ış tırılması, sınıfsız tcpluma hçr yönelen (ik

tisaui,susyc_ü,kLılturcl,ideuloJik,pvlitik v.i_,.) gcçiş kosullarının 

tt:mt.:llt.:rinin yarc:~tılm<:~sı 1~ibi zur,çltin Vt.: kr::rina? ık c;ört.:v:,lerin ol

C:lı:iı.cullc:: uilinmt.:Ktc uir. 

!~tc,cntcrnasyunalizm,uluslararası komünist harekt.:tin ve susya
list ülkçlerin uurumları Vt- bu konularLd sistc:nwtik görüşlerin ya

ratılmasının tartışılmclsı evresinuc,Halk s~vaşı meselesinele de yine 

Zil ;m cJrk::ıuac;ı k::ırş ımı ZL~a yer i.Üc~ı. Aslınu.J 1u sorun (H.:ılk sava?, ı so

runu) e:"rK aLLaş ın m;_ı nt ıL ını n ._,ir sunu cu ola re; k t<:~ üncı:lli bir yeru e 

durmuyor'-.cU. ç Li nk ü: u arka ,_,cış a ;.üre, l,Ünyau a sosyalizm yoksa, sosya li st 

güç ;'!Oksa vr; tc:,Unı.imüz, e t::zilçn halkların ulusal kurtuluc;ı mücadele

lerine enterncı syo.nal çi z~:i c. c ve 11k ::-J r=ı ıl ık s ız H r.Lustt-k ola cak bir 

bÜÇ olmac~ıL_ına t,ure,H<.ük SGVEJ':) ı biçimi l1l.~C örgLıtlc:nmcnin ve ulusal 

kurtul U'./ mü c:::ıuLol esini vcrıney~:;; gt.:r t.k yok tur! 11 Bu pe-~ inen ye nilgiy i 

ka uul t.:tmcrrıi z 'anlamına Lelir 11 (iyurciu. CL'a bi i Lu nu Ca ha il eri götüre
r d{ şu CJnu<:.ı silanlı mlıci'h,elc:: için<.ic olan VE.: silahlı sava7ları bt::lli 

uoyutlaru varan Lüçlcrin:..,c iJdŞ arıyc:ı ulaşrnıyac<.ıcını kGsin olarak 

il er i sU rm t..k tt:y u il AslınL>.3 <Jrkauaş ın bütün ternc_, l sorunlcırc1a getir

JiKleri yuü öneri VL gorüş lt.ort- L<:ıKtıc_ımızcj_~J, Gnun bu sonuçlarcı var

ınası ui r unle:mıc.,c;; cu.ot_c:ıı,,ı. V<2 zdterı arKC:hL<1S la bu konularc~a yaptıt:ı-

ı - ••• 1 . . 
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mız tart-§imaıar.;;.c:, arkauaş ın ruh halinde, &,etirc~iL i öncrrrıelcrC:.cc -cunu 
yakalamjzur uecilc,i ı yaratılan c<t:;cc:rlere kıym0t Vt.rrneyi bırakalım 
lıir tarafa,ulu]turulan J.et:-erlerin (hareketimiz V\.'; dit,:er yurtsever 
hareketler tarafınuan olusturuıc:n cleLerlerin) imha edilmesi çabala
rı lm yt.ni <mlayı.c;ı ın surnu t bir ürunü i J.i. 11 Ben bu iş 'te yoksam, hiç b tr 
c; eyi bırukrnamalıyım", 1'1Jen n2sıl olsa inoncımı kaybetmiş im, o zaman 
başkalarının insncını kırmak için c~t:: çalıf? ırırn", 11 ülkemiz için her 
tün canlarını veren pcşmert:,elcri horlarırn 11 v.t. anlayış ı ancak bun
ları savunur v6yC:ı savunal.Jilirci .Gi~ersk nrkade:ıs ın hizipçi tlıtumunun 
tas.fiyecilikl5 i:ıutL,nler.:ımesi tes.aclüfi -:let:il,l.ıu marrtıtın senucu idi. 

stalin surunu: ._--.-.............. .., _____ ,_.-..........,_~_ 
Marsizm-Leninizm bir uüsuncc. sistcmGtitLir.Onun için, ';ben mark

sizm-l~ninizrni L!ir u.Lınya t;orLı] U olarcık cloLı'U kc:lml c::Jiyorum, bE:nim-
siyor ve :Ju C.U9uncenin mEkLc.i 1..;ir f,lıç ulmcısı için müca, i...lu ec~iyorum, 

çalış ma yapıyorum h ut::nilciLi ze::ıman, marksizm-lt n ini zrnin temel tütün 
tGorik gürüşlerini kabul ccciyururn anlamına gclirn Yoksa ,marksizm
leninizrnin ıışu şu temt::l teorik gürüş lt.:rinf_ kai? ıyım,şu şu teorik 
görüşlerini (~e kabul euiyorumH dc:nil~liti zaman,morksizm-1-:;ninizmin 
Dir uüş üncc, CLtinya g0rüş ü ve te~sçfe olarak ka1_ıulüncctC;n bahst:.,i.ilmez: 
11 işimt: t_,eıer~ y<:mların'-'an istifade ecliyc,rum•ı cJ.une:ktir.BununC,a prag
ıııati:zme tekabul etti~..:.i açıktır.Bunu L..iyen bir insanın~ ••ben marksist
lerrini sti m 9 0 en kümüni stim 11 U8ınernc si gerekir .wırksi zm-lenini zrnin ba
zı teorik gbrüşlt:rirıc,~::.;n istifade ctmck içinu\::; ille (ce komünist clma
yaJa gerek yoktur. 

Oyleyse, buroc..a ünemli bir rncsclG ka~ ımızc::ı çıkrnGktcıdır:.Bir ko
münist ile, lJilimsel sosycıli zmc..en i st i fade e,"t..n ~K um ünizmi kt::ndi sine 
meske cG.inenler (komünistler ulmayanlar) arasınU:ıki f'arktır.Kumünist, 

bilimsel sosyalizmi her yanıyla benimseyen,özümlcyen,inanan ve bu 
C:.loi::._rul tuu_a mlicaut:lt:; ech.on:k; marksizm-leninizrni rnacL,.,i r;üç hc.-:line 
gelmesini isteyen unsuruur.Dite~ tip,bilimscl sosyalızm~cn yarar
ıanmaK i stçy en,ya c~a kenui sınıf çıkarlarının t,t:rç eklc} tiri lmcsi 
için,ML'Jen y~rcırlanan liberaldir.Veya i$Çi sınıfının g~rüşünü,tec
rübelcrini Üt:rençrek unu iş çi sınıfı hc:ı rekt:ti ne, emekçi ll: ri n mü cc:ı c~ el e
sinG ve ezilt:in halKların ulusal kurtulu7 mücac~e::lcsi ne ka1:'3 ı kul
lanmak istt-yen (ba7arıya ulaşıp ulaşmaması başke:J 1Jir konu) tiıJtir, 

He:r h<Jreketinc:.e, rrıontıLını olu;; turan temel ltÜ'i ünceleri var(~ır. 
Bu C:.ltiş üncelE-;r mü cauele i çi nLie ve süreçte oluşurlar. Eel i rli Li r ac;ı oma-
da ortaya çıkan temel tbrüsler,o hareketin bütünsel mantıLını,sis
tematik clLış Lineesini ve dünya görLi$ ünü olu7 turur.Bu anıarncia (,a ,ha
reketimizin l-ee te:;rrH:::l surunldrlD il[';ili GÜ'3 LmcElc.ri süreçte olgun
laşarak,1clli ~ir ~UşUncE sistematicini ve. mantılımızın bütUnlü~ünü 
oluş turmuş tur. Ama uu man tıı:_.ın yeterli olgunluk ta olup-olmamaısı ~ 
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mantı~::ın l.J<.:Jzı y<::ınlcırının l,oLru olup-olmc-wıt ı~ rrı3rkis _zm-leninizme uy
gun olup-ulmauıLı ayrı bir tc:rtı;ı ma konusmcur. 

:Bizim hcırekt:.timiZL~E:::,ccit,er tıütLın meSt:ÜE:::l<:.:;rc e olG.UtU gibi,Stali~
.?Y.~E...~~G.l---~~~ IJir mantık ve; ... Lüş, Lince yaratmış tır.:Suna -IJac,ımlı mesels
leri (~e; bu msntıK vıc uüşuncc sonucu cteterlE:.:nc-~irip sc:nuçlGra varmı<:?
tır. 

Bizim hareKetimizin mantıeı için~e Stalin'c bakıldıLı zaman,ana 
hatlarıyla ş unları görürüz: Stalin, çaL ırnızı n marksi st-lenini stl<:.:-ri n-
li. en !Jiriuir.Leninizmi kdvrayarı ve uyrulama hayatına t_:eçirmGyc çe:Jlı
şanlaru.an biri.H<Jtta~leniniz.mi sistem::-ıtik Glar::.::k sunmaya çalışan 
marksi stl0rut-:n uiriG.ir • .Du nun yanın~La, stalin ı in yöne. tim i dönem inJ t.:' ya
pılan hatalar Ve yanlı~larla ilgili ularakta elcş tirici olc1ui:(umuzda 
açıKtır. (Ama bu elcştiril8rimiz 1mtüne uck,hiç .dr yazımımıza geç
memiş tir. ) • Ama, st ali n' e ıe_lçş tiri ll' ri miz in me:: rkdi st-l<..:ni ni st çizgi-
ae olması ~ert~ir.stalin'e bu güne JE:::k,sat~an yapılan her türlü e
leştiriye kc:ı~ı lLı:a.rulmuştur. Çünkü,C~ünyaG.a Cl'roçkistlcr bc::şta 1:ılmak 
üzere~els0tiri G~ı altınLa,stalin't-: büyük selc.ırı ve itharnlar için
u6 olan akımların olc~utsu IJilinm~__ktt::t,ir.Özc;lliklc Jc,Troçkist çizgi
c~e Stalin 1 e yapılan salc:.ırı Ve. i thcml:..::r ıieVrcnst::lli c~Üzeyo çıkmıc:; 
!Jir ulayclır. 

şunun Jc..ı iJilinrnesinllt:: ycır<ır varu.ır:Dünyo l~L.izlcminc~t-- Truçkizm'le 
karşı kar.;; ıya olc.ı n Le ni niz m 1 ci r.::Eu iki çiz: i~ La:;ı ta Rusya 1 '_a, L'..aha 
sonra S.DirliLim,e vo 0 iLccrck uünyaua kar:;; ı kar:ş ıya nlc:m iki çizgi 
ve UÜ? ünce sistematciı.t,i clmuş tur •. :Fc:~kat, bazı ku.rkak v0 ürkek küçük 
lmrJuvalar, cci rt;k t u ir ş eki lu c Lo ni n 1 c ve Lerıini zmc se:ll~"ıramac~ıkla~ 
rı için, stalin' i heuef olarak Lt-ni nizmt:c Sc:Ül~ırı Ct:saretini g()ster
mektellirler.Buna ke:ır;ı ıa,ht:r marksist-lerrini stin hat2, ve yanlı7 lara 
uüştÜLÜ giui,bir leninist ol8n Stc:lin 1 Ge "hatcı yapm:::ızıı <liye lıir ku
ral olmaz.Ayrıce:ı, 11 Stalin t:olec,;tirilmE:Z 11 '~iye iJir yc.mlışa da firilmc
melic.iir.]:ı'akat,yuKarı.la belirtti5 imiz gibi ,Stalin' in hc:ıtcı VE; yanlıs
larınJ. ıvıc.ırksizm-Leninizm 1 e yüklc,me c.::_ ilim Ve <:ınlc:ıy ıcş ına ka~ ı c1urul
ması ~erekir.yinE::: stalin'in bir Leninist olmay2caLı i~GiasınJa ~an 
lar var: 

Onlara görs, 11 Stalin uir leninist cleLilc.dr,Truçki bir lcninist
tir.Çünkü,Lenin1in Stcılin hakkınca ne ka~cır itharn e~ici,sert belir-
lemeler yaptıtı bilinmiyormu 11 L<emt:ktE:(li.rle:r. 

Lenin 1 in stalin hakkı nL:.a be. lll olumsuzlu[una yönelik c'~cih crlendi r
melc.rinin uluutu,yayınlcınan eserlerue görülLn,t~ruülümUz Dir olay
cır.ve ayrıca~:Gt:nin'in Eüe·ştirc~ie:i konulereta stalin'in za:a.flar i
çince ulclut,_U ~hatalar ve yanlış lar ya pt ı( ıc:.a c:uL ru dur. F8k8 t !Jüt ün 
imnlar,Stalin'i uir leninist 0lmcıktc:m çıkc.:ırmaz.ÇUnkü,stalin hayçtı
nin sun anıncı Kal-Dr u ir bulş L:.Vik tir. Am<J, T ruçki hiç b ir zaman Le ni-
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ni st olmamıştır. Troçki hr:::r zcmc:.m Lenin' e ka r::ı ı bloklarda, fraksiyon

lorca ve guruplarLtd yıcr almış tır .K ısa lJi r mü caU.t:le ~~önemi hariç, hiç

bir zaman :Bclş svik olmamış tır. \;ünkü, bolş cviklit::in en büyük kri tcri 

partililik tL Troçki i s e, kısa -l.Jir db nem hariç, hi çöir zaman Bol<;; evik 

partili olarak çalış mamı;ı tır. 

D ütün bunlaru.:Jn eLelayı şunları gürrnek ~~erekir: Lenin ve Troçki 
(b elli zaman aralıkla rı hariç) her zama n kar? ı karşıya olmuş iki un-

surc...ur.Lenin ve Truçki'nin çiz~ileri ~e biriuirinclen ayrıtır.Gerek 

'ulusal plancla (Rusya, S.Birlici) ve gerskse uluslarar::ısı plan,,a so

runların çözumunc ilişki n e;orüq leri ,mantıklc~rı biriLıirinc~en farklı

lık taşımakta'-~ır. 

Ayrıca, stalin kunusunc:.aki mantıLımız; Rızt-ari yol ayrımınc~a sun

ciugumuz metinleruen l:ıirinüe, gcniş lemesine vs (~c::rinlemesinc olmamak

la uirlikte,çcrççvcsi sunulmuştur.Bu kısmın buruya alınmasında ya

rar var•_,ır.AL:-ı Rızgcıri,özel sayı-lULe; bu konuyo ilişkin şunlar var: 

nTarihi ınc:ıteryalizm ışı~ınu.a t;eçmişin LE:)t_c.rlGnccirilmesine israr

lc:ı kar] ı çıKılmış tır. Tarihi şu v.:;ya 'bu kiş inin iyiliL.inc vcye: kötü-

lLit:üne nesnsl ular:ık lıae)lıcımak istemişlt::r ,,_ir.Vrv Kollc:ktif l~~cnetim

c.en uzak kalu.ıkları ancJ.a uu gvrliş lerini sunmur;ı lsrclır. 

"Bu bat:lamdc.ı ,K üru.i ste:m u t::Vrimi süre cin( eKi olaylarCo kc.ıvranıla

mamış tır.örnegin,JV!8hcı0au Cumhuriyeti.nin akıl:ıeti salt Sovyetlerin 

. gL, cr u{. Stalin 1 in 1 hc:t<::ılı 1 Gavranıs larıncı bat lanmış tır.Böylece ı bir 

Ulkc:ue svsyalizmin inşa sı 1 Lt: ni ni st b t;l i rlt.omc si anlaş ılamamıs. tır. 

Gic~erek Kızıl Or:J.u 1ya 'işgalci ._,rLcU 1 :J.c.rımcyc koc~ar götürülmücıtür?" 

(s.31) 
EVEO t ,yukorıcakiler bir man tıe__ ın 9 Ala Rızgc:ıri montı[ ının yansıma

sıclır.uzun __ e,::il,cmıa Uir marrtıtın yc:msıtılması için ilc c1e uzunca 

yazmak, cil tl er le ki t,::ıplar ycızmaya g0rek yok tur. Cil tlorle ki t8plar 

ya zılsayclı c~a bu cl üş ün ce sc:ıvunula cak ve i.::ıu m<:.ın tık s crgilenecekti. 

çünkü, <3lıntı oir eceeoil, birLLcn ±:.:ızla meselE:: hukkınC:.a 9zg~~rüş_~ sunmok

tcıuır. Sunulan gürü=? lertic, bir mesE::li::Olie '-~eLil ~;irçok mescl8(~e "insan

cıl svsy.Jlistleri Hınizin yLizle:rini ortaya sermck to ci r. Alı nt ıya gö

re,uakalım,Ala Rızbari ne ~iyur? 

l)Torihi matc:ryalizınt: t,brt:; tarihin,şu vcyc~ Uu kiş inin,şu veya 

l:ıu li uc ri n iyilit_ine ve kötülüt- üne t:,ure ycrumla nma s ı~ -tarihi olayla- i 

rın lıu şekılc~e scrguya çekilmt:si yanlıştır.I:ıizlcri ycınıltır,olayla

rın yerli yerine konulmasını en~eller. 

2)KCJllektif L..snctim, morksi stlt::rin çalış ması nce; önemli Lir ilke

cir.:Bu şu anlamc.ı &elir; yaptıLımız çalışm:::ıl.:.~r,içinc~e yer alrlıt_ımız 

kumi tE:.: V8 vrganlc.ır tcırafınuan C~enetl8nir.l)utru Vt; yonlışlarımızı 

içinue yer c.ıl~ıtıınız komite ve organlar çıkarır.Yine kollektif or

gc:ınların 81\tltol kc.Jrar, u iZ ka tılmazsc.ık bil e, CL t:r O ÇO~_·unlut:Uil kara

rı i se, uiz o kareıra uymdk ve ona UY[:,un taıvır :ılm.cjk zorunc~ay ız. 
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Oys;_~ yukc:rlL«Jki e:ooruşlerc; imz;:ı koyan C:rh.O .. D::; ,·:m gün kellektif C:~e

nctim ilKcsinc. korşı ~.urmke:~t ... ır.Çünkü~kvllcktif ~~enetiınin (çoğ.unlu-

tUfl irc(Aesiyl~ üelirL>nuı yöni.mü~ "yabcıncıLışmayı 11 e;etircce[:ini sa

vunuyur~ 

3)JVJehc;l_;a~. Kürt Cumhuriyetinin l94oılar~"e yıkılması~sadcce S.Bir

lic"irıi n ve t;L::.erck Stc~lin ı in ı na tc:: lı ı ~.-Jvranı:~ L rı senucu C:~eL iL, ir. 
DemGk ki~a)t~>ıchcuiJu. Kürt Cumhuriyetinin yıkılnı:1;.-nnın ne~tE::ni S.Birli

c,i ,,otiLLir. t)O c.,üntc;rn,,G,S.Birlitinin ve sosyalist c~ünyanın lideri 

konumunc,a bulunan St<üinıirı 'hate:Jlıı '-:avranı'?L.ırı,rviehabac~ Kürt Cum-

t - l t 1 . . . l . ) -h'"' 1 ı K .. t Cu huriyc ·inin yıKı masın.a ·crae; ._jır st::LJcp ~-.eLı. ır. c fvlt.: auac... ur. m-

huriyetinin yıKılınasının ·unşlCJ tcmc:l nc.:,,i::.:nlt.ri vc-Jrc,ır .• l:)Kızıl orc~u 

işgalci Jir ur.~ ~e~il~ir.~uylecc~gbrünen ~ ki,S~Birli2ine ve Stalinıe 

&,eri ci -u ir rol yükl cnmiş 0lmuycr;~u. 

· 4)0 c:.öüuı1lt-rLLc,S.Iıirlit_in .. e "··· scsyalizmin imc.ısıı; cliye bir ça

lı;; nıc.ı yürü:::"luK teymiş • Demek ki,,, Jny<.h,a s'-'sycıli st ~-~ t:vriml erin olup-cl

mac,ıcinın tartış ılınası ct:il,onun ilcrisi bir a~F=ıma,·~an b.::ıhset.:iliytr. 

Ve susyalizmin ınuc.l .. i LJir t;üç halinf:. toclme·ktc ull~uL:u~ teorik bir sorun 

olm~ının ötcsin, .. c uir l.:erçt.:klik ulrrıaya :xışl<:m<ıi_ı kabul cc:ilm€oktec~ir. 

5)'1lir Ulkt.,.S susy:.üizmin inşasıııc:a mUmkün,_ür.J.3uc1a Leninist bir 

ilK\.cc,ir.l3u tUn;__,fc- uU. gori;iş lerimizin ,,utrulutu cıçıktır.l3u lerıini st il

k e nin Kcıvr~ı nm::ı.~nylcı, U lk temize~~: cl\.. vrimin t. crç eKl eş mt::si ve t:~i (~erek sos

yalizmin ir~ ası yulunc.ı Lıirileuiliniro 

6)Ayrıc~ı,Yukarıc~a .ic~ JclirttiLimiz gi-tJi, 11Kızıl orc~u 1ı(a,yani S. 

BirliLi ~cvrimci silahlı Kuvvetleri işgulci kabul edilmiyor.Ama,ne 

yazık ki, bazı cırKd"''"'? l:.:ırımıza g0rt:, 1946ı le:: re<~' is galci olmayan, ccv

rimci olan vs scsyalizmin inş :..ısı için çalış an bir ülkenin orc:usu, 

1901 ı lcr_.e: s0mü:cUcü uir tcJplumun vurucu t,ücü hcılin8 gr:;liyor! üstt.:

lik~yuKarı:_aKi scJtırl.;r,,a 197Cl yılının 12.<Jyın_,cı yazılıyor.Bu setır

lc.ır yazı},cı~- ı ZiJ!fıi.m, 1946ıl,;r,,CJ i:~ f 'ÜCi ulmc;y::m VC SO sycılizmin in.c;ı 3-

sını umuzlay n ,jr~,unun (Kızıl or ... ,unun), ,_<cıhcı sunr:JKi t::ırihlerc:s iş g<Jl

ci, somurUcü iJir tvplumun vurucu gUcLi halLtıc L-,~ı.~iti kayc.ı Clü':) LirLilmüş 
c ls uyu ı, u e;}ki i.ıut;Un söylenenlere bi r-i ki i ns~;n,_::, 11 c,keyı; ~lc;r,_;_i. 

Yc.ıni,Stc::lin konusunL.cıki t;orüşlsrimizc~c kısaca bunlar.:Buna raf.
mcn~harcKctin ~.ıc;ııncJ lcÜ.Şdl hizipçi-tc.ısfiycci Ct_:.ilim~b.ugün Stalin 
\.,U:şmc.:nı :ür kunum:.cJ.Stc:;lin'i s_ıc...ıc..:Jn t:.ltoştirmcnin m.::ıharctlt:;rini gC:s

t<:::r.iyurLır. 

9: ... '-' . .n ... c .. ı .. ~--· .~L y ___ E.}::__:.:ı:__?~ .t __ ı.~ 

JVli( ''",e tuJt;l :3vrunlc.ır uztc;rin\.c t~rtıcım:.JlE;rıLnzın '~evam cttiti t;V

rc,_q surunl<;rın uir:..ız l.ccüw :::.:çıınl2nııkısı için,JVlt topl:)ntısının cccv:.::ım 

et"tit:i <üurı ~ü-ci tUın un:.e:• ... J:;:lcırl.:.ı (u ::l;::ınl.aki bazı ark<:h'<::·slDrıncı.::ı 

önerisj..yr.i), 11 Hc:rL:Kltirnizin ,cf~t=:::rluıdrilıncsi 11 tuplontısı yapılma

sın:.ı kci:.Cdr vcrılı,ı. 
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fiJK'nin slmış ulc..uLu karar üzorine,Hc:ıreKetiuizin CLqorlcn(irilme
si -,,gene: ı tuplc.ıntı n sı yapılcLı. Topl8ntı,~a, yoL:.:ış la rırnız ın~ ha rekc; ti n 
temel meselelt:.ri kunusun,_.a tSörüşlcrini yot::unlc1$ tırmaları hatırlotıl
c~ı.Buna rauı1cn alCJn'-<aki uygulmncılar kunusun,,aki c~e{erlon~~irmt:lcr(,e 
yapılcı. 

Toplontıu.aki l:.eı_erlen'--irrnelt::r iki yan üzc.riiL,e yo~,unlaştı.Birin
ci yan: Toplantının yapılcLıt ı alanc.aki pratik-siyasol uygulamaların 
elEŞtiri sini iç eriyor,.u. Tüm a rKcıü:::ış ların yc:ptıt_.ı L, et~ er lerıeli rmeler',~e 
subJektivizme varc:n uazı e_,örüşlcr olmaklc:ı uirliktc,l..,loklaşmcıların ur
taya çıkması tizlt:.nemez ;ür t:;Grçt.kti .• Am<::ı c,e[: crlcnC:~irme sonucunc~cı: tüm 
arkac.aşların t,encl kanısı,temel yanlışların ve tc:rs uygulamaların ya
pılCLıt_ıy(,ı.:Dctt::rlenuirnıenin ikinci yönü:J:lu yön~hareketin cleeerlenc~i
rilınesine yoneliK ulrncJkla Urlikte, esas olcır<ık, toplantının yapılc~ıt:J. 
alcınua ,I~"IK üyesi cırki::h.aş ın ve G.it er bazı yöneti ci ork.:ıda"? lorın,hare
l).etimizin i ,~ecloj ik-politik hattına aykırı gorüş leri savunmakta ol
c~ukl<Jr.ı; lıunları savunurken ~~c,hart.kctin 'üu c:ut_rultuc~a t;örüş' clc[i:dk
lit;i içi n~., e uluut_.unu yay~__:_;ın kanı haline gt::ti r,.iklcri ne (~ai r [:,Ör~ ler 
ve CLec erlun ~i rmclerL:i.13u görüş lerin~Le nelE;r oll"uKlarını cht~ er bölüm
ler(~ e cıçıKlcırnıştık. 

Genel tupl---ı tıl.i.aki arKa uc:ı::;; ların görüş leri, topl<:ıntıyı yöneten orkEJ
'-'cış lar to ra fın~an, öz vlarak yazılı hale getir ih"i. Toplantı bir kaç 

·t, ün sonra so nuçlc~nu.ı rılcıı. 

To~lantının uitimin~cn sonra; toplantıLc ortoya çıkan durumun,c
laylc..;rın ve görüşlerin Cc:t_erlencirilmcsi için,~'IK' miz şu metol~c~a an-
laştı:Nı.\.1irw,harc.Kt::te yönelik ve toplantının y:Jpılc1ılı alandaki uy
gulamalarlcı ilt.ili olarak JVJK üyesine g<:::tirilt:..n t.l._oş tiriler h8kkınc:a, 
MK 1 nin Ll ec t-rlonu.irmt.O ve sonuç görü~ leri ni bt:li rtmE:si ne .Bunun yanın
c1a,ikinci ,~erGCt::LcE- surumlu arkuc~c:ışlarcla kcnc~i uyt,ulamaları ilc ilr;i
li CLet:_erlen<.,irmc: yupclCcıklar ve ertcık anlayış s:ı~_layacaklar.Bu orte:ık 
anlayışın sat1anmc:"sınccın sonra, tüm arkacı .. .şlcır::~ açıklarncı yapılacak. 

· Du karar uz eri ne tupl~ntının <let:,orlencıirilmcsine gc:çilc.:L 

±YPl a ~ "t:.~~~:~~J.'""E:;!. 1 8~i.~~~~s._t: 

Ikinci c..err:;cec..c surumlu ol<Jn arKc:ıux:ş Lırın,kcn:.,ilcri ile ilgili 
C:~ et: erl en'-,i rrnt::l er, sle::ı ti ri ler kunusunua t opluntı yDpmcılar ı i çi n, kcn-
lciler ine kc:ırar iletilGi .Genel toplc:ıntlL.d tu tuLm tu tarıaklc:ı r~,an, ikin
ci c~E:recuce sorumlu arkaClcQlcırı ilgilencircn nuktalar saptanarak,ko
nular tcıyin eL~ilert:k,CJrkacıJŞlc:ırın kt:.nc,ilc:rine verilc:~i. 

Ark::H~ac3. lar bunun Uzerine tupl:Jntıycı ua;,ı lul~ılar. Toplantıları iki 
t,ün ~levam etti.İki t,Lin sunra,sururnlu urkau-Jşlar,I,~JK'c 1JaşvurDrak: 
11 sorunlar uz eri nc,t:' u rtak Lôrü? 8 varama u.ıkla rı nı, ci ral:::ı rı ml ::ı ortc.ık 
noktcıları saptaycrncı'-'ıklarını ıı :Jelirtcrck: sorunc:, "MK 'nin bir çözüm 
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bulmasını ve tJu kunucla karara vc:ırmasını" istc'-~il~C.:r.ArkeCa;ıların bu ö
nerileri üzerine,ıvıK toplemarak sorunu tartıştı .Ke:r:::ırcı va rabilmesi i
çin9 i.kinci Ci. eTe cc.;.,cn surumlu tüm arK<> .::::c;ı ların özgün g8rüş 1 eri nin almn
masını karar <ü tın::; alcn.~Ju karar sc:nucuneı.a, tüm erkac~c:n larla (bulun
c~uecumuz c::lan~J~ki yöneti·ci clrK.ar~,ac;ıl;Jrlcı) ort;Jk tor,lc:mtı yapılc\ı.Toplan

tıc1a9arKac~c:;şl:Jrın il8ri sür,~ükl8ri [.sbrüsler sc.nucunc~a 9 iki görüq ·so-
mutlaştı.Görüşlt-r,ct:on tirine re: 11Geücl tupl::ıntı ~~~a,uy~:sulamaıarliJ il-
tıili olarak t,etirilGn e:::leş tirilc...rin c~ot.ru clc'~tı.t_u 9 toplantı ~~a görüş be
lirten :ırke:ıt~aşların hc:Klı vL~ukl~"rı ;. yapılan uyLulamalc:ır sonucunc~a 

·mahalli blcKlaşmaların ve tersliklerin urt~ya çıktıLı,bun@n dolayı 
ua,IvJK üyEsi G.ohil,tüm yonetici orKJlc::c;ıların 0zcjc:ştiri temelinde so
runları elt; :ümak zurunCa ul,,ukları •• 11 İkinci {;0rli:? e göre:Yapılan 
tüm uyt,uL.ım<.üc:r C~üt_rt.ı_Jliu, fakat burcc2ki ve elcs tir i cetiren cırkaCLac;ı lcı

rın yapııcırının sonucu olarcık, Lıu c:urumların ortc1ya çıktı[ ı, cüeş tiri 
· bctiren arkaC,dşların subjeKtif uL.ukL1rı id., • 11 I:Su iki gcrüş ün or
tay:ı çıkmcısınc.,.c:ın sonra,MI\. üyE::si <~rK .. ılc'""'? tt::plantı ::mıncla,reaksiyoner 

lür 7 8Kilc~s ·-?u gorüşleri c.ilc t~t?tir,ü (cs,~s c:l::,r.Jk lıirinci görü:;ıteki

leri ht::::c:ofl0yerek): 11 Ne~,u1, l.it_ ler IviK. uyclcri cclm;_ zc. en önce, t eni clt:~ş .. 
tlrrrıiyvrc..:.unuz•; ,c<:~ tJugün slc<ş tiri 'Yur .. :mnuz?. Z2tcn,l'<iY'- 1 nin üyeleri c:e 
s:Jvcı Vt: hakim t) ui '-,avrc.mıyorlrır. Gcnt:.l tupL:ıntı(cJ LLO bu tcıvırc;c-.yclı

ıcır. 11 Arkcll.aş l:.:ır,,-.J: 11 :0ugüne c~ek hiç iJi r ci :._._,,i torlr.ıntı ycıpma .:ınız ki ı 

biz~e o toplantııaru~ görüşlerimizi jclirtclim.G~rck genel toplantı
larımızl.ia ve c;E:rt:ks8 aıunsal topl~mtılarımızJ:ı 1)inccl ş c:ylerin (ÜS ın

C~a v0 ycırıın saatten fc.,zLı ofumnyan sürc.tL serunlar tcJrtı<ş ılıp has1;el
kEh,c r k<::rarlara uu l. la nıyurl,u. 11 

I2u t}Jlismclc..::r,,E:::n scnra,t.JpLmtıyc oro vcriı::i. 

T~ırü::mtıycı Jra verilmt.:sinl.,cn sonrc', ertesi rün MK üyeleri tckrc:ır-

L.i.an tuı.:ılc~:n~.ıl<:.::r. Tcplcıntı:..,c.ı, Zilc.ı n ç;rK ıec-ıc;ı eski t<:ıvrını süre, ür cü. Aynı 
c.ö rüş l c ri n i t c:Krc.ırlc:ycı rCJk, 111:Ji zi ml c Li rlik tl ç.Jlıc;ı mıya ca( ını 9 AR 1 c~ Em 
ayrılcıcc:ır.:.·ını,A.ı.ı. üzcrin:.~c ,;_e hiç.uir tassDrrufta l.Julunmıycc::ce(ını 11 ile~ 

ri sür•,cÜeTi.~rtr:~malc:ır sc;nucun,LEi :.:ırkiJc.c::ıslcı cınlaşmcıya varamıyacatımız 

sonucuno v:.r .. ıKte:;n sunr:~,:ırkcı.-'-<.ı":'U tarafımız,ceırı şunlar söylcnc~i:"AR 1 

ddı ne:..~t-n istifa ettitini,ns<:,cnlc;riyle lürliktt;,istec~itcin çt:rçevc(~e 
bu aıan·,~2 tmlunc-ın tUm c.ırka<L2-s Lıro nçıkl:.:ımc:ın t t.:TL~kir. 11 Arkac~.:::iş bu öne

rimiz i kcıLul c;trrwd.Vc şunları söylc;c~i: 11 .::ı~c,nim kimseye söyliyt:ceL.im 
hiçJir şey yoktur.SizlE::r L)t:nim istifa t-tticimi :'çıklarsımz.Hem c~c 

istc:.-L,it_iniz LJıJi cıçıklcıyın;Lu konu,~a siz~::, \Jenlm inancım v::::r~;_ır.Er~ cr
k en zarnunC:~a rcCJ . Jurc.ı --~.m u:ı :Jyrıl:J ca Lım. ıı 

:Ji z, 11 Li rlc:: i.., .... ş ın kLncci t:-;c.ı rli] leri ni J çıkliJmiJmc:ı sı nın ycınlı~ oldu[tu
nu9y~ınlış ola c~ıcını, ileriki f,ünlt;r,,c bu kqnul~ır(:ı çarpı tanların or-

·tuya çıkc:::caLını,mt-ssltonin y:mlış yc:rc oturtulc: cc:l ını 11 bclirttik.Arkc:ı
llaş yine ikna olrn<h.:. ı. O Z-:Jnkm i ltTi s ür,, Üc üm üz t;brliS, şuyc~u: ıın2r lJir 
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toplantı ya po lım. Tvpl<:mt ıya yöncti ci cırKau.ç:s lo rı alalım. Sen cra ~"'ı.a 
görl:ş lerini açarsın. ycıc_,a görüş lerini yazılı h~ü e getir ip vermek z.o-
runc1asın. 11 

Bu gorlışlerimize ka:rşılık,arkac\aş dar ltO.J!..lC:.E!_t_:lya katılaca~:ını, 
görüş lerini orac;a açıklayecatEt:nı kabul etti.Toplc:mtı gi.mü tayin f;c~il-
cU. 

MK . Ü.l2_~~~_J -~~~n a rkcı cc aş ıf!__~_!;} :f~~~~2J21 ,_:nt ı f?-~~ 
Toplantıya~ IVIK üyeleri ilc birlik tc, c:ıı ın"! n k:..:ırc:ır üz eri ne o alancla bulunan sorumlu unsurlar katıl"lı.r:ruplantıyı yöneten arkac:~Dşın,cıçılı<ş 
konuş masınclan sorıra, Zilan arkcı'-caş a söz v erilö. Zila n arka llJf? kcnuş
mas ınüa ş u nokta lar üzerı nl .. e L~urc:.u: 

l)Ala Rızgari hc:::reKetinc~En istif::ı e(,iyurum.Çünkü,Alc:ı Rızgari 
ile çalışma şartıarım kalmamıştır.Eunun yc:ının(,a,Küröstan'c~a şu an
ce, AR'ch: Lirlikte oldutum ~~rk.'::tG3';)lc:rla Lıirlikte çalışma ye.pmcı imkD
nım kc:ılmamı7 sa ,K üru.i st cı n 1 da lm ş ürtla rc'.a kim s t::yle çalış ma yapma c.u
rumun(ı.c1 CJ,et_ ilim, 

Ayrıca,Al<-~ Rızgc:ıri siyasi hareketi üzerin~.e herhangi bir tcısur
rufta bulunmıyC:ıcatım.:En kısa ',Jir zarnaneı.a Lıurcıdc:ın lla ayrılaca[:'ım. 
(Daha sonraki gelisınelere lıaktıtırnız zaman,ben olrnadıGım zoman,Ala 
Rızgari 1 c.lt:. olmamalıu.ır arılay ış ıyla ,hareketi tasfiye etmek için e
linuen l:,cleni yapmış tır). 

2)i)enim temel gurüş lt:rimu.o de~.iş iklik van.ır.Pu cle~iş ikliklcr 
benim açımuan escıstır.1:3u c;sas dee:,iş iklikleri cıçıklamamc1a fcıyc.a vc:Jr
c,ır.l)enirn t,örü:;ıürne t;bre,S.JJirli~i ve :J.itt:r kenCline sosyalist c~iyen 
Lılkelt:rin hiç1iri sosycılist G.etil~_~ir.S.Birlit_,i ~ 11 cmperyalizrnclen ileri, . 
susyalizmc~en geri lJir scimürücü üretim lJi çimiciir.J3un~.an dolayı c.a, s. 
13irlie:i ve cÜt.: er ülkeleri n c.urumunu revizyvni zmle açıklama yeterli 
c~ecilC:,ir.Ayrıca, ı.mna bcıt_1ı ularak,bu ülkeler clünya c:evriminin,ulusal 
kurtuluş savc:ş larının ve K ürlü s tan halkının ulusal kurtulu~ mücEıcce
lesini n müttefikleri u.etild r.Bu ternt:l anlayıf;) Cı.etiş ikli'-ine göre: 
Devri m, çc:ılı? ma tarzı, orgLıtl t:nrne; i ttifaklar ıJoli tikamız ,Halk savac;ı ı 
e;brüş ümüz (::.ec iş meli~ir ••• 11 

ArkaG.aş ın kt.:nc.i tÇörüs lerini açıklcımasın'-.an s unrcı ,lVJK 1 nin c.iL or 
üyeleri;hE::m temt:l görLŞlerirnizi açıkl:.-wılar ve hemc~e Zilan arkaC.a
ş ın [,Gtiruici giJrüc:;ı lerE: toerc;kli cevapları vcrd ler. 

:.Jöyl0ce ue,MK üyesi arkaJcr;ıla hareketin hiçbir iliskisinin kol...o 
madıtı, arKaliGş ın k e nl...i i ra c. e si i le açıklanrnı« '-;le. u .Bu c~ urum ı an sun
ra ,IvJK olarak, c.ı.urumu tüm arkaca]lc.ıra açıklamak için bir !,:enel toplan .. 
tı yapmaya karar verc,ik.O uıanc<a bulvncın,fakc.:t Jec.,işik ycrlerc~ski 
arke:H,c:-):;:ıle:ıra, 3 gün sunra tuplc=::ntı yapılacac,ı hcılJeri verilC:~i • 
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ı.eni ""~ _ _t:,;,_cliş mc : 
}ak<Jt,NK'rniz Lıu c::rcıca yeni uir ge:;lic;ıme ilc ksr=ıı karc;ııya kaldı. 

O gcli;;mec~e şuy~tu:YbnLtici konumda olLın sc.rurnlu arkac':.cışlc.ır,fvlK il<.:: 
gurü:;;mc.:k istc.,".ıklerini -belirttilc:r.Gcrüşme ncc~enini l1o,arkac'La~ ın 
istifasına ilişkin olL~w__unu telirttiler.IVIK,;::ırk:: ~E:slcırın vörüşme is
tet_:ini kB uul etti.Arkcll~C.i7 lar ~,:;urüş me::lerinc. s: "Arka uaş kendine ve hcı
rekE:::te haksızlıK etllh:-Kte.Ayrıca L'.a,t_;iJrüslt.rince nz::t clmaclıkı be:i''ya
nıyla açıkçcı görünuyor. J3un,,<m cl0lcıyı arkc.-1c-ar3. ı ik mı etmeli sirriz .Hem 
kenC:,isicce J.ün, 1 ~en uunlarla çalışrrıam' t:örü=;ıle;rinc~O israrlı olrrıa(~ıt;ı
nı b c:: li rt iy 0r11 • "juna kc:n';< ıl ık, JVIK ~ 11u zun bir z.:ırnc:m~. ır o rk ada3, ı ikna e:t
rnek için u[:ra7 gostt::riyoruz.J~iliyursunuz,t.Jp1antılarıı;uz iki aycır 
c.eve:ım ecHyor.Bunun içinc~e iJulunL~ulumuz kcşull.n•:J: 9 çbzmemiz gereken 
yıc,ınla surunun çozümLinü engellc::yı:::.n lJir c:urum uL.ut_unu sizler de çok 
iy;i/uil tıekt<::siniz. Ve :oizirrı \Ju iki aylık uzun .ür zc:m;,;nC_ır ye:ıı)tı[ımız 
esas iş ,arka~..,cı.şı iKn'' etmc.:k,,'.rKadafpn kenö kişilit_ini ssntaj unsuru 
(çünkü,JVıK 1nin c.i.H'lıe_ı uunun için ce önemli :Jir zernin~Ai) haline getir
memesi içi n, arKc.ıcaş ı c~ ec iş tirnıeyt.: çc:ılıc::ı mc:ımı zC:Lır. ~;una ra2mcn, cı rka ;~aş 
ikne:ı olr:ac:ımak için ayak c~irtotiyor.Ama sizlt:r ~jrk.::h-lac;ı ikna cc~euile~·:;k 

c:urumcayscınız,arkac,d3,la güru7Lip~tartıc;ıın.Siın,,,i ye c"ck siz<..: söylemt:
c,ic.imiz,arkau;::şın ikna ec~ilrnEsi halinc,e ,_,e Ç6lişmelerimizin çözüm
lenmesi için, çuzmt.:rrıiz IC';ereKcn swrunla ru.cm bi ri: Arka c1aş ın yeni cl en 
evliliK lınerisi c.ir."üzce c:ırl-ccı('aş ın lm k2c.,ôr re.::ıksiyoner ve kural ta
nırnazlıt_ının altınL:.a tizim onun iıu oncrisini ucnirnscmwmizc'.cn L
ileri gı:.;liyor.Ark<~Ccaşın, 11 en kım sürt:c~e u.ur.:=ı ,_c.:n ayrılaca~.:::ım 11 (~erne-
si n,, <:on, ne. demeK i st çc,iti ni c:ınlaınc.ılıyc~ınız. Çünkü, arka~:.a".; ın evlilik 
sorunu olmcızsc, m:) c,~,i koş ull~:ır vıc; 'Yaş ama k ta ol,,u~ umuz c:l:.:ını n kuş ulla
rı açısın .. ,an en cızın~.can 1)ir-iki ay lmrcıc:::on :.:ıyrılrnası (~urumu clc~maz. 

:Diz arK<Jc~cJG ın urıcrisi nin rnuhtev::ı sı nCa c,a, ortayc:ı çıl-ccın ç eli :,ı melcri 
çözmec~en yc-ma Glmc:uıt_ını s::;pltamıc; lrıilunrnckt;::ıyız.zatcn,birçok yönle
riyle tu rnE:scleye 1-c<::uşıyız. (r~Ietnin telli :jir y:e:rin:_Le bu evlilik o
layına ncc..~en karşı ulL~Ut_urrıuzu c:ıçıkla,·üt_ımız için,o görüslerimizin 
tekrar,-:.an curc.:yeı alınmcısın,"a y::~rar yoKtur)"• 

ArkGcc<J?lar (uiri hariç.çi.mkü,o c~ururnu biliyormuş) ,arkcıc.:.cıcıın scs
yal c~ururnune ilic;ı ki n yapıl::m açıklc:ırncı ka r=,ı ısı n_~<·q ş aş kınlıklar ını, 
te!;Jkilerini gl;st.::::r,cilcr. V_s şunu L;elirttilt..r: liEl8r arka~~cı:=; o tavrın-
c1an vaz.teçrrıiyecc:kse,Drku ı yeniuen ikncı c;tıneye ı~·erck yoktur.E[';t:r 
SvSyal l'.ururnc.c::Jki ~,ec.]şiklik L:Çerçcklcşirsc..,e;rkcc"ClŞın ileri(C: 'Jizimle 
iürlikte olmcısı için,~arc:.,lan ççli"7rnt::lc.,rini çC.JzUmlerncsi mümkün c,e~il
clir.Onun için,uu önerinin kesinlikle k.31Jul ç,5lml::mesi gerekir." 

.Ju çerçcv~:-ue, tJir yclc,G"/ ın y.:::;}Jtı!c ı t:,brLışmt: sonucunC~a arke:h,Gcı ın 
ikn:.:ı olcı.utu,IvJK 1 ey>v ve •."it_c;r sururrılu c..ırl\.a,.cnldrcl tilc:'~iriLli.r:unun ü
zerine, tupl:~ntı yupıL~ı.Zilmı <<rh.<Lc:ış ,kt::ııc.isinin suylecUklcrinin 
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arkac~aş tarafınl<.cm y<:mlış anlaş ıldıLını ileri sürerek: ileri sürülen 
önerileri ka Dul etmeuit:ini ve Gtmiyecefini uelirtti.I;izc~e toplantı- -
ya son veruik. 

G-enel t,oplantı olaccl:ı gün (toplantının b~lamasına 4-5 saat ka
la),uu sefer~_,e Zilcın arkac,cş ~orumlu arkac;.e:ışlc:ırc_;an birini yanımız,CJ 

• 

göndererek~ üç gün önceki ta vrın;)_an vazgeçtitini ve MK 'nin alaca[. ı 
tüm kararlara uya catını, onun için yapıla cak toplant ılia, 11 beni ml e il
gili açıklama yapılmac_,an" bizlerle c;örü<;;ı mt::k istec~ifini bt;;lirtti .nu
nuri üzerine kenu.isiyle gürüştük.Arkac-:.a~,ttne yEıptı{ımı bilmiyorum, 
aslında içinG.e lıulunc..utum C.urum beni recıksiyGner fjir tavra sokuyor, 
o.nun için MK. 1 ueki pratik gürevleri bu evreete üstlentiıec~en,sizinle 

birlikte çalış aca&:ım. ve alınan oütün kararla re_~ ve AR po li tikc-3 sına 
bat:,lı kalacae::ım" ueL..i.Dunun üzerincie ark<;uc:ısla belli· 'uir ortak pay
CLa ua anıaşmış oluuk,J:3azı kararlcır alcük.ArkDc~aşın C:.urumunu bilen 
sorumlu arkedaş lara ua bu kararı bildi rcik • .ı::ı.:ararlarımız -s.unlcır(ı: 

"Bir~Ala Rızgari 'nin ideolojik-politik he:: ttının devamına ve bu 

çizgi~e çalışmaların yürütülmesine, 

"İki:Konferansın yapılması için ~::;erekli Ç<')lıs maların zaman kay
betmeGen bcış latılma sına (Löyl e ce konfer<ms onay la tılıyor:~u), 

~ 

"Üç: Konferansta Kaclar hareketle ilgili bütün siycısal ve pratik 
t<Jsarrufların Zilun arkadaş dış ıncaki lVlK üyt:l,;ri tarafınC,an yapılmo
sına (Bu arKC'lc;aş ın istef.i ile alınmış bir kararcar.Ger8kçesi ele suy
clu:Den bugün oJ.uue:u c:;ibi ,yar ın,,a yapılacak is ı e-rin birço2una katıl
mak durumunua aeLilim.yapılanların sorumlulut;unu yüklenmiyecetim. 
Buna karş ın~ilerice ve özellikle:: .:::e KGnferc:ıns 'ta cl eş tiri hakkımı 
kullanacatım.Arke:ıc;_a? ın Lm açık ve liueralizme kaç cm uerekçesiyle 
bi le karar, ta ra fımızcan ka Dul ec~i lmi-s. tir) , 

"Dört: Zilan arkau.cş kesinlikle bu cvre~~e evlt;;nmiyecck.Evlenme-
si hEüinc~e 1 yukarılarL,3 belirttibirniz z:::ırarl:Jrı h2rekete verece[in
u.en c~ulayı MK 1 G.t:m ihr:..ıç edile cet::i. 11 

Alan sorumlusu arKal.cCF,?lar LLC:ı bu k::ırorların sorumlulut:unu ken
clilerinin uc yüKlçnc.iklcrini bt:.lirttilt::r* 

:Ju kararD var::.:.ıkt,:m sorırcı ,arka~~::ış ın istifcısına ilis. ki n olar::ık 

haz ırL_;nc:ın genel toplantı baş ka konularla (,oı,~urulc.lu. 

Ve yine bu karar~an sunra,Konfercınsa kau::ır yapılacak islerle 
ilgili olarak görüş lerimiz i olucş turuuk,hareketirnizi n C~ün bugüne 
bir 5eneı ;teLc..rlenu.irmesini yaparak, Lütün çalısma _c:::ıla~ı ile il
.ı;;_il:L o~arak kararıara varCuk.l:u kararlarımızın ve görüşlerimizin 
açıklcınması için,ilk plt:nca ;Julunccutumuz c:ü:;n seçil:~i. 

l. Kc:ısım 1981 toplantısı: 

Bu topl<~:ntı,uuKsun yulC.aşımızın katılımı ile L,erçeklG'Qti. 

'l'uplcı ntı Ekim C.c:vrimi ni n yılL~ünümü nün k utlcınmasıyla açııcı • 
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'J\;plcmtı c:yı:ıı zc.:;nvn'-,e:ı,Ekirrı Dc:vrirninin 64. Yıı~_l.jnürnünc rostlc:ırnıs c:l

c_~uc_unum le l-l ayı G8 b mo m tcış ıyor"~u .Bu tcpl:: nt ı~ l>co~· gun sürekli CcE:V.3ID 

etti. 

:Ju tGplr:ntı için'-,e~r~ıK c:~c~ıne bir arKac~C.:>? ımız: 

a)Harel<etirııizin u.urumunun gend -.ür ceLt:rlNL~irmc:sini dün(en s-

laralt yc_:ptı .• 

lJ)Dönemin u.ctc:rlenl-~irrnE.::sini yCJptı.J)i:.Jnsmin h:::ıreketimize,gensl c

lar~k Türkiye ve Küru.istan Qavrimci hareketlLrine yükleCiCi görev

ı eri cınlc-: ttı • 

c)Harckc:tirıdzin içirı,~u lıulun,~ut:umuz f~1ş)zm koşulL:ırın_:a~Türkiye 

ve K ürlci st:'ın' ~.a ,:cı:ovri mc i, c,emukra t, yurt s ev cr ve sc,sy<üi st güçlerle 

ort:::ık çalı;; mc:üur y:-Jpmasın·~caki po li tik::=ısının ne: ul .. -~u;_ unu' r:Uç ve uy

lern uirlikl(:_,ri Vt; cephe uirlikl<2ri kunusun.~:::ki c~üş ünct=;lerimizi ;lJuna 

bat lı ol.::ır :ıle TürkiyEc ve K ür._~i st::n 1 cl.::ı yarc-itılc:ın ve; yc:r:::ıtılm.::ık i stenen 

platforml::_ırı uçıkLırn<;y,:ı ç;_;lıc; tı •• 

~~)DiL er pDrç:üa r\,:::ıki yurt s t'Vcr güçlerle i li: ili po li tik3r:ıı z ve: 

istcnH:ol,icimiz t_eli?,rne:lcr K:~r;;ısın,_.:::ki tavır ve iliskilerimizin nasıl 

olc•cet,ı ~ 

e)Hareketimizin OrtcıCuLu 'nun i~ it: cr Dldnl.Jrınc"~r:ıki siyesaı iliski-

lerinin kcnurnu, ~m ili7kiler içi-nc~e Ort::uot_u 1Jblp.:sinin kJ:ı::--1 ı k::n;ıı""' 

y~~ iJulun ... uc~u surunl:3r, 

f)lV[art 1981 1 l<:cr .. sn SL,nra ülkt>c8 yeniclt::n başL::tıL:.n i:Jr1)Jtscl ve 

siy~ıs<ü çc::ılışm:JlDr üzerine, 

:-J çıklam:Jl ar ve c, eL crlenc~irrnel t,r Y'-'pıl .. ı, eksik ve yc:ınlıs y:ı nlarımız ın 

GÇJ,UJ çıKurılmusı için çolı~In(1ların sürcürLilcccL_ini,ç:üıs.m<'l''rırnızın 

c.aha ile;ri LJir üzeyc,e;,Kunfer::.:ns 1 tn (u tupl::ırıtıc,::J, genel tuplE:ntı '~c-~ 

nilmişti)teKr~r;._'m c;ls rüıncc:ıt;ı 'ıçıkç:cı J,:lirt.il(i .O gcncl toplantı ... 

ya kJc.'car oluş tur•.utumuz knr~~rLJr JçıkL~n_,ı. 

:uir çoK arkcll.d$ın,c c.ıl:Jnc~aki (h.ırekstimizin g0rüşlt:ri olrn~~(ı{ı 

hcl(.G i:.Jyle sunulmc:ık ist.:_;n~;::;n) t::ırtışnıc;lar Vt:; t:elişmclsr kurşısınec:::ıki 

enc.:,iş el eri L;i ,~ermsk için şu ~Jçıklcırna o zellikle y~ıpılcı .Hemc"~e üzerin

e. c c.~uruliJ-,.uruLı ve: ::ıl tı çi zilç'rek bclirtild: Tüm sorumlu unsurlcı

rın katıla cu~ ı ı:,entol tvplcmtıye:1 (kunfcrcıns2) k.:·: ~;ır AH,İDEOLOJİJ:'--PO

LlTIK BATTDJI ,,evam c:ttirecektir. 

im <:nlattıcımız t;eli,~mt:;l~:..rut:.n :_)ırKC'Ç [.Ün sonr::.; Zilcn .cırkr:~~as., 

ksn~"i sosyal ,,urumu i lt:: ilgili surunu çozmck içi n evlc:nm0k i st er d[ i 

unsura gitmesi ve ,.urumu kencti5ine 'ıçıklmwsı için ::ıLınc ~ın [~yrılmcı

sı f:ereKti~_ini LJize iJil,~ir~.i .~:iz rne:ktup y;.ızırı.~ rnrıı öner .. ik. (Çünkü 

gidş ~_:,elir~ 5-6 t,ün 'ılıycr._cu) ancak ZilDn ''l'k,:L ,;;kt;n,'isiylc ne-

cen evlerısrniyeccLimi L~örüş erek kensinc: anLıtırs::ırn h.::: olumlu olur" 

g8rc:Kç8sini L,t-tir~"i.Lu gt-rckç'-; Lize .,e clumlu L~(:;l:_iL.inc.cn 9 2rk:>,:::ıo::ıın 
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gitmesi i çin gerekli $ :Jrtları hazırlamaya 'u<Jş lc:ıc,ık. ve tam o günler-
rı e,? Kasım toplantımız bc_ışlac.ı.:iJu toplantıya kcıtılmasını iste(ir::-imiz 
haleLe, topl:.:;ıntıya arka CLC:l? katılma dı. O günu.en i ti bart n,MK 1 nin \li ğer ü
yeleri ile kenc.isi arasına sınırlar çizmeye tc:c;ı lac~ı.1'üm arkaC.aş ların 
göz.ünc~e,MK r tıerı ayrı ulC:.utunu göstermeye çalıs tı. zaten, toplantıya ka;i; 
tılmamasıda,geçmişte 0rtaya çıkan gelişmelerı:::: lJat'lı olarak,tüm arka
c~aş ların cUkkatini çekmiş, lJu konu(a l\IK üyelerinE: sorular sorulmuş tur. 
MK üyeleri de, tu sorulc;ra kaçamak cevaplar ver er Ek, sorunu Dtl::ımaya 
çalıştılar.Arkc..;c.:Jşlarımızın bize o~lcırı inançların: .. an dolayı çob;:unluf:'u 
buna in<:mc,ı.:Fak<:Jt,Zilan arkaC:.aşın 7 Kasım topl::ıntısının,Ekim DElvrimi
nin yılc:önümünün anılması böj:ümüne kGtılması ve sonra toplantıyı 
terketmesi hi çtı:::: G.ikka tlçrc_ en kaçmamış tı ••. 

Arka c.: aş ~ gi ttit;i yere, e 15-20 gün k,üdık ta n surırcı JönLlÜ. Dönüş üne~ e 
kencisi ile ycıptıLımız tuplantıc~a; rıbu işi çöz,_~ üm" dec~i ve I11K kGrarı
nı çig.nec~itoi, [si ttit;i yere, en evlenip c~ünclüt ü c:ı ç ıt:cı çıktı. 

Arkaciaşırı Cisiplinsizlit_i,yoptı!_:ı işlE: horeketimize verC.i[i 
zararları güzönüne c:üar:1k~NK 'miz; ark<x,aş ı MK 'elen c1üş ürcl.ü{;ünü karar 
altına alc.ı .j3U kararını, o e:üanu:ı bulunan sorumlu arkal·>:ış la ra iletti~

Alınan kararın,konferansa kac.ar -~~n~le, ... açıklanmıyacat.ıc:a (Jıu Zilan 
ve lJe:ızı sorumlu <:~rKc-u -:t:! ların istcci i.,i) t)elirtilc~i .. 

Karcır ın alınrnd sınC:.an s 0nraki tarihlere. e ortaya çıkan geliş m el er; 
arkacaşın llurumunu giz.l.syemçyecek ka(~ar açıt:o vurdu.l3u gerçet:.i en 
sonuneta arkau.cıc;;ıın kencisi (~e kc.;Lıul etmek z.orunc~a ka).c~ı.Ayrıca :::ırka
<laş ın ktorı,.,i yl:ni ki ;ı i s el c~ urumuna giıirc, gi c. ip c~ic E:r c:ılahc~a k!:ı lmcısı ge
rckiyor(,u.ımnuJ n c~ulc:ıy ı cı rkc:ıdc:ış , ken<-ci si i le i le_; ili gel i? m eler konu
~Cunc,a tüm :.ırkc.ı c,c-ış ları Lıiltilsn,ürmemi zi ve karar ımı zı açıklamamızı 
istedi. 

ımnun üzerine JVIK 1 nin önerisi;"orko~,c:ş ,sen kcn'-~inls ilgili geliş
meleri toplantıcLa tüm c:ırK,=ıc .. ~ Lıra açıkla. Bu ~~aha yararlı olur, böyle 
IJir m et uc:, c:ırkac.u:ş l:.:ır aras ınu.a, (LC.:ıha sonra çarpıtma la ra meydan vermezt' 
Arkc:ıc::_aş ın Lcörü;ı ü şu olmuc;ı tur: 11 Durumu siz açıklayınız, b enim a çıklaya
catım uir sorun yuktur.Ayrıc.:J Den toplantıya c~a gelmiyeceLim. ıı 

~-JU tbvır üzerint:, c:rlLıc.,ac;; ın G.urumu, ork::Kc.ıc;ı l;J ilgili gslis meler, 
hareKetimiz c.ışın.G<.ı yapılan (et;8rlen,iirmelerle ilgili cevaplarımızı 
ve [:,icerek kararımızı içeren tcpl::mtı yapılc:.ı.Toplontıc.a Jrkcıc~ac:ı ın 
C:.urumu ve kararımız drku'-~~'?lora cıçıkL)ncı. (x). 

(x)-Du toplantL.:.:m uir süre sc.ınra Zilan arkc:ıc,.::ı'3lta MK 'nin buluncutu 
alanı tere.:..crek DK ş ehrine gitti. 

• o • 1 . . 
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he' le: 

ll 1 ~cpl:ıntL<2 özellikle EJrkcı c .. as ın- hercK t-tir:ıi zin bir· unsuru clcu-
t,u l~ülayısiyle L;u mcselenin uiz.im açımız,,an <::rtık kc:pancı[.ı vç arkR-
eTaşın ıviK 1 :_:e ulmc:ması ve Lıüyl8 bir müeyyic~e ilc kan;ıı ka:rqıya kalm~=ı
sı Lizi ş e:ırtl:ın, .. ırmsmc:üı vE: Dir kac.romuz oj_ ::ı rek kenc~i si ne yakL.:ı~ ı m 
göster ilmali ,_~ir !' c .. iye 0u k unu öne ç.ıkorılo rak .:mıa tılC.ı. 

Zilan c:ırkac~::ı~ın harekett8n ihrcıcı: ---~-----·~·'>or.~·=--•.,.,_ _ __,.~ .. -e< . ..,...,_..__~- • -"-....--_ _.__.-"" ..-~-=-~, 

Zilc:ın c:ırkau.::.ışın '-.~urumu ilc ilJ:-';ili ::ıçıkl8rıl[' Vt; I'1K'ue:n ihraç kara
rının açıkl:.ınma sının ht:.rncn :ırk::ısın(~a, bu sefer ,ah:J pervasızca hizip-
çi ç;yl ernl eri e_;c::liş rnt::ye baş L: c~ı. özellikle sorumlu ve o aL:'lnr".a yöneti
ci (LLizeylerc .. e bulunun arkacU:s l~ırın ~-alm:::ım::ı2-_...9rı i çi n on geni$ ve 
açık çao3yı gös-cerc.i.Arkı.ac~aşın bu ça1:ulnrı sonucunc"a,sorurnlu c~üz.ey-
~~e ol'an iki :JrkcJ.\:JŞ han;ketten istifa etti.IJit::t:r e:ırk3(aeş larda ,görev 
alma ma eylemine girc .. iler.Crere;k istifcı ec~en ark:Ji,JŞ lc:ırls ve [E.:rekse 
törı::;v almcıyc:'n 'JrKu ışL.ırla yaptıLımız t:cırtışmcL:rCc:ı: Arkc:h:aşların, 
koniE::r[c:US2 k.cı,~ar ,JU tutuml.ıru [irmclerinin c, · ru cılmıyJcat;ı,e[-er 
Ml{ ve hcırc:ke:tlıc il tiili cler;ıtiriler VEJrs::ı k(;nfer::.ınsta 1Junu c~ile &;E:
tirmcleri; konfcre: nsın S8l.~ece i,klli s<..::runları t.:ırtış .cm ve karar?. 1a(
layan bir }Jl-ıtfurm olmc:,ıt:ı,Kcnfcr:ınstD yönt::tim mck::mizrnasının (ör
[jÜtl~nme yupısını l,lı ,Jl,,r·Jk) ve yöneticiı,_,rinin c~e,c''ceğiş e·l)ilece-
l i, her t:irk J .oş ımı z ın h:::ırek"' tin yöneti m ine L clnı esi h::Jlc.kın~=ı s:::ıhip ol
c:utunu iJı;:;lirttik.~)uncı racınen,istifa etmek istt::y~:..:n cırkc:ıc"lrıcılar,istifa
larınc,an vazgeçme,_,iler.Görcv ::ılm:=ıy:_:m :::ırkı:,c::nlorc.n,görev :::ılmamaktcı is
rar ettilçr.Yine cle,I11Jl\. 1 miz gorc.ov ::ılmay:::~n <:~rk,;~:Jşlarl::ı ilgili c1arak 
herhant,i ,Jir mü cyyi c. e b::ış vurulmıycı cr :h ını c.ı ç ıkça 1:!\:;lirtti .~<u a nlayıs. 

.vs kc:ırnr c~ot:rultusunc .. c:ı c:ırkc:ı;~cşlarl~~ ili.?kiler sür .. ürüL~ü. 
Gerek istifa ec,t-n orh.EkC'c;l~ı:ı:· ve i':t::rckse ~::c;rcv ~Jlmayan arkac~cacılı~ 

rı n 0 erekç c:lt::ri; Zil<:-:n ·<rk~', .. w~ ın MK 1 ::en ihr3 cı l.~c[.ilc' .. i. İ stii'Eı ec, en
ı er; i (~eel oj ik Vt; siyc.ı se:ü gcrskç elc;r.~ en ~lol::.ıy ı i stif3 c:;Ciyurlar(:ı. 
Görev alm:ıycın ::ırK .... h"<ış lnr, o [·üne Gek k.:::n.:.~ilcrinin uyL:ı.üc:ım::ıl8rı sonu
cun~..ca urt::ıyt:~ ç ıkJn mcıh::ılli blvkl~ış ma lar, bu 1Jloklr:ş m. ı lo rı n yc:ır2ttı[:ı 
sert psikvl0jik urte:ıının üstesi n .. ,en t~elemiyt-Ct,klerini gc;rckçe r.cöste
rerek ~::,ört::v e:ılmıyorl::.:ı.rL,ı .Onların yeri ne, liDŞ k::.ı yc:l(aş ların görevlen
~d rilmesi yu lun<: giu. ilc ... i .ı;ulunc~utumuz ala nın ç~ılıs ma proic.rcım ve yö
netrnenlir_.i ycnizen tuyin c,,ild.liu scfcrce,Zilc<n :::ırk:ı.c:q b:::ışta olrn·Jk 
üzcre,görev almc.ıycm <.ırkcı,_,cıcıl:Jr bu ç<ılıc;ım~ll~ır.:;,~::örev al:=ın tırk,ıC.~ıslnrc; 
kurcılsız,kt:nc,ilerini ıne;ırulaştırm,::l tt:mıclin ... c muhalefet sür,~ürC:ülıer .. 
Asıl t:ımc.ıç: bulun,_,w,uınuz ::ılan,, cı r::.ıh::.ıtsızlık ya rccotmrık, t;üvcnsi zli[i Ye 
in:..ı nçsızlıt ı yc::ıy 6ınlaş tır<Jr :Jk k e m. i düs unc8l'-'r in,~ t~c re, :ca sfiycyi 
lıızlc:uı"' ı rnEk t ı ••• 

. t.5Unun1Lı ,,c.: krılmıyurlc::r,hur arkc-=ı\..~tıf-iın,müc:ı el\.; cılcuıın .. an koparı
larak .AvrupD 1 y;::: ~j:ıtürülnıesi için,her türlü ç<ılısmcı yürütülC~ü.J)c:ıho 
hcıreKct i çi nu.8 ull.uL u hcılCe, h:ırckettcn ihraç cd lm e'~it;i ha le~ e Zi l::.ın 
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ark3daş ,yakınca kencü baş ınc::ı c~er€) çıkaraco&~ının propc::ıganc~:::ısını ya

pıyorclu.}5ununlau:c1 kc::ılınmıyor: a)Harcke:tin Citer 1Jüt ün alc:mlarill.cı çök

tügü ileri süri.:ılüyorc..u., 1))Hareketimizin IVIK t.:-ır:=.ıfınc~an L)ilinmekte o~ 

lan gizli ha1Jerleri çcırpı t;_,rak yaygınl:.:ış tırm::)ya baş laC.ı. c)MK 1 nin 

revizyonistlt-OŞ titini fırsat lıulduklc)rı yerlerele prop'::lgsınC:a e(iyor

larccı. • • • Ve akl u L:elme:yt.: n, g elmiye cek prupc::: gcJnc_3lar ve pezarlıkla r, 

ÖL,ünler günün clayı u.lmaya eaş laC.ı .Kıssca sı: rrıakyaveli zm meslek ha

li ne geti rill~i. 

Arksc.aş ın ve arkJcL:ş ların bütün bu yoptıkl~:ırına k3r3, ılık, sürekli 
IJir ş ckilc~e kc:nc.~ileri uyarılc".ı.Fakat arkac,aşlar uyarılara kulak ver-

mediler, süylenenleri clinlcmeclilcr. üsteli k, koll.ektif y0.ş arnı bozmak 

ve clej encrasycna ut,ratmcık için her c:avranı;ı içine girc~iler, bu ta

vırlarını [~Ün ue e,ün geliştin .. iler: Hem,~e tUm <~rkaC:~c;ılarırnızın göz~ 

lerinin içine haka-oaka bu işler oluyorc..u .. Tubi ki,iıu C:~avranı:;ıl.::ır 

e:ırkac~aşlar arasınlt<:ı huzursuzluklara V8 gi~..~erck çatışma,çelişmelere 

yol açıyorc:~u. 

im l~uruml:Jrın llb~enlcrini saptamc::ık, çözüm yollc::ırı konusunc~Eı tüm 
arkac:aşlarıırıızın t,ürüşlerini cılmak için,e:;encl toplantıl8rın y.3nın,~a 

yeni platformlar olu:;ıturulclu.Lu plcıtfcrmlEır, :)olge L'..üzeyinc~c, il ve 

ilçeler c1üzeyinCıe olus turulan platformLırc~ı .ru pl:"tfurmlarta çıkan 

ş onuç şuyc:.u: Zilan ve çt::vresincceki c:ırk::ıl,as lar hareketi parç:-=ılnmak, 

unsurL:ır c:ırasırw nifak suknwk ve hareketin tc:ısfiye 8c~ilmesi için 

her türlü flizipçi tutumlarını sürC.ürmekt8,.ürler.lVJ1{ 1 nin c'..i[:er üye

leri bu celi:;;ımeler karşısınca susiz kc;lmekt::<ırlcır 9 esnek 9 hc:mc~e çok 

esnek ~avrcınmokta(;_ırl::ır.~m C:~ovrc-mı:;ta,hareketi imhaycı götün::cek bir 

c~avranış cı :_~Jnüş elJilir.ıviK 1 nin c~ere:kli te:,,!:ıirlt:ri alması bir zorunlu

luktur ••. 

.i"lu platfcrmL:ıra katılan ark;.JC.::ıcş la r ... an 3-5 unsurun görüsleri 

hcıri ç 9 tüm arka :_L "''E? larımız ın t,örücş ler i yuka rı:_<cJ ;)k tn rc~ıi;_ ımı z görüq _. 

lerdi. 

JJu t;örüşlerle lJirlikte,geli,şsn olcıyl8rı c.ceerlenc~iren v0c gözlem

leri nin c~ c kri ti~.ini y::-ı.pan JVJK 'miz sonuçt:::ı f;'Ukcırara vcırarcık 9 tütün 
arkac.c1Ş ların ~sörüs lerini unaylomış uluu • .Alın .. m karar c-ouyc~u: "Zilan 

ve çevrt::s in~eki üç unsur belli üir c:önurL .. en surıra ,he:;reketi parçola

mak,unsurlc:'r arcısın a nifak suknıak ve hart::h.t:;tin prestijisini scırs

mak için yoLun hizipçi çalışmalnr içine i:Jirmi;ılt::rC.ir.~3u hizipçi ;:, 

tutumlar ı, ta sfiyı:.:ci eylemleriyle lıüt Lin le~ m eK t C('i r. :nunC.c:ı n dolayı, 

bu ork~Kc.ışlcır hizipçi tas[iyecic,irler.J\u e;ylurrlcrim,en 

lo n V8 bir arkcı(,uş ın ihr::ı cı na kc-ıra r verilmiş tir. (~ah si 
lay ı Z,i

çuı L..i{:: er 

iki unsur ccah cJ üneeki ta rihlerl~e isti fu etti klt:Ti i çin h akla rın::",c: 

ihraç karc_ırının verilmesine gerek t_;C.)rülmGmistir)". 
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Zilan DrkoL,.aş ırnızın hizipçi meıntıl_ını scrtilcyE:.:n !Jir ~Jt:lge olmc:ı
sı lx:ıkımınc~:ın 1 cırKc=-ıcca';\ ın, 1klli bir iJL]n· .. a S\.. rumlu ol:.:m lür arkac~aş a 
yazc'cıt.ı bir mektuuu buraycı :::ık tormaktcı y~ı r.cır v::n'(,ı r. Onc'~an sonra (,a, ır
kc~claş ın 1_,örU] lcrim_; km:-ş ılık [oÜrG'$ lc.:rimi zi nktJr:c:ca{ız .Mektup c:ynen 
ş öyle: 

ll s c···n ooooo c.ı 

Ale~ Rızt:,<.:ıri r ~-en ı ihr:::ıç ı cilmiş .mnır:ıUi ycızıyur ,;lvlu tlc;kn St: li m 
~ ----oradaki ynn~oşlc:rı arncılılıylcı çaLımızın ilcinç oloylorın~an bi-.... ~---,~-=--~~->----... = .. == . . ri sayılaüilEccek 'c~:ıyaDınC:~::~ ihroçı ol<lyını ~c: aktfırmıştır.Heın-

,'.e J:lı~:,_:ız_i 9 ı ,.:.a.tü ~}f__ü~~l~_!'_L .. :;_~~_t~§~e.lli.._!~_!-:~1.l~~q_~L.L~~l..Y.9 c: erek ... 
Çünkü bunıc.aki ı c,Gstı L;ÜÇl8rine öyle: sınl·~tı.yur ••• Ama ıvrcırx.ı ın ('~e-
y imi ni h ~J t ır i~ tm~ ı k ; Yi212..Yı:~IPJ n,i;.l_J3_];_!9.L2: r ~~-f i.1 E; E..:iEJ. __ y_c::.j;~-?;_z .C.l!'l~ n 
1:~: :·:_i ::ı_ı_:~;c.:t._n_s_~.s'ml_Lg:' ~} l!~i.i;'!._"l .... }?~Ü n ı~J:L:=r:__zL~ı_E;L~ 2J:J.e . .r~L~eli m 
~-gee o ~l~.i_];. n c, e ;t up i;_;:. k:;L~~~~-~---:~ .. ~ _,:;sj y ~~ k 1 t:ı;]. __ ~_()_l!!!.lS_._:)_1J.j'_ü :r:_ •.•• 
ır Evet ccınım;ş im d k ıs: cc:; şe: ı_~~~} n ~,.:~ı .. : '_t2Jl_Ei.~:Zı..E1.eY.l,J2.. bu ra, ~D 
hi r_t,_~-·--~ı.;zak u;y:_1);..nu;ı[~cı __§!~s le ~-~lLl~ k um_::;c~i c~~.E.....:~.LJı.s~ccL~XlEl· K ı sa ca . ,i ye
rurn.çunkü en kısi.:, zanwnca ya 1.~ir :=ırkau:ış c:r<üa:ptıyla vcy:J kcn-
lli ni eel er t:k s iz e ulayl<-:ırı cık. t cı n:: ca c ım •1;2_r~i .... YY';.~-~S,))pı __ ~i __ 9_!ta :.u[u ı . 
_c19__w.9 r_~i,i!b._b irlik tc~--a -l~l!..!JlD.-_~g~~]'U fll}.-~~~~~P-liE_IÇ~~ r, i st a .n 1• 
fQ_jJir ls.'::' mü ni st ule:ı r!;,lk ~_9v aş .:L.P~~v_9ş rn~ı~3.ı.l.<?~S,~_i r~-~l?J;.ı~.§L !'l .. <2.:runu uL.13:
i UJD!,.:t_::~_LLI0 i n c c,i yu r:E~.E2E_;!-] u_~ .• 
ll Sovyetler kunusunc~ d, i ttifc:ıkla r kc, nusu n, Cl (~ri ;l:ltlcnmc ye; ni k\AIJÜ-.~----~--·~-~-·~~-------------... ··~··~~~-·~=···--.., .• ~.~------~-:. .. L ........ ., .. -~~-·-···-~~- ----~..,..-.. ···--·----· ---ni st ö rgütlenrııt: konusun:.lcı ve c' l:Vrimle il .. jli t enim hem on hem c n oc.=,.=--r.o-..,.,._-::-•.:."-"'-"""'~''"""''·"- , .... ~ .. ~-_,,~-""""'~"""''""'"""'"-''""'=""-·,....·-c-;=.--•-~-.--~.-,,or.ı~...z-.-_,_ oc•· .r-.-cr'-~""""'""'"""'<7- .,.. ~"-""'-"=----,.-.-...-

•~-~E~.J};l2rl§J.er~__lj.l.e~l'l:.+.~E',·~-~2~ .. ..: ·~~~~!JJ:n. ~li .. ~L .. _!.~E~_ .. ])E~J<Ö~r:!-iJ _± t:re prc.:y
~~-~"2....u.pvrtünis1JJi_E_ Li_;;:} m.:;_:_\J_ ... k~~--~_ç_~k~!· 
11~i_~~.J..f8 ,c uir C.Vl_il~_}f_,_§_~<L'l}l]-lt~'"Ç.]-ktı.~ Vl: SGli\11 lm kunuôa tüm ye
teneklerini kullcıncJrak '-''unu önt3 çık~lr, ı. E:skı unsı.Jru yaptı ve: 7 
yetkili c:.ırkcH.:c.q ın kar:ıı çıkmasına ratmen t eni mt:rkez kcmitc: en 
ihraç ettiklerini cuyur\ .. ulc:ır ı \,cı st t',üçleri n'- ı o • •• §_<2.~-~mi ~}___2ıkc:'r
~ıs~~}_a~--l~~~r-~uk. yetkililerin 6ı sı istifa cttil;:_r.ncn yine(~c kGn-
fera nsı t ekl c_:c,im ve izi n cıl<"n"ak _ ' · •••• ı c:1 

ken ::-:rKL'Jmuc:,n üye • o ••• ı c,en C:t:: 1\.ı.;rktulcunu 

oluş tı..u·,,ucurn f_CrE:::kçL:siylE. UL:ni ihraç ,Ala 
lerini c,uyurmuşlar kitleye •••• 

, i ttim.g .... c~~.J~~E~~~ıuk
stt.:rcrt;k fraksiycn 

Hız ri ı ,l en ihrc:ıç t~tti1;; 

11bvet Ort.cJ,,üt,uıc,a Tür yı1.::ın şeyle karşıl:Jştık 9 Selim ÇDk şc:ylc,r 
Öt'renrniş ama 'uu sen uluy St.;lim' in Ortac'o(u .c:ıkilcro Uç kni ı tçılık 
konuaunr~o ver~~it:ci sun :~ers ve k(', tkı. 
11 JJütün Ortcı;,ut:uıyu,faşist pertileri z·:.cn c,eçirc.iğirııizC:c; hiç
··uirinin .:..!.~.E .. -~. sahte:, c ,:;ls.:ı l2~._rt;ıLım<~.-~ıEt~.( Zilan çizmi':)) k cn
L5sinc ilc..:tmc,<t:n ihr;.ç ctnkltccri ul~Jyıncı r:ıstl~ıınc:c.ık.Evct canım; 

• o ,. 1. o 
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11 Alc:ı Rızgari'c..en 'yargılanmadc:m' gürüşlerim .::üınmadon çok 'yürek-_ 

li' iki 'c~ustumı tarafınGarı 'ihraç' e~lilc:..im. 1 Do~tlar_ım 1 Ortac1oğu,

ctaki P2J-i tikacıların ~züne gireceklerini sancl!._lar ama öyle ace-

le e,-~ip bu komik olay ı sahnelc;di lerki Ort,ac~oğu 'c:aKi c~ostları b.i

l_e onları savunamıyur. 

HBu konuC.a Rızgariı cilere verclic-imiz o 6 sayfaya benzer bir 02-

/
(,.:.) 

vap hazı rlıyurum ve dostların kavga l~avetleri ne; evet cU yorum. 

ş imc'~i 1Jurac1ayım; bir meq. kurc~uk. Selim V8 Xalic':. ı in ycmınc1a onları 

yakın(~a tanıyan pt:.;k kimse kalmadı •• • Ama .Al~~~cıri 'nin i smine 

sıt_ınıp kilo almaya çalışıyorlar. naylun cepheler ve naylon (ost

luklGr kurarak •.•••••••••• ile görüşüp "l_,izi onlara şikay!ıit E;c'..i

yorlar; ••••••• ı ne karşıdır niye yer vcri yorsunuz (~iye ve bir 

yıt_.ın ucuz ayakoyunu .••• 

"Canım; surunun özünü tür kez c1.::ıha yincliyurum; komünist olarak 

-:tev:: m eciip etmeme Ala Rız.t_:,ari 'yi ve lic~erlerini bu hale soktu. 

"Bu korıuC:,a c\uyarlı komünist tavır koy<-3CEGını umuyurum en azınc-:cm 

bizi uinlemeGen karar verme. tum arkcıdaş lara c1a Rızgari yul ayrı

nu nı ve tavrımızı hatırlat.En kısa zamcınu::ı görLiş ece~iz.Bir kez 

~_.,aha c~iyerek komünist müc:Jc.~elecle varız ~,cyip baş lıyuruz.K en( ine 

iyi l.Jak ••••• Haber ileti:Lilirs en ••.•.• ve için(eki yolclaş

lara c~a haberi ilet.Ayrıccı bana Lıir mektup yozcırsan sevinirim. 

Gözlerinc-on öperirrı. 
il 
•••••••••• o •••••••••• 

d.4.1982/ •.... 
AlJlc:m Zilan 

11 H ••• ve H •••• ile c:.e gorüc;ı .Bizi Dekl0sin." 

(abç.) 

Zilon arka uac;ı ın ya z.u.ıkla rının üzeri n~,t: clurulmcıs ınc~a; man tali

tenin D Çı ca kavuş tunllma sı Ve m8ssleni n c aha '"-i iyi kavra nrrıc: sı 

bakımıncıarı yarar vsrcır. çünkü,<Jrke:hıc:şın t0riRlerinin rnuhtevs

sı uir çuk konuya açıklık getireceK ni tslikt edir.Kıscı bir metin 

olması 9 Lirçok 7 t:;yin açıt,cı çıkarılmasına engel· olmamış 9 tersine 

yeterli olmuş .Bunun için, l:ıir /'-mıyl:.:ı(.a ba'? ınu:ın beri serrilerrıeye 

çalı.c;ıtıtcımız Ve belli yonleriyle açıt,a çıkarc.,ıt_ımız anlayı-

ş ın ele verilmesi Lakımınc.an c.,a (örcütsel <:mlcıyış 9 .:"Lostlarla il

gili anlayış,ka,_,rolara bakıs, açısı v.>j •.• ) yDzılanlar,büyük ö
nem taş ıyur.Bizc,e üzeninı:.ıe l~uralırrı.Arkacc:n ın yaz~,ıklarının cev:

herini gözlere 11 batıralırrı 11 .Yokscı,içinu_e i)Ulunc~ucumuz kosullarr.a 

ciLlıi lJir hesaplaşma c~öı;ıE<rrıine ~_:irmek mürrık ün olmaz. çünkü 9 cic'~,,i 

bir hesapl:Jşma için somut verilerin Grtaya L~etirilmesi {':erekir. 

Bu verilerin hareketimiz LıünyEsin,,eki tüm arkac~asların olc.~u['u 

gibi~ cçvr:irrıci-,.:.emokratik"kamuoyunun ve emt:::kçi yıt_cınların (ene-

- 1- • 
(Jt'u 
(x) :au güne kaiiar 1M yle 'Dir yazı iağıt.ılmai.ı. 
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timine sunulması t;cre.Kir.Hesc:ıplaşmanın IJütün yi.Jnleriyle olması gere

kir. Bugüne ~-~ek, r.J Lit Lin hesaplaş m cı evreler ine~ e surı.wlar tek ~:oyu tl u u

larak ele alınmıc;ı tır.ııu boyutlcJr~:tLiki hcsaplaS,ınJc~a gerekli vcrimi sağ

lamamıştır .çünı<.:.ü !].ysapl~-' teK lıaş ına 1Jirilcrini n 11al t e~,ilmcsi 11 

eylemi c~cLilcir.ı:.drilerinin elLeştirilmesi vs 1:;u t:Olc,-stiri tEcmelinC:~E: 

olumlu Lıir çizgiye betirilmesL,ir.Buc~a y~C.terli etilc~ir.Bunun yanın-
1 . 
1)ır ya-

p.ıycı var,,ı rılnkı s ının _sü_E_~~~~.:-~~~ !Jcı~ latılmus ı ır. }lu yspıh.ı~ı zaman 

hesaplaşma nın~ clt::;ı tir i ve özelt::s tirinin önemi u lur~ lluLru scmuçlar a

lına :j ilinir:. 

Ozctle hesaplaşma~ a)çok ~uyutlu,çok ytnlü olmalı~ır.Hesapl~sma; 

il..~colojik~siyc:ısal ve ur1).ıtsel ult.~Ut.:u k<:JL.ar susyal Vt; ::ıhloksalc'cı ola

uili r, ulmc:llı.Lır,_,a .:tu evrt:,., c: n su'nr::ıca, hescıpl-=ış mc.ı sürecine bu :JOyu t

larıylcı [irmeye çalışacat,ız.zaten bu sürecin L~:slaC:'ıi_:ı ve ·:;aslatıl

uıtı inancınl,c;yız.J3irilerinin,Lu· cvreyi sesizcc atlc:yarak i:ıir yE:rle

re varmaK istemt;si ,j)şüncesine 'Lizim katılm~ımız müqıkün C:le0iL-~ir. 

0)Hcsupla;ıma::;.a verili c:.urum Vt; veriler ~Jclirleyici bir öc;e: clarcık c

le alınmulı,.,ır.Yuksa,su.:.Jjektif (.>rtamın sunucu gelisıneler !J3ç;ını alıp 

t:,i~sr.Onun için hes,.:-plaşme:~,.,a 9 ulJJl:ktif clunrnalı,,ır. c)Hesc:ırjloc:ımc:q ic~e

olojik, siyasal ve 0rE::,Lıtsd pratik ve tc:me::l S(orunlar varsa bunların 

aşılmasını Vb al tc rna ti fst;l yapılc:ırı urtaya çık cırmcıyı amc:: çlamc:lL'.ı r. 

YLksa 9 cleştirınE:,k hiçi.Jir :.:ınlmn ifcı\~e etmez (;_q~icıtirmc,gelistirım on

le:ımınca) • 

.Jiz,,e ;Ju anlayış bbrel:i soruna r;irc"ik ve gircc.elız. 

ı )unceliklt2 meKtuptaki usluu :.. ikka ti ç ckr:ıcK t e~,i r. Bu uslu1J, .P'IK ü

yesi jir yul~aşla,hcrhant:,i ~ir alanGoki ~~revli unsur orasınuoki 

lJir ilişKinin uslut;U l.Sf~ildr.usluLJta özt:l :.:.ir .il kullanılmaya c~ik

kat eLeilmişe .l"c:n"isint- mi::'K tup ye:ızılan arka,,;:.s <J özel Lir fonksiyon 

tanınrnıc;ı V<.:; uz<:;l yd.Kınlık [.üstc:rilmcy<.:: çcüış ılr;uq .Mektup yazılan c:ır-

1-caCLO? cı u zel fonK.siyun ven;.ici c·:_ah:ı sonraki l elirl c.mcleriylc "t açık 

seçil-e urt~Jyc ÇL~mc.ık t;ek.ır. Onlur üz eiin,"t:. , , c urul:ı ceılc •. Z'=ıt e n, mek

tup ba:;;ın.on Sunun~" kc.<,_,ar 11 ~)irilcrina ıı ~zel ycıkl'-1şımı yansıtm::ıkta

Lcır .}Ju t,;vır 9 lvJK üyt:si ve Ustc,lik ltend sine kornü ni st 1iiyen lı ir unsu

run y;.:ıkla~umı ul:::ıınc.ız.:ı.ıu L<:vr::mP ~)içimi v0 y.:ıkl~ışımlar;ört;ütsel ya

pı için~,E:: kenc..ine özel çcvrLlt;r_ y<:ır~ıtm:ıycı,kerLine taraft::ır yar.'ıt

m:Jya ~ ko,_rolar ar<~sı rı:_,.ı ayrım yapm::ıya 9 lJiri ni n '-"-if_ eri n,_,t..n üst ün olcu

cunu ima etDeyc ( oelirlemeyc) tckald.il 8t.t:.n. Lir '"avranıc:ı tır.]}u l~c:vrs

nış :.Jiçirrıi.,e 1 0zel irc:cleıW.zin ,ıc,?ın,a ürbütse::l çalısmcc,c:: h_i.z~J21_~2me

n~ı:ı:..~ .. su:r:~ıı_~___:lj ıru nın urtdy2 çıKmu sın:cı z e:nıin uluş turur •Ayrı ca~ rnektut u 

yazan a r.K:_ı ,,a;, 9 tJulunc,utu ::ılc:ı n~J.ı uı 'm Ccıvr~.ınıc: l<n· ıyl~ı mahalli tluk

lc.ışmcllura 9 mc;lı~üli <,;JtY;?maLır~ı ve hiziplc,;ımelc.re (alc_ınlt:ırın ken\,ils

rine ozgü iç ,,isiplin y<'ıratrrı~:l<.ırınc.:ı) zemin ol:ıc.'~k bir ort:::ıın h<:zır-
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lamış t.ı .Bunun b0yle ulCuı:;,u, ulu"? turulan çeşitli tcplantılar c~n ve (~eğer
ı en.Ci rmel~:_;rc.e c.:ı çıt cı çıktı. (Toplantı tu ta ncıkl::ır ı aT"? i vi mi zc~ec1i r). 

ArkaL~Gşın. bu Gavrc:ınışı,Rızgari yc.,l ayrımınca kc:ın;ıı çıktıi_.ımız,e
leştirip,tcşhir t:ttiLimiz LJir anlayışa u.a ke:;ync.::klık etmistir:ııAc~a-
mın aclamını yaratması •.• u 

2)Arka--,aş c:ı müeyyL.:.eni n MK tarc:ı fınc.,::.m uygulEJ n(ıt::ır.ıa, söyliyece( imiz Lıir şey yoktur.Çünkü,L:olruliur.Mücyyic.e: arkadcısın ihracı,:~ır.J3u 
karara karşı cırk:..ıüCJŞ ın i ti rcız. ve tartı~ m::-1 hakkının ol:::~utUL-~a ta rtış ıl
mıyaccık k::L~ar 2çıK ve --·.em0kn:ıtik bir h:::oıktır.çünkü,MI.J harekL::tler<::.e, 
ürgütlErc,ç; herh.:.:ıngi lıir cre:,c.mın,komitenin VolJ. örgütsel ünitenin 81-
mış uluut:u kararlcıra, rii tiraz eUilmez, lm karc:ır üzcrinl~e tartı';? ma y.':c1-
pılmazıı J.iye ,Jin;ı ey yoktur.l3u hcrkesinc,e hc:ıkkıc:ır.:Bu aynı z:ımc:ınc:a 
Zileın arkuc,cşın L,a hakkıl:.ır.Bu hakkı kimse L)nun elinde c:ıL.ımoz. 

F·akc:ıt,Zilc:ın arKa,,e;ş uu hakkını kullc:ınırken yine bir komünist Ciui dei::.,il, uir lilıc-~r<ıl [;iL-i kullmımı$tır!Dol-:ıyısiyle,kulanılan haktJ 
burjuva ~ir hakk2 Libnüşmüştür,aönüstürülrnüstür. 

Hcıngi yol izlcnmeliy~ . .i.i ona bakalım:İhrEJç cc.~ilen arkacla? ,.fvilC üyEsi 
bir arkac,aş .IV!K turefın'--tan ihraç eclilrniş • .Buna kcJr'? ılık~ilk pHlnc,a ~Tr<:: 1 e 
itiraz eece1ili r .Hc-ıyc,i Lciyeli m ki, e n Us t kcmi tc ola ro k (har ek c ti miz
L~e) Ml\. ihraç kararı verc,icine güne, 11 tt-kr<u·C:"e:m n <e( __ en itiraz cc~cyim 11 

c~enileoilinir.Arna,kencti i.tirazını ve gürüşl<::;rini I'1r{ 1ye iki cıçıc.:m yi
neCie iletmesi ör~:,ütsel ç::Jlı;ı mcı c:ıçısınc,::.m ~jir zorunluluktur~ 

Bi ri nci s i,ıviK yenL, en, c:ı.rkc) L-37 ın c et ir~iklcri k:ırş ısınJ.::."1 t~örü"' ls
rini c:et:iştire:;l.Jilir,_d.G-orünc; o lü,im arkau:ış mümkün ~:~:örünmüyor. 

İkincisi,IvJK ihrGç kararını Lütün orgüt :ıirimlcrine,komitcısrine 
açiklcırkt-:n,~;ynı Z"--nJanl,iJ Z,ilan <:JrkaJaşın itiraz. Vfs ğöriJ?lerini cl€ i
letrn8k zurun2ayca. (Ncısıl ki lJugün (~olaylı ol<'ırık elimize gr:;çEn mektu
bu hc:.rfi hcırfine; size iletrneyi~ z.Grunlu görüyors<.?k).ı~u C~urum;~a,ör
t,;üt Jirim..Lerinin,komitelt:;rinin ve h:.:ıreKetin tüm unsurlarının görü':l
leri (fırsat ve i~kan varsa) örgütsel kurJllar için~e alınarak,kar8-
rımız ın c. et._. iş tirilmesi ya ~.cı (levurn ettirilmesi du[ru.l tusuncla eciliml cr 
u.elirt,in hale gelmiş clure..u. 

Uçüncüsü,Kunfer:.:msın ycıpıil.ınasına kor:J.r verilciLini srkoCc::B tcı til-mektcyl .. i .çünKü, i.Ju kurcıro kenuisic~c ey vermi.] ti? cn::ıylornıc:: tı .HcJreKEt 
için,_,e k2lıncı niyetinc:~e Lld n arkc:~....::.:ış ,l:;u sorunun konferansta turtı
şılrnası için·.ce,JVIK'ne itirazlnrını ve c;örüslt:rini ilctmesi cerekir • 
.(b.em·?Jaten :Jiz Du mc.:seleyi konferc.rnsto tdrtıc;:Jcdktık).ÇLinkü~NK 1 nin 
irüuesiylc. 9 ~,ünkü orgiitlc::nme ccüzeyimi zcie varolmcJyDn 1Jir örrütsel p2.Dt
form (genel in i rc;,_,esi ni temsil e'-_en ~Ji r pl::ı ti vrnll.ur) tay i n eai1mi::ı -· 
tir.Dolc:.iyısiyle,?rt,ütsel işlcyi~te ve rlemukrc.ıtik mGrkcziyetçillk l(u
ralına gbre,lvJK ircıuesiyle (tirçuk cılanlar ... :c:ıKi -cırk::::,l:::ı:~lorımızınc,a ö~ 
marisi ile) bir plcıtfurmun oluqturulması; ili"?kileru::,c~cıvr:.1nıc;ılar~~o ve hattc:ı brc,Litsel hiyercırJi (.~et.ciş ikliklt:-r ynpcıccı[ını 1Jilimscl cla-

1 ... 1 .. 
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rak sGrunlc;r:..ı y:..ıklc..ı? c, n, Leninist örgüt s t.:l nvrml~ıra b elli ölç ül erc,e vc:ı

ranları n iJilmesi t,ereken lJi r uurumc,ur. Ama bunun için ö.rgütsel çal ıs mJ
ya inançımız ulması gerekir ta~Jii. 

Kauul .:,(~_e:.lim ki,Ml( 1 eye cırk~ıc~as gorüş lerini il et-
mel~i.Ve MK vasıt,.ısıyl::~ kenc,i görü~lcrini tüm örg;'ütsel bi-
rimlere,kumitelbre,sorumluJora iletme yolunu seçrH:::~i .Mektupta yaptJ.
t.ı gibi ~~ı Y2ni,JV1erkez kumitesini aşarcık 1ıu kullanıncık iste~:i.13u 
halde ,_,e arke:ıu.c.ış ın leninist örgütsel kurall-~ro uyması ve ona uygun i
lişkiler ~:::oliş tirmesi ,yazışmalar yaprrıc-Jsı gerE:lcir,~i.Im~l?-~S~~- olurc~u?: 
İhraç el,ilen c:ırk::h,c:ış ,Ml( üyesi uir arl<.Eıcc:ıc:ı .ME.: üyesi arkaı.~a:,ı ,hangi alan
larL,a (ülk.::.ler:.~e ve hatta bölt,clerc-'e) örgtütlü ;~~ııunC~ui_,umuzu ve rm a
lanlarc.a hc:ınt.c,i yolGac;; larımız ın sorumlu ulcluLunu 9 sorumlu yolr.~as larımı
z.ın olu!]turc,ucu örc_ütsel birimlerin,kcmitclerin hangileri olc.u[unu 
bilmek (~urumun'-'-ayctı.Biitün :mnlörı iÜl~licins ~:,;ü::C: ,leninist dikey ürcüt-· 
lennıenin hiyerar:f?.ik yapısına uygun ili7kil6r t:elistirerek;itir::ızları-
nı ve gurüş lerini rahatlıkla ileteiJilird .Ken,-'i sine güvenen, surunla
rın çözümUnu en yarın ulan,hareketi kurumak isteyen (çünkü. ileri sürcü
t üm üz yol ve yönt .;;m izlenmeuici zama n, CıE..c;ı i frasycnu satlaya cak ilis
kilerin urt;:ıya çıkacat:_ı~özel c.~:;:vranı'? ve ili~lcilerin bElirlenecebi ka
çınılmazc.:.ır.Ve nihayet öyle clınuştur •• ) tir komünistin tcJvrı bu olma
lıCır • .D0yle yapılmı<ş ulScıy·2.ı 1 ycıpılun işin u8Vrimci-I.Cn10krc:ıtik .bir <:111-

lcimı olurL,Uo 

peki arlca~..l . .::ş hant::i yolu izlemic;ı: Leninist örgütlenmedEki ,::ikey 
hiyerarşik yapıyı ~qe:w:.:.lar altımı ~Jlarak,pDrc:ılel ilişkiler (y::--:ıtay) gE:.
liş tirmiş. 

Qze~ ilişki uiçimi seçilmiş tir:kenclisinc:: m~ktup yazılan 3rk<:H~c=ışın 
bulun(~Ut:.:U <:Ü<ıncca,arkc:-ı"asın ,,,ı-=_ıınL,a başk:_:ı sorumlu arkaucı'?l3r vc=ır. Ve bu 

-surumlu arKa '-~aeş ları n i çi nc.~e bulun'-,uklcırı ~Jir ürcüt s el yapıla nma vor. 
Zilan arka,,c:ış tıunu uile-bile, örcütsel yapıya kt:n,·.i görüş lerini iletme
yi gerEkli Lörmüyur.l3ir orkaucışa,C:Jzel iür uslu:;la hit:JtJ ec~erek kenc,i 
sorununu aktCJrmaycı çcüışıyor.(Bcışk.:ıları bu tavrrı -J .•. :: girC.ikleri 
zaman ne'-,e n kar-$ ı çıkılıyorc..u?Dunun(ı.a c:3rk~Jc[cıc;; ve :ırka ·~8!7 lar tarafın
G.an açıklunırı<JSJ. t·erekir) .Arka~aş ~)ı.__;_nunla c;a kc:Jlmıyor; c:ırkacl,as a 1H::lli 
ı:;örevlerCLe veriyor ve gört.::vlen,e c,e öir sınırlunGırma yapıyor.Bu sı
nırlan_,ırmayı gostc:ren cümleleri cıktarc:lım: ır •••• Selim orc.l.Jki yan,:aş-

ları cırcıcılıcıyla,çue_:ı_,P_~~-~ ilt;inç olayl~ırırkc:m tJiri sc:ıyılarJilecek 
1 [:;ıyai:;ınCa ihr::<ç ı vlayını size c:<ktarırıır_i tırır (li:~:h.:ı sonrcıki bölümele son 
geli c;; melerl e il[='~ili t,örü~ leri mi zi ve kGr:..ırlarırrıızı hangi yollc:-ı rlcı, 
hanı::;i metoc~la aktc:ırG.ıc_ımızı açıkloycıcacız.onun için bura,,cı :Ju kL)nu ü
zerinc...e uzunca c~urmaktd yarur ycktur.) 

Yalnız kısacr; şunl<Jrı ut.::li:ttelim::t3iz tc>rnftcırlc:ırımızs c.c~il! sorum
lu c:rka~,D':?lL:re (hc:r 0rgütlenme ;cılc:nın~"a) {,ürü;ılerimizi ve kararl2rı-
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mız.ı ilettiK.Ve uütün kararlorımızm ve ~:örüşlerirrıizin tüm sorumlu a~ 

kadaş la ra ve o yörel erc.e tJulun<m tüm arKCJclCJcı 1:-Jrımıza; arkac~a::? ın Cıuru

muyla ilt;ili olarak Grtcıya çıkan spekülasyonlar:::ı cevap olmcısı için bü

tün c.lust t;üçlerec~e aurumun açıkLınmasını ilettik.BunCsın dolayı cla,Zi

lan a rkucaş ın rnek tup yaz(lıt: ı c:ırkc:ıclaş lt~:ı bunlc;r ı ögrenmic;ı ve t:::ırtış ına

lara taraf olmuştur.Demek ki 1 c:.ırkau.aş 1JcJzı ter.JftarlDrımızı kendi ka

fasınc...c:ı sumut)i.aş tırmış (bunle::rc_r:ı sorumlular,hemel.e Z':l_!Unluluk sonucu 

sorumlu ulmaye:m surumlular.Ame:ı ~,rka(.:ı=; ın mGktup yazclıe,:,ı arkadeıcı ,zo

runluluk sonucu sorumlu olan lıir arKc3C;.EŞ), lJUnl::ıra sorunun bile iletil

mesini,kenui [i;Örüşlerinin nunlarc:~ıt iletilmesini istememiştiroBunun 

yanında ilişkiler konuı:;·unt_la ş öyle ,iywr~ 

n ••••••• Ha:Jer ileteuilirstın ş ..... 1 ye ve •••• içinc~eki yulllc1cıla

ra ~a haberi ilet ..• 

''H •••• ve H •••• i le t1e t_örü(? .ı:, iz i iJc:kl E-sin. ıı 

:ı3u ~elirlemeler tam C:.c: özel ~Jir ilişkinin vrtJycı çıkar.:~ı(ı bt:lir~ 

lemt:ler.Gorevlenc....irwe L~e ccı:_;:.-ısı.yc.m_i 1 <Jrk,, <::ş 1 S •••• 'nin kenC:.isi ile 

ilt,ili <:llınan k:.ırura hemen muhale fet ecLE.lıileceltni ldliyor! Ne kaclcır 

garip! Diyelim ki, Dirilerine '-ıl.:m özel yakLıs; ımlar ve ilicıkilerc...en 

CLolay ı boyle üir sonuc<:ı var'-~ı :ya verilen t_;_;iJrevlere ne c, emek gerekir. 
i; ir 

çünkü: ş ... , .->. ••• 1 nın he rh~~ngi lt i ri rai ne~ e komi tc mi zin üyesi olan 

arkal.L;:şlarımızucm biri .J;'ak2t,uu ::Jrka·--~3'Ş ın bulun~~ui::u ~l:::mc.la ,genel dü

z ey~ e sorumlu c;r.Kac.nc;: vcırken, n eec en ş ... 'ye Lıliyle özel tir ili<? ki ö

neriyur •• Ayrıccı, IVJK üye si urh.__ıu.aş , iJu 1Ji ri mi n ürL,Litlenme si üz er ine ıvr:.z ı 

(~eki tartışm<Jlarl~a kimlt:rin nere:,e ve h::ınt,i c~üzeyC::.e sorumlu,yetkili 

uldut.unu Çuk iyi oiliy~_;ruu.Onl:lrlD ili7ki kurmc.:sını önermesi gerek

mezmiycLL .• :Ju aynı zaman,.c..; u ıı·:ınclcıki ür~:,ütsel iJiri m ve d.i[:er yetki

lileri ci uc.iye :::ılmaınsk u.eLilmi,ar • 
• 

"H •••• ve H ••• 11 ise,o l.önemc1e hareketle kcnc'i isteKleriyle ili<?-

kisini kesmiş iki cırkcıc,.:ştır.HaycLi cliyelim,zacıflcır örgütlen.Lirilmek .... 

isteniyurl 1..-m L-ml:::muiJ. c.cı,:JrKD~ccı~ın ken::_isintc t.Jr'Jftar bulmak için,cn

lara el atmnya ihtiy.Jcı vcır,hukkı v~r ~iyelim •• 

" . . . . içincLeki cTk~"'slc.n·al~Cl hatE-ri ilet 17 :Kenc:.isini tümCen ele 

veren Lıir eturum.(,.iunkü, u ecuneme e y~mi arkCJ,,:"-:ı ın ihraç el'ilö.i[i (~önem

ele, onlarca arku\~.:ç u alana E.Jİ tti .Onlc;rın h<JLer iletmesi c~üs ünülc1Ji

li ni ru.i. Amc.ı l.mnlar..:ı i tiuar etmemiş "çünkü, kt~nc..isi o bölgecleki sorum

lulara,ins<:mlarımızu hc:ıLıcr iletmey~> CEs,ıret ccLcmemiştir.l)aska bir 

al<::ınuaki arKaLL O? t:Jn me c. et umrnu') tur .l3unun ötesine~ e, ör[~Üts el pl~n,:~o 

bu ccıvranışın,askeri fac:>ist C.iktut0rli.Jk kuO?ull:.ırıncca ne kLıclor teh

liKeli uldubu, ola c<:.Ut ı a rk:j ,,J2 tcı ru Jın,_,_,.ın :Ji1inrnek zurunc1c:yc1ı .P<ıra

lel ilişkilerin,cevrimci hareKet içinue yarc'ttıc::.ı t:Jhribatlerı,l2 

Eylul'le yuşamcıınış olacc;k ki l_;u nrk:J(~cış ,ounlır<ı Cikkc-:t etme 9 tt:crü

beler e u inme r;ereci go rm emi ş • 
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Ayrıc::.ı,kf-.;nc.isine r;ıektup yazıL:ın :..:ırh.<Ju.as ın lm yetkililikte ulmoc:ı

Lını c..a arKac"~aş ın ·uilmssi L~erekir:.i. 

ı.u ilişkilerin özel tir ili<7ki olt .. :.u~:unu ,cöstoren en :)üyük veri:-:.c 
şuC:lur:Iv'JeKtu:Jun yazılu.ıt_ı ulana,telli lıir ccönem sunrc:•,JVJK üyesi orkac~c;ş ... 

lan,an biri t;elc..i.Ortcıya çıkan t.elişınelerle ilcili ularak,l Meyıs 

1982 t~ırihleri ne., e beş lıyan ve günl eri al rm tcpLmtı Lır yapıl~ıı. O tc:}:>

lantılarc..~ı,c alanc . .::-ı bulunan türıı yulc.a'3larımız lmlun(~ular.Görüşleri

mizi s:çıklac~ı-k.(Gurüşleritüiz teyp L<~nul:.:ırınc.<e:'(,ır).Buna kar::ıılık MK' 

üyesine surulun tum sorulc::rcı Ler~..okli V8 c.,etc.ıylı cevaplcır vsrilmiş

tir. Du g0rüş lerimi zi ve k::.ırarlc:ırımızı unc.:yl<:;yc:m crk"ıc~as lar olmuş tur, 

kzu:ş ı çıka nldr olmuş tur. ıJunla rınu:J l.et: erlenci ri lecE:t_i l; eli rti lınic;ı tir. 

Ark<:L,:JŞ ınc.a kenu.i gürüşlerini ilete-:ülecel'ini,bu h2lde yine 1ürlikte 

oturup c.urumu ci.e~_:erlencJ.irecet:imizi kar<-:r <Jltınc; ::lc.~ık. 

Zilcın cırK.:.:.::ie:s ın günLi.er~it_i mektup,y::1 c t'-;plontılar evresinc~~e y:.:ı

cc_:J t~ plc.ınt ıL: rımı~ ın sonuçl<-~ nın .:ısı n, __ an kı Sic Lı ir s üre sonr:J belmi;ı cl

rnasıns rae:,ırıen,mektup ·uizE:.lere t,österilıneıniş ve t,irçok :Jrkc:ıcu::ısc:ı cca 

okutulmcırnıştır.Hektup iKlli lJir çevrec,e kc:;lmıstır.Ne kar.cır iyi bir 

rnLıcacele? Açık ciL:vrimci uir rnuc~h~cls? .•• 

hiçbir yarorın ulmc:'~'ıtırıı,ulınayc:ıc;:ıt:ırıı hsr uklı 

uileiJili r c~urumclaCır. 

CJYLEY0E ..~.::IH SURC SCJh.LıJ.ılj>ı,ZilJn :::ırk: .. h~iJ'? cev:ap versin: 11 SGn VLyc siz
ler c,aha ()nceKi t~ırihlcrc.8 uir bl.Jk vt::ycı hizipmiy:.iniz? 11 

çünkü~ ;m soruyu .· .L surmcımızı terekli kıl C': n Ve lcaha sonra tek-

rarL.a üzsrin~e '-~uruc;:ıLımız cürnlcler"e e:lrK:I\.,<::c:ıl<Jr kcnuilcrini t:le ver

rrı<::k t eler 9 t~ı li L .ı I.Ju ,,urumun f':ı rh.ı n(.CJ L.eL i ll ert ıvı ek tu pta ::ıyncn şunlar 

süyleniyur: 11 ..ı.!>:8N Vb .SBLJ.Ivı'İ ORTı:ı.Dü&U 'DA GU:t\.DUN~~-UHLIKTE YJ'Ş A.DIN,HJ NE

DBNLb SO.t\DMJN UZUNiJN h.tJHL..LS 11:1li\i 1 DA ;~lR i:Cm'll.Jl\Jl0T OLARAK 0AV1f} IP-SAV.ı:Ş

IvlAlVıA-TlJSi.Jil>l OLhA SURUNu OLDUG-UNu TAHl"ıİN BDIYOR;SUN SANIYORUlil. ıt 

3 )Yazımızın C.it__ E:.r uölurnlt-ri UleS Lıelirtmiş cılc~U~umuz c:ıyrılıklcırı

mızı, .:ı rku ,<ı-:;ı , kc n,,i rneK tu .JurL~' -:.il c ;_::.eti riyor .ci cyl e eli yc.ır: H Sovy e tl t:r 

konusun"::.ı,ittifc.ıklar kunusum,c. ?ür&,ütlenme ycıni kurnünist örgiitlenrne 

konusu n,_,c:ı ve (,c:vri ml c i lt:i li h::: ni m hem en h erne: n ~~-n,~-~t;::~E-~jl_~_r}_n~I.. (:1tç) 

bilt::-rıl<:-rd:.:n :ürisin.Selim tüm Uu gc!riişl8re pr:J(m:::ıtik ve cıp·>rtünist 

ilir lJiçimce kcır:;.ı çıktı. ıı 

a)Ayrılık -kunuLırımızın :JunLır eleucu cc{ruc~ur.:.3unlcırJ söyliyc
CGKlerimizi ~ah~ Lnce söyle~ik. 

b)F'C:!kat bu ıso,rüşlere kJ:r:'Sı çık.ın s:JC,cce Selim arkE<.:r:ı c.~eril,MK'nllın 

lJütLın iiyeleridr.AmEı,;:-;rk::H .:Ş rn~:osc.leyi ç~ırpıtmctk Ve tcke in(~irmck i

çin Löyle ür m<:;ntık oyununun içine girrniş .:ııunun ydnınlLEı,l'1K üyelerin

c::en Cince~srkoc~a;ıın uulunl.ULU :tl.JnL.:ı ~cırkc.lL.cıF?~ı k:J:rr;;ı mücch.LlE3 ec[en (o-
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çık bir ş ekill_Le) arkaet:::ıfŞlarımızın olCut;u gerçeLini gizlerneye çalışı

yor. 

JJunlara bat;lı olarak JVIK'nin 1 arkacloşın görüşlerine nasıl cevap ver

dit_ini, bLıtün meseleleri nasıl koymDycı çalış tıkları daha önceki bölüm-· 
lerlle ele açıkl-J n:...lı ,Bu cevDplarırnı z ın prae:rna tik ve opontüni stç e olup
olmadıklar ına yolüdŞ la rırnız ın,ki tl el eri n ve G.cvrirnci -demokratik ka
muoyunun karar vereceLi incıncıncc:ıyız .• Bu kvnuca, bütün yenlarıyla kcn-
(~irnizi denetime sunmak için çaba sarft:ececer_iz.İnzınnırnız oc[ur ki,cır
kadaş ve çevreside i)U konucla gerc:kli çalıayı t.üstersinler.Çünkü,sorun 5 

bireyleri n sorunu u.et..ilG.ir.Bir halkın ve hareketi n sorunul_lur.Bu açı
uanda,her rnesc;lenin açık-açık konulması;. kimlerin rneselelere nasıl 
baktıklarını,hantSi rnetuc.l::ırla baktıklarını ve nt:leri arnaçlac~ıklcırını 

bütün ayrıntılarıyla ortaya Getirrnesi,KürJistan halkının kurtuluş rnü
caci.elesi açısınu.an Uir .ZGrunluluktur. 

c)Arks.ösş ın y,Jzcıklcırınc.on çıkc.ırılocak sonuçlarc~an biride: Arkcı
c~aş ın yukarlüd belirtilen Eıyrılık konulGrınC~[; daho Önceki tarihler-
de üzeLve kens.isine rnünh3sır Esürü:;;lere sahip ullh.:ı.tu ve bu görüşle
rinc.en ele birilerinin haberc.ar cllcUt:uclur! H[otta,bu özel görüsleri
nin yaygınlaştırılrnc.ısı için,,e ~~el ç~banın t:österilccifcic1ir.~Junun böy
le ..L ı olu.ugunu ,MK 1 mi.z bi lmiyorllu. Farz e(slim ki, c"cururn buc~ur .Im
nun dot_,rulugu-yc_ınlışlıtı (arkaua:ıın için'-'.6 çalıstıLı organın bilme
mesi açısınc,an) i:Jir yc-ma,cırkaclaşın özel ve kenc~isine münhasır görüş
lerinin,HAR.EK:t;TİNıit,öruş ı eri olmoya ca c ını, olamıy8 ca[ ını arkoda=ı [i bi, 
herKeste biliroE~er böyle bir kurul ~:.~eçerli olursa; her or[Sonu:ı,kumi-

.tede veya Lıirimc.e,uölgeGe,f3brikada,köycıe,okulda v.lJ. olan her ar
kac.,aş ın kcmüne has 6öınüş leri hareket in c:örlJ? leri olur ki, bunun ne 
yanlış uir şey olcıcat_ı tartışmusızcc:ı Grta yc:rl<e~,ir.Çi..ınkü:Hareketin, 

siyaJl ör[;üt ve partinin prGl:ramatik "üzeyc.ski görüş leri veya prot:,
rarnı,genel oir çerçeveyi iJelirler.JJu çcrçeveyt- herkes ken .. ini b::ı~cım

lı kauul ec.er.HiÇLJir hiyera:rŞik Lcüzeycl.eki tir unsur,bunG.an muaf tu
tularnaz.Eb,er muaf tutulursa,irntayazlar ve imtiyc:ızlılık düzeyleri or
taya çıkar. 

Am,a ounun ycınıw .... a,her urg.cm .. a,kcrnitecJ.e v.u. ünitelerC~e çalışma 

ye:ıpan ark:lc:.=ışlarımızın şu veya. bu surunL.a özel f~öri.;şleri,e[;ilirnl8ri 
olc:t,ilir.Hatt:::ı bu güri..ışl8rini ve etilimll:)rini hGreketin !_~smi t.örü
ş ü ve et, ilimi halins 6 etirmek i çin ç:Jl ıq ırc,a. Fakat, bunun yolun::ı ve 
yöntemine d.ikkat euerek, hizi pçi lite rnl:)y ... ,an vermec~en, sa flarc.a karı
ş ıklıklarcı ve çc:ıtış malcır<J rnsyclan verrnecen, •. 

zaten,her hare.Lette,her siyasol örgüt ve p,:ırtiGe (Ivi-L) tüm ü
yeler,sl.Jrumlular ve ha~tcı yrgan ve komiteler tıpa-tıp biribiri ne 
. . m u ill.k un d.eb~,i ı ı'l i c -- • • • • u enz er, ayrı G.ü<ş ünrnek ;/aynı uiçıllfue ~Jrı§?BJ5'lfj]J Er~ Wrunc"ca c~ ct il-
dirler.Eter boyle olurso,telişmenirı scıLlcınrnası,işlerin ileriye çekil-
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m esi 9 il er i platformLı rın yc:ır~~tılmc:s ı mümkün elma z. Lu h<Jlc1c ele, leni-" 

nist c~em~_,kratik merkeziyLtçilik ilkGsinı:: gör<:.-, 11 ::JzınlıLın çot;unluğa 

taLJi olması" cemvkrc:si ilkesi yürl:ırlükte.iir.Bu,::ı,.sy-1em_:)iFJifini e

s:• s alc_ı rı uir clJvr:::;nış tır. 

ArkacLoşın bu ES0rüşh;rinin i:izd ve b .. nu.ine hc..s 0ldw~unu belirle

yen cümlt:;siüe şueı.ur: 11 •••• SON GORLŞLERİJV1İ 11 .Demek ki,cırka.~:Jc:ıın fc.':Crli;ı

leriymiş ,hareketin gürüslt:.ri c~e,_ilmiş .yEmi,tcırtıP;ılması gcreken,t<:~r

tışılıncc1sı sunucunc,,~,kabul f:).JrL~~klE:TL ~~,h::ırcketin re_sm_i~JsörLisle

ri halinE: c,elel.JilecE:.lini en iyi cırk~h~:JŞ iülclıilir.İşte~ark::L~D? bu 

parlcık tbrü~?lerini t,ünc:lemleştirc~iLi zmnc:n,._,tvrimci yünternle kar=ıı çı

kılmıştır.Hemc.,8 cjr.k::ıc_,ac;ı ın yöntemi vlan;1 1 c..ue::rı.:ı.cur~yanlı? tır", 11 lJöyle-

cir 9 :Joy le ~.et_ilc,i r", 11 bLyle ol ursa c, lur, 'Jlma zs~ı u lm<-:::z 11 ~ 8kli n\~ e, bu 

gLrüş le re karşı ç ıkılmc..ımış tır. Al tcrrıotifleri ~::_.Un,~eml t:ş tirerek k:Jrc-ı ı 

çıkmış ız dır. Doleıyı siyl e, lJizi nı Lcrüş leri n:i z k:n'=', ısı nC;c: 9 n rka ,,os ın [:Ö

rüş leri 9 cıhar(:k.etin resmi c:,örü~;ı ler i hccıli ne b elnıl:::Li. Demukra si Jıll;:ıyı-

ş ı açı sı num lıunc.; tahc.ımın ül etmek; her dt. vri m ci ni n, kcmüni st in u::{ il, 

l:Ür c,E::mckr:::ıtın Lıile i_::brcvLür.(lt':.:ıl.Kıt, 11 kcmünist 11 kc,rcc.-simiz buna tc:ı

hc.ımmül cJ.emeu.i.Ken~_i kişisel H(ıturitssini 11 (!) hc:r otoritenin üzerin

ue tuttu.~Junuc-J yopınc.ık Y''nlış ulmakl~l lJirliktt:.,yc-ıpıl:Jbilinir bir ŞE-Y-
~ . . .. .. ı 

c.ır.Amo sunucunu u<:ı [,Oruyoruz .• 

4)Arki:h..,cıs, 11 •••• Rızt;ori 9'-~c-,ki ki.Hürlcri c~e 1 c;ıerefle 1 kabullEnip 

ilcıve ec...ercK .•• t;.:ünKü lıur: . .ıc ... oki 1 l~[,.st 1 LsüÇlt.orinc uyle (~nıotıyur: .• " 

c.ı-HE::r meselcc~e ulı,uçu ciı_)i~·uu rneselt:,,e ,,c: zırKcı,,,~c:; ,zc:ıman ve mek:oın 

koşullc:ı rı nı, uzt,ün teli;: m cl eri c,I:)L erlen,ü rmc .. tt: n; kencisince bir kısım 

scnuçlaro Vcirmış tır. çüukLı, ,_ün. ~m rj u v<ı milliyet çile rini n ileri sür

Lcüklcri t).Jrüşler t;erçqe clc7C:.:nm.ıyun sc.yler~i.:ııunLa·.~C' tc-ırrıfımızc.~ın 

iftiro k.:.::bul t=.::.ült:crE;k ke<r'p çıkılmı'? tır.Amu 'Şinki ~:urum ~Jöylt:mi:~ir? 

JÜr ,ıeüı KULLi meKtuuunc.Lcıe..,.:ı açıkça t,0rülmüyurllm? :ııütün teiıH . ..:l kc.,nu-

1::-ır,,a ,.;izimle çeliştilinivG Kt::ndins has t'-'rücıl"'rinin oı:~u&_tı.nu kenc,i

Sil~E:: ycızıy,Jr.Susyc:~l uurumu ilc ilbili yc.ırutti2_ı ;_~e;Lisiklikler,bizim 

c,:ıkorc..cıt.::ımız Lir uyc,urmcmıc,ır? Yuksa mc:ktw~ı..ıcu.: s(_:,zünü c:tti:~in 11 bir 

evli li k sorunu 11 :)e:;ş kcı s ıylc) mı .ilGiliy,,i? Deme. k ki , sorun va rmıs • Am::ı 

Lu sururw lJaskc::lcırı uizim t,iui yc::kl::.ışım t'östc.rnwyince bu 1 ;iftir:ı" 

mı uluyur? Ayrıc~ yeni ~urjuvu milliyctçilc:ri yıllarca önce özeleş

tir isi y<ıpıLın ve kG uul t.J::ren kı. nulcı rı günc~enıles tir iyurLır~·ı • 
. - .. , .. . . k ı . . ı k ·~ f:i Amc:; :ırK:::H.c.ış ı ... ıKna c.Lunc;mınuc., uaş a ::ırın~ı ,;et __ ı cı.vsınc~ sunl::ır 

slıylenmi·:ı tir: ır Seni n kc:nc,inl e i lgili y;::ır.:ıt tıt ın tıu durumun, y;Jl C:iyrı

mın'-La seninle il< ili söyl8nc:nleri i)izirn irac cmiz c .. ıc;; ınCe) ::;;u vey: bu 

L!içimc.'e' içimiZ.lLt:' ve. c.:ı~; ımız~le yeni~, en t:Jrtı"1 t.ırEı c.:ık tır.~Jucla sc:nin 

siyc:ısal kişiliLini yıpr:ıtc;c:Jktır. 11 .Biz...: .mgün c ou ujrü';ltuyiz.Vt;. söy

lenenl~;;;n,e çıktı.İçimizLLt."',clı;:ıırrıızc.L3; ::ırkc,c:c~Cilc! ilrili soylenenlc:ri 
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.. ~örmezliktt;n gelr~e körlüt.üne c.~üşem.eyiz.Hcm 1-Junlc:;rı 11 siz gündemle~tir

C:.iniz" siyC:ısaı~sosyal körlüt_üne ccüşme yerine;arkac2ş ,dönüp kenC'isi-

ne baksa VE; 1ikcnc..i burnunun eli ki ne 11 gitme si nin geti re c ei::, i, geti rci gi 

sonuçlarc:ı baksa, G.8hc:ı iyi etmez mi? 

İkincisi,cırkaG.aşlarımızo ne c:mlattıtıirıız nrtc yerc~cJir.Arkac~aş 

hakkınc,a verilmiş kararlar varGı:l3u karc::rların gerekçelerinin ele açık-

lanması bir zurunluluktu.Hiç :Jir t,c-rekçe l.le '""e, 1x:ıskalarının erka~1aş ... 

-· la· ilgili soylt.Ocli~i ş eyler uetil, c anki c-~urumlc:ırc,a onun yaptıkları 

geçer.Al tını çizEO-çiz e belirtelim:Arkau.aş, TviK 'nin Dlmış clc~uLu kcır3-

ra, 11 l_Jenli.e uy<~t,ım 1 ~ C:.c;ciit_i halG..e sonrc:ı uym:=:ması nec'.eniyle MK 1 cen cü-

şürülmüştür.Hizipçi tasfiyeci çalışmcılarınccc;n c~olayı Ca hareketten 

ihraç euilmi.? tir. 

Hizipçi-tasfiyeçi eylemlerGen dol~yı unsurlar hakkın23 ihraç ka

rar ı verilmez L~eni rs e ve :Jizzat lıu gönüS, erkacU:YJ ta ra fın;:La n ileri 

sürülürse:IviK 1 nin C.ahcı önceki tarihlerc,e uir kısım unsurlor hakkın-

. (ca almış ul~...ue::u ve c,erekçesi ~~e ,HİZİPÇİLiK ~..,ımı kararlc::rı gözc~cn f:~C

çirmek gcrekirl "Ama,cnlar alt c.rganlarGa,kumitE.lcr"e ~..:ıc:ukları için~ 

onlar hcıkkınc,<:~ buyl e kararlar alınır, f'aka t JVJ.K üycl eri hcıkkınG.a bu 

tür kararlar c:üınmazııe:.enirse; u zamc:ırı,"üsttt:kilcre 1 CcmGkrasi' ,cılt

takil t2re L~iktatorl ük kurc-ı lı yürürlük tec:,ir 1', 11 imtiyazlılık yürü rı ük

tencLir11.Kimseye ~e azel imtiyazle:r tc.:ınımo cnlayısımız yok ve olma-

yacakto.~uJıun c:~e:ı çuk iyi 1Jilinrnçsi tereıdr:l.Jizim ::.ınlayı?ımıza ~::öre,· 

karar lÜnlemezlik ,yapıl:.:;n ye nlı0 kunusunu.c:ı r_cnç ve tecrübesiz insun

lara ka:J:?ı tcıvrımızla; kenuini ilıc;ri ve tacrülH:oli bir ysrc~e r;crt:en

lere kc:ı:ı:şı tavrımız G.ahe:ı c~el_iş iktir,l~etcis ik ,~lm.:üıc,ıreGcnç_,ycni,tec

rübesi zve c.ahc:; or gü ts tÜ sc,runlc::rı yeteri ne c:. kc.~vramayan bir unsur~~ 

uaha esnt:k (,avr~mılme::llL~ır. YcınlJ.<Ş eylemi ne kar~ ı HkiJtı" (;lmayan mü

eyyü~e; uygulanaL.dlir.A[n3 hbm uu i:oşleri tm iyi Lilcil_ini ileri sü- • 

ren, uu k0nuc[a s<,~y ısız vluyla kar;; ıl:..ış an. vee 11 ~Juyle ulursc:ı ş öylG ::·ir 

müeyyic~e ile kar? ılaş ırsın' 1 L:.iyt:n biri vlac: ... ksın, sonracla 1Juna ::ıyak 

oyunu '-~iycct:ksin. 

b-.uir alanc.,.::ı [.::Ürev vtJrilen ve; uu t_~dr~:-vleri [ere(i çeşitli ilis

kiler sürc:,üren lıir kic;ıinin,lJu corevusn alırıi...li_ı ve artık c; h::ıreketi 

temsil i:Otmcuit_i kunusuııL.cı muhatalıımız ul<:jn 1uru1un ~O_:~Jlıı!.~Y;.L~rına 

resmi çerçe~e~e kursrımızı iletmekten Cah8 CG~al ne ulaLilir? Ayrı

ca et,2r ;Üzi m Lıu h:.::reKetlsrs ne 8rı.lattıt.cımızı ( iJizim una ve herkese 

soyle~ici~iz ~ereK~eler ~ışınu.a) belfcleyip sunarsa,o zaman &aha d

çık VE:; uürüst ül'Ltilur • .Jc:ışkulCJrını tohmc:t aı tıüc,::ı ~!ırakm<::ıkta yr1rar 

beklçrnenin anlamı yuk! Diy~::;lim ki, lıu tür a 0 aıamc.ı ve sızlamaıorla 
lıu gün lJir-iki kişiyi ikn8 e'-'-iiJ,ycnumız~:ı çsktik,ya ye-ırın ne olc:ıcak? 

Eb er bunlar çıkCJrcı ve riyc::kc.ır kis i ler u_ e,_ ilsç yarı n onlur ya zcük-
c V ' 

lcırımızın Y3lan ulc.ugunu L,ör,;cUklt::ri zaman c:urumumuz (~aha kötü cl-

maya cak mı? Ama," t,ünü kvt:::ırma-wı yönt em eui ni ne s u;sri si pek c: ü:;ı ünül-
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m e:z ~ 

Arka:laş cı üzc;ü (~~urum zaten çc.:ktc:ın uir iç rrıcsole olmaktan çıkınıcı, 
h8rKesin üzerinc._e c.uru.ucu,konuş tutu,yargıl:_ır::ı vari:cı[ı ,arkac~=ış ın ki
şilit;inu.e harek~te salC:.ırıycl c~0nUstütü l cılan:_ca ~mlurı~ın tür:;. Kürc~is
tanlıların tes:Jit ettiLi tir c,un.ıml~ur.Genelin üzcrin:-_e konuştu[u bir 
mesele varsa 9 1Ju kunuL..a ıı~Jizim tavrımız nu~ir? 11 i açmak ne:-~cn :Jizi ra-
hat s ız ediyur. ye k sa ark d l,aş yaptıklarının yc:ınlı':i olLtUl unun farkı na 
varrnışta, l.JU mu cnu telac;lanc:.ırıycr? }i\.:ıkat yöntem bu c.le[il kil Y2n
lış ın farkına vcırıhLı isE:,yanlış tan söz u,enlc_re kızmanın bir yara
rı yuktur.])cGru t~ıvır: yanlışını k:uul etmt::ktir.O zaman kimsenin, bi
zim yanlış ını ka uul etti 0 irniz meselelerc:ı.~:;;n ilolc:y ı;MJ~±u tutma hakkı 
olam::ız.:ı3izimle 0urjuva milliyetçileri arasındaki· farklar(:~cın biri ~e 
budur. 

5) u • ••• Selim 1 in.., S ••• 1 C:. en hoz ırl::ıyıp bur::h"' :Ji rçck ayGkoyunuyla 
suslec.it'i kc.:rne(,i·"en ucıhse< .... eyim ••• ı, eni ve St:limi Ort::ı. ~:u ı c~:::ı tanı(ın, 

1Jirlikte ycış .:.:ıclın • .s.3u nd:enlt.: serunun özünün Kür,-~ist2n 1 c~2 ;ür komünist 
olarak s<)vcışıp-savaşrnama,teslim olma serunu ch~ul_unu tahmin CL~iycr

sunıı. 

a..ş imc...i arKa'--'2'? a ~irkaç suru sl;rolım: Selim mi senin s0sycıl bc.~zı 

yerıi ilişkiler içins t)rmeni SD[:cladı?Sc:lim mi l\T:\. 1nin güm~em macl(~e
lerinc: cirrnecçn 11 e~:::er siz 1Jt::nim yeni scsy<;l iliskimlc:; ilcili öneri
mi birinci m:.:ıC:.ccye e:ılıp~ünerim C.ot-rultusun,.:.-::: k2rcr ,Jlmazsanız,bcn 

- sizinle çalı? ma m'' cüye ,ciretrrıcni söylc:;L~i? 

t-Selim'in cırluıue..:şı tasfiye etmek için .~~:::h:::; c;nccki h~;zırlıi_ırıc:ı 
c, eli nce: 

-IVIK üyeleri,_, urasııı;_~a yazılı ,::.üzc:y,,c:. v~~rclan p(ılemikleri tu 
yazının uaşın(i3 VGrL.ik.Im mt:tnin incelemesilke n kimin tasfiyeci 
mantıkla ,kimlerin tc, sfiyeci -.;lm~Jy:::ın mantıkla s,ı:runLıro y<-:;klcıs tıcı

nı yinelemeye gerek yoktur. 
-:Peki,rırke:ı; .. a'?ı tasfiye hc:zırlıcı için,_c l~l:-ın bir kişi .fvlK'nin (.~i

c(;r üyeleriyle, uirliktt: nec.8Yl c;u tavırı~:rı rostcrsin: 
ııaa)IVJK'nin tupl:.ntıl<C:rı l'~.oyuncc.:,i...ill Si:Oi't.rt: varnc:~k ka~~ar Sc::yıC~n is

tifa etti n • .ı.mna ra Lmen, ne .. t:::n ikn~ı <c:c_ilrneniz i ç.in t;ünlcrce v~:; hatt:::-ı 
oylarccı ut_r::->3 tık? 

ıı cılı)Seni t.';sfiye etmek istcye:nlt:r,scnin içine [;irli:_in l)Uni.llımı 
ve karnws; <1yı kullanm<J 1~ 1 rı L erekmezmiyc~i ?lm nc.:ı r:-'i mc n, sc-ni ri. sorunl::ırı
nı ç0zmek için ne .. ,en çcş itli <JltE.:.rnetiflcr Sı.Jnu1sun? Sc:runl;:ırın çö
zümlenmt:ye çalı;; ılsın? 

11 8 c) S en, 11 h~) rt.ks t üzcrin(c hiç b ir t Ds cı rruft~~ 1ıulunrnıys ca,~ ı m tı (e,ü _ 
t,in halLce,neuen bu ins:Jnlrır senin clgunLışm:m VG i.kn:; E..:c~ilmen için 
çrıba sa rf et tile;r? 

11 3u.)Nedt:n~ sen uütün ört:üts d kurnll,~:rı çipıc.,.it.:in h<:il(c; JVIK ı .:~eki 
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c<:m alıcı sorunları çevre;c:'1!Piıorine gelişi güzel aktardıt_:ın halc~e, 
bu insanlar sam karşı toleranslı cavr<mciılar? EGenı sırf onlar için
de olsa,fVJK,müeyyide uygulamış olsuycü,do{:ru 1ür iş yapmış olmcızmıy
ch? 

na e.) sen devrime ve mücadeleye bütün inancını kaybettiğin ve bunu 
çevrenu.a"l.{ilere aşılanıcık, benimsetmek için çaba sarfettibin holG.e, 
MK buna ragmen seni ikna etmeye çalı;ı tı? 

Yoksa u ütün bu çaü:ı ve iyi niyetli yc::klaş ımlarımız, senele şu an
layış ı mı geliş tireli: 11 Aylorc:.ır benim bu kaU:ı r h:=ıkaret ve yanlı;ı la
rırna ratmen, benim istifalarıma rat;men, bunlar halcı beni clış talarnı

yurlarsa ve berıi iknaya çalış ıyorlarsa,ö yleyse bunlar'bensiz ec~e

mez 1 , bE:.: nu e i stec.igimi yaparım". 

İşte burdCJ yanılc:..ınsa,bundanc~s bc:ışkaların.m de[il,kendinf: takman- -
da ya ra r varc~ır.Her kenc.i sine em et: imi z geç en (üç gün, beş gün, her 
ne ise),bizimle :ür süre çalışan her arkacta"?ımızın yanlışa c"cÜŞIDe
mesi,gelişrnesi ve hareketimizelen kopmaması için tüm çaba vee titiz
lit,i t;östc:ririz.Ama iJunun Ja tir sınırının ulclu~.unu; hele ~)U yan -
lış VL sapınalar harekt;ti yıkmaya yönelcüyse,kendimizin.dc, 11 okey" 
c1ec:Liti kararları dinlememeye clüştüyse; buna se~iz k~:ılma liberaliz
mine c1üş emezd.ik. 

l3irll.e, saygın kelimeleri n arkasına sıl; ı nma, C:,urumumuzu kurtar
maz.O muhtevaya uygun iş ler ycıpıyurmuyuz, ycıpmıyormuyuz? önemli o
lan budur. 

6)Arkall.aş ,fV[{ 1 clen ihraç edildikten sonra sesini kesti[ini belir
tiyor.Ne kcwar garip? Hiç olmazsa,insanların inanarak yaptıklarıa"'l 
sahip çıkmaları gerekir. 

Hareketi parçalc:ımak için her şeyi yapaccıksın~bu hareketlE- iliş
kinin k<ümadığını (ihraç eililmeaen önce) fırsat bulclugun her yerele 
açıklayacaksın; bulum,ut.un alanG.an çıkor-çıkmaz .§!.Yr~.]ıi_E.__ .. }ergi çı
karacat:ım belirteceksin; AVrupa yollarının c~öşenmesi için Lir çok 
arkaccaşın kafasını Karıştırmaya çalışacc:ıksın; cırkasınc1an' kalkıp, 
liihracımuc:ın sonra sesimizi çıkarma,1ık" C.iyeceksin.J3u tavır çek a
yıp olmuyurmu ? Nerede kalL.ı o kabac~c::yılıklc:ır?. 

Demek ki,cı.evrimci mücadele kabaclayılıklarla yUrütUlmüyor ve yü
rütülemiyur. Devrimci mü ca c~ el eni n kendi ne ha s. ye:l s ala rının olC'~ucunu 
1 ilm ek z v runctay ız • 

7)Arkacı.aşın ihracınG.an sunra,6 yetkili arkaC:.aşın,Zilc:ın 1 a uygu
lanan müeyyLteye ku17 ı çikarak istifa ettikleri meselesi de gerçek 
olmayan lJir J.urumu.ur.ş u an,la onunla lıirlikte olL:n iki arKac:~m ta 
dahil (ki~·uiri onun ihracınu.an önce,hareketten ayrılmıştı) hiçbiri 
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istifa gerekçel cr ine. c a rkc:ı :::leş ın rviK 1 elen VG ha rek L ttcn ihra c ını gerek
çe !'}JStE:.Ormemişlçrc..i.İc.ıeLl._;jik planc.a (ki,o u:ı her tirinin gerekçesi 
ayrı uçta Glan) t,erekçeler gctirmi?ler.~ir.AfiW c:ırkB(2") l:;ir s eyi giz
liyor: Evlilik kararını ( uir :ırk'''te::;; h;-:ıriç) ~)ütün ~Ju yetkililer ka
Dul 0ttimi,kal.ml etmel'~i mi? Ve c beş unsur ilc QU cmc~c:: hareketin i
çi ne. e kalc:illl<::ı r hepsi, ııa rka L..aş 1u ün.eri si nl.en vc1zgcçmeli:~~i r 11 c~ iye C~i
rettiler mi'? ve sen unlarc:ı c.:a verG.it.in sozü tuttunmu,tutınac~ınmı? 
(Sunra;,an istifa hLt:n 4 arkcıc~sş ın gürü7leri t·utc=;nak ve bonC~lar ile 
tss1Jit E:Ltilmiştir.Lunların hiç kimse tc::rafırı..cın çarpıtılması mümkün 
cıeb:ilG.ir.) 

8) Arkeelaşı yartsıl·amau:ın ve suvumıusılitı :..~lmc.·l.~::n ihrsç ettitirniz 
scrununEı gelince: .uütün anlc:ttıklcJrımız .. ',~ın,cıri'I:.Oc~D') ımızın nasıl i.Jir 
"Y'3rt,ılanrnc:ıya" tc:ı ~Ji tu tulclut_ u gürülmekt cd r .Ayrı cc.ı, arkadas ge; r~ ;)e-
lirtmemek iç inuc LLE-it_ -G.at: kaçıyLırC:..u. G0rürıE:n c ki~ !ıu tavırlarıylc' Lu . 
günlere hazırlanıyurmu'? l çünkü, u gürılt.orcct: 1m k'~nulc--ır,:Lc:ıki tLim tt:klif
lcrimiz, "tur;_:ıd.cıKilcr benirıı anl::ıteccıklc:ırımı Vi:.c söyle.:iklerimi c=ınlemc:ız

lar;hepsi -~)ana kc:r:7ı ş:cırtlıcürler,bu ş2rtlılık kqull~)rın~~a \.mlc:ru 
anlata cat'C ım fazı ::..ı i.Ji r :;ı ey yuk tur" gerekç t:'siyl e rc,:.ecilmis tir • 

.ı:ıütün 1m gcli"?meleruen sonr:::ı c::rkc:ıı:.;aş ,gürüslerine b<Jşvurma~:ı[ımı
zı {~erekçe Lsösturerek kararımıza itiraz c:dyursa, söyl8rıo()ok ? ey şu
dur:ArkuG.c:ıc;;ın J.urumunu im gerE:kçe açıklc-;yc.nn::;z.t;suli i)ir hcıta y~ıptı
tımızı kauul 'etsek uile,Til\3SE:1enin OZÜ ht::r c.~unım<.:::ı öne çıkan kcnum
llclCclr.ArkcıcLa'Ş, c.ikk:Jtini lm nc.ktaya tüplayar:Jk, ci i tir s ekilcle kcn
c~isini gözelen beçirrrıesi gerekir.Arkanac;ı ın,kcnl~isini t):Sz,lcn ceçirme
si,-L.,izirnle 1Jirlikte ,)}mc.!sına U3t,lı iJir '-'li:P c'ccfilcLir.Devrimci hnre
kett e varula cat ını söyl Liyursa, birileriyle L~tvrimci rnücaC:.el 2yi gclic;;
tirrnek istiyurscı, ııorgLitslOl çcılışmc:: y.:-ıpcıcalım" cLiy,~rsa, bu c~urum yine 
kenL<.isirıi gü zuen Le çi rm esini emreL,e r. ()ev resim~ l:.ki 1 erine, e, l::oc;ı lerını 
kuma sukmc:lorınd tserek yvktur.Hayotın ve clc.vrimci müc;:ı\Lı.::l'"'nin C:lcı

mc:ısızlıc.ı, çt:cti nliLi ve uzun vudelilit_i kavr~-=ınılmak, bunc:ı UYL-;-t:ı.n yDr
t:-,ılamal:ır yc:ıpmc;k,hesdplaşmulc::r içine girmçk t_;c..rckir.Et_:er cn;'[·-m sen
ra başl~rı~ıç yc:ıpıloc2ksa,yapılmalıJ.ır. 

9 ).tirkoüaş y::.ız'-'-ıt.ı rıH::ktuptcJ, C:LustLırıınız:..·, i;aş k:J :.~ir i fa C~ e ile müt
tefiklerimiz e cıteş püskürmekte,c.J iliskilerimizi küçLımscrnekte,rnüt
tefiki miz [,Uçl çri küçümsemek te; on12rcı geli:;; i -c Li zel s~ıı~:ı rm cık tc:ıC::.ır. 

~irilcri müttefiklerimizc kızıycrso,Lizim kızm~mız ~iye ~ir dcr
cUmiz yuktur.l izim G.Gstlar:ımızı,0ilims(;l mılc-ıyıc.pmızlu,c~evriıncü hn-
rt:okctl erimiz in (Türkiye ,K Lırc"istDn, Ortcıucıc u) geli ş tirilmesi, ileriye 
f:cl>tür ulmesi perspckt.ifitHLG cl cc; tirrnt; ~~iye i~ir l~erclirniz vor.Elec; ti
ri. i:H~ı oltın<Jı; küfürler yacc..ırrn(ık,ull~:rcı küfürler yat_:.C,ırılüıt:ı za
man 0 kGruycı }.catılmcımcık; tersirıc,u ycmlıo:ıl,<r'o kc:r=ı ı ,,irL-rırnok,müccı-
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C:. cl e etmek e;0reviyle kar? ı k<.nş ıy2y ız .::::.u 1.:~üne J.ek te, bu pcrspck tifte 

c~cstlarımızı ve muttefiklerimiz olan güçlGri cleştir(~ik.Ki,bu bitm:if;)

te c.let:il. İlcrde u e, mü tt efiKirniz güçleri elt:ş tirıneye, değerlendi rm eye 

ve cnlcrla L irliKte ula cnt: ı m ız yerlerue ~)i.rlik te olmay o, ayrı olmamız 

ı;creken yerleru.e ayrı olmayc:ı cikkat ve; özen göstcn::CCi:ciZ. 

ArkaC.aş ıınız., iJU temel p0li tikayı anlcımau.:;n,kavramaclan müttefikle

rimiz e sektc;rce sc:ılc;,_ırmaktauır. Yurtsevl:-r t;üçl\Jrle olan iliş kilcrim.i-

z.i küçümsemcktcc~ir.l:u ayru ze.:mı<:aıc1a,ittifaklc:r S\Jrı..:ı.nu ile ilgili gel

tlit:i yeni cmlayış ı u~} Gle veriyur. 

ı.;ir de arkc;ua'?ın irnc.ı cttici diber bir sorun ise, sanki clış ımızta 

IJirileri istGmişte (1) ,Ji~ uc; ihraç etmişiz:Sırf kendimi savunc:ıcatım 

diye,crı çürük halkaleıra sarılmc:ya gerek yuktur.Ayrıca,kenC:~i yanlış

lcırımızın [:_,Grekçesini clışarıC:.Drı arama yarıll$ıl1(~8n da vaztı;cçmeliyiz. 

Yıllaru.ır, lL0Vrimci hareKetin :m y<mlış ·ınl8yış ında n dolayı çek tikle

rini \:.ı ili n c imi zc ç ıkarmalıyız. Suçluyu ve S<.:; ucpleri cü.ş a rı(a c-J remadc:-ın 

önce,kt.:rı~:imizcle,kuıt.i i çimizel e c:ırc:ımalıyız. Yuks~:ı, nasıl olsa~ 11 set•ep dı

şarıc:..ır,cı::;u::ıruac,ır" diyert..h:,bcrçet;;E:: varmuk mümKün olmaz.Kcnc~i gE::rçe

Limizi gurme yerirıt:, oa;,ıka sl'.\),;;;plerle kE..;n~,imizi gerckçGlendirmiş c;lu

ruz.Geçmişt8 ue,hep Liüylt: yapılc.J.ı.Am<:ı isterıilsn sonuçlar,istenilen 

verim alınam~~ı. · 

Lunu8n, :Jir ulguyu, 0ir gslis me yi, li ir ul:::ıyı ·:lei~ erlenC.:iri rken," chş 

sel.ıspler'=' bakmc:y,ılım" s(~nucuclsı çıkarılmcımolıdır.Dış ncc1enleru~e 1)3-

kılmc:ı lı, fakcı t ciış nt:C:.e rıl er nDartılma ma lı. 

Oysa arkoccış ,k eneLisi ile ilt;ili geli7mcl eri ve o"nun sonucu cıa

rak alınarı ~arar~. ccış tür sGuclJe vey::ı sei.Jeplere (müttcfiklerimizc) 

tat.ıa·yar.Jk. işin içinc,t::rı sıyrılmaya; kt:ncli sorumlulutunu VE y::ınlışı

nı L,ÖrmeycreK,ooşkaliJrıncı yüklcmE.::ye çcılışmc:;kt:::ı(.:ır.Iıu mzıntık,d.ün kc:ır

şı olc~w .. urrıuz ve; 1m t.~ürıclc kesinlikle kar~~ı l,:l8cC'ı[ımız bir m::ıntıktır. 

l3irC.:.e Pel c,tlunu rı iş i "y0k bizi ınle uL re ş ,;:ıçcı k~Ş u lJüyükl ük hrı slt:.-ılıl_ın

cıan v::;zgGçsek ne kdct<.Jr iyi _:ıurc l tyccr :::ılllıcımız kararın ch_;[:ru

olc~ui:_cnu sbyl eye n llustl::ı rımızlc.:ı k;.ırş ılaş mış (ki çok ka~ ıla;; tı) ve 

b ' -Pu . - .. ı . ı 
unL~an sunuçu. çıKcırmı;; se:ı, Lıu c~n .nr yc:ını gıaır •. 

10) ArkuC.aş , "uma 1Üc.i Rızts:.=; ri' nin i sm ine sı( ınıp ki lo almaya çelı.;.ı, 

ş ıyurlar. NayL.m Ct.. ph el Gr ve naylon clustluklar kurarak •• " ~~iyor .Arkc:ı

C:~e:ı? ın 1Ju t.oörü? lerine ct::vcıp verirKen, 11 bu ne pchriz, bu ne lahana tur

şusu11 '~iye: surmak l<:ızım.l,iünkü,:c;rl\.::h~nsa göre,Jü:::ı Rızgari ve .Ala Rız

gari t:,i ui i ;ct;ulujik-puli tik h~;ttı sürdüren harektJtler ve güçler; 

marksi zm-lenini zmin ünü rıct;l\.i ci c-,(Li uıgt..llerL.l r.rvı.rrksi zm-Loıinizmi 

çarpıt'm,revize e,.,c;n tJir hcırekcti,bir kcmünistirı kc.nşı olmcısı ı:ere;

kir.Arka lL<JŞ ta Lıunu yapmaya çc.ı lı$ ıyurc.~u. :F'cıkc.ıt, t:;örürıen o ki ( y3zd.ı-

2ırıudn clcı cınl<:ış ılc:m uu(~ur), Ju konuC:ı iki yüzlü bir tavır VG puli ti-

•.• 1 . • 
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kc::ı iZl8mcktG • .ı.)Unll~:Jil C.CloyıG.C 9 hCDl ulitlin q iUL.Ctiylc 8lc rıZ[:8ri 1 yC k8r
Şl VE.; hemc~t:: ala rız.gari'nin isminc sıl_ınm~mın bir kEızanç e;ldur_unu 

savunuyer. :du kunu~cEJ c: rkcıLtC1i? ın hiznye gelmesi ~.:'erekir. Ya a1a rızDari 

marksist 1jir harekettir, Sunun sonucu L:l~'ır.cık bu htırekctin isminin lıli
yüklüt.ünclen :~:ahsec:.ilir.Ys ua hu hareket mc:ırksist bir hareket C~c[il .... 

C~ir,isminin tüylikllitü vl) .• ue "tür komünisti fazlasıyla ilgilcıı""irrrıez• 

Onun isminuen yurarlanmak isteycnler,u kumünisti hiç mi,hiç ilfil~n-

cUrmez. 

Hcıııi ::ırk8u·.:ş, 11Klinlistc:ın'llc:ı ürc:ütlc;r önemli ctGtil,kişilcr öncmli
c1ir" c~iyor,;u.Ne ch~u boyle büyük i(~('l.ic.-ıl,~r t.::ı;:_:; ıy::ınlcır1 Niye s imcli ~!a~

kcılarırıın o.rglit auına hareket Gtmesin,,en rah:.:ıtsızl::::ır.Demck ki,t_;crçck

leri oznel niyetlerimiz ortadem k3llcıramı.yur~Lir t;ün geliyor,vcrçck

lcr kafay<J w.ra-vurc=: kenl:'.isini ka:Jul t:ttiriyGr._:öylcce,c~rka(lD:)J.mız-

c~8 cıla rızt;::ıri 1 ııin si}as:ıl fL;ılksiyc,nL.:ırııun ı:crçckliL.ini kabul ct

miş uluyor.Lolayısiyl.::,, ala rıztc,ari 1 nin kt::rıc~isint-_; ve tilumum e:ıla rız

gari ı cil c: re veru.it:i funksiycııu cla kavramış. Na sıl kavrama sın?: ola 

rızE:,ari 1 lLcu ayrılLüKtan SL-nra tüm siyasal fc:nksiyunlarının son lıul

d.utunu ( c.bıkms cl u larak), kim s snin im anlamua ci iye almac~ı[,ını cUr
c~ü ve yaşa,,ı. 

G8lelim ıtnaylun co pht..:lcr 11 ve "naylon cc .. stluklar11 serununcı: 

~unu teslim etmek gerekir; ncrec~e nayl'-.•n cq~hclcr ve nayL n c'l,. st-

luklar ulu~turuluyc,rsa,unlara kan;; ı müca,_«::l<:C etmek,,_:: ulcular için-

cd:; olmamak;v clcular içinc~E::yii,ck ayrılmak zcnw:.ayız.:Bıc:ıke:ıt arkac'.<-c'?lL 

anlatmak isteclit.i "nayLm cephcler" ve 11 nayldl c~ostluklar 11 htil,~ir, 

Arkac~aş Lu soyutlama ile ;Jir gerçeci Lizlcmcyc ç::üışıyor.O t':ı:;rçek

te: Arkac',c.:ış ımızın i ttifaklar cınlc:ıyış ı L::creti; cc:ııhclcre ~ stluklc:ı-

rc:ı ( müttefikl erl E: üi rlikte i.. lma ya) kar; ı ''lm2 sıc"ır. Tcıbi ki c(.ophc ve 

C~ustluklar,~an tahsediyur.Amt::ı -~mnun yanınc,a,ktcrı.~isinin içinc~c claca{ı 

(l-irey olarak) cephe,naylun ccph c c)lsa,vlur. Ve:y:J c~ustluk naylcn 
,_ostlukta ulsa ~(_;lur. 

Arka ,l87 ın sbz ün li et tiL i 11 n..:ıylun ccphclcrıı ~TK SP ,KU i.~ V'-. AR' nin o
rasın'-la JL:t:'S:~ı~-~ anla~.masırw varılon ve· ~.,c:ıh~l sunrc:ı ~..~cnişley\;rck cc<:c

vam eG.cn çalı7malarc:.ır. 

12 Byhıl 1 dt;,somürgc:ci askçri faşist cuntı;ıın yc~nctimi cüiııc re
çi rmesi nt... en sonra, cu n taycı yönelik cu:..:~:: erlıcn,"i rm cm izi iç eren .s çıklcJ

ma cıc:ı~Kür.istan'c:.cki VE Türkiye'teki c.tvrimci,yurtscver ve sesya
li st t liçlcrin !_;ÜÇ V8 eylem :>irlit_l yaı)malcırıııın; uunun crtclencmcz 
bir telincel siyasal e:,ürcv ch~ue._una işaret C·,ilmi:;ti r.ı,u scıı)t::ımaye:ı 

uyt_urı rjlar~k 9 prc::tik siyaseıl çc:lı~nwların ;J,:r:3l<:tılmssınu lwzır clc'.u

~umuz bclirtilrni;ıtir • 

.:...'U siyusal ~:_.0revin saptanmasına bat,lı cl3rak~ilk plt'iıL~ı Kürl,is
tam.~c.ıki yurtsevE:r ı_üçlcrin .. ;irli,:_inin sot:le:m:rıcı sı i çi n çs.lıs mal:ırın 

.... 1 . . 
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başlatıldıcı ve hangi sonuçların alınuıtı bilimıektec~ir. 

Im çalış mola rl..Gn, ilk C.ön;:;;mclc gerekli scnuçlar alırımamakla bir.
li,kte,claha sonraki çalışmalar,ilişkiler temelince;güç ve eylem bir

l~ti çalış m:.:ı larının başlatılması na karar verilc:it_:i c~e (ll Mart 1981' 

elen sonra) lJilinmektecür.jJu çalışmalarımızın çc~itli evrelerden ge-

ç erek; çalış ma nı n b elli bir evre s in~..~e; AR, TKSP ~KUK 1 la !Ji rlikt e üç r;ü

cün; Türkiye ve Kürdistan' da e:mti-emperyali st, c=m ti -sömürgeci, cınti-fa

şist ve anti-cuntacı güçlerin en Leniş güç ve eylem birliteinin sa~:

lanması ve t:;erçekleştirilmesi için ortak çalışmaların yürütüleeetinin 

prensi_ı: kararı haline getirildi[i ve kamuoyuna açıldı[ı bilinen Lir 

olgudur. 

:Ju evrecte,her alanda Türkiye' deki clevrimci E:üçlerlc iliskilerin 
devam ettirilmesine çalışıldıtı gi"bi,KürL,istan 1 ın G.it_ter yurtsever 

güçleriyleele Grtak ve ~ki li ilişkileri n kurulma sına, iliş kilerin de

vam cttirilmesine üzen gc)sterildii:_i de inkar ec~ilmez bir gerçektir. 

:!3U ilişkilerin sunucunG_a, üç guru1Jun L:lus_ıturduic:u platfcurma ;Kürlüstcın.

lı yurtsever güçlE;ru.cn K.üruistan öncü İşçi ,pcırtisi ve Tekoşin 1 cle kc:ı

tılclı. 

:Ju çalış malc:ırı n daha ilc ri düz cylere (ni cc Jik, ni teli k olar.Jk) 
varması içinde çal.ıalarımızın cldut::U; aç ık tır. 

J.;ütürı bu çalışmalarımızın,MK 1 nin kararlarına bc:ıB1ı olarak yürü

t ülmemesi ·düşünülemez. çünkü, u·u çalış mc:ı lar oldu-~ bi tti ye getiri le eel\: 

çalış ma lar olmaJJJL:iı, çalı s mal arın süresi rö st ermek te di r,j1"L1 çalı? me-
' 

lir,l2 EylUl 19~0 1 ~en 'aunra başlatılan ve ~evam ettirilen,h8len sc-

nuçlanm:::ıyan ve zornan zaman yoyınlarl:J,tcplantıl::ırla açıklanem bir 

çalışma clcut,una göre,tersi itlii alar,nemelcızımcı ve surumsuzca ic1-

ciialar olabil ir. üst elik tu çal ış mcı la rımız ~ .ıı_i_,usto s 1981 tc.rihl eri n

elen sonra baş lıyan,IvJK tupl<:Jntıl::ırınd:J c~a C eL erlem~ir ilmiş .rıet:erlen

dirme sunucunu<.:ı: 11 Çe:'lış ma nın clevc:ımına, GÜÇ V8 uylem :;i rliLinin, cephe 

birli1::,i ni n prot;ramının ve tüz Üi.o ünü rı sc;mutldş tır ı lma sına ı; lnrar veril

miştir.~u kararın altımle,Zilall srkaC.a~ııKa imzası. var.çünkU,...;.ahc:1 

o tarihler~..~e IViK 1 G.en ve haruKt:tten ihraç edilmt:;rnişti. 

Hareketimizin Kür~istan'ua,Orta~uLu'~2 v.~. clanlor2c:ı gelistir
L,i[i ilişkiler; anlayış ımızın 1Jir sonucu ve Ivierktozi ciUzeyc~E::ki k<:J-

rarLırımızE:ı c'ccıyanmbKt<JL,ır.HE:lt: ki,bi kısım ili~7kiler vnrclı:r ki,MK 

~U kurmda karar Vt:rmblen 1JU ilişkilere t_;irilmesi mümkün cle[5_ldir. 

Yani,kendiliL_.in'-,en kurulması mümkün ulm<:~yc:m siy:ıscıl ilişkilerc:LL:r" 

Amc:ı, :Junun y::ınınc.,._a,genel G.üş üneemizin çerçevlsin,_e kc.mC<i1it__innen 

kurulan j f-iş kilerde olmuş tur.Arkac~~ış ın t:.ırtı<Ş tıLı ,hL)rlrıclıLı ve be- • 

rıimsemed.igi ilişkiler C.Letill~ir.Tartıştırı:n,ık istec~iti,lVJl{ k:;rc1rı ol

maJan kurulması murnkürı olınayc:ın ilişkilc.rcir.O h:'lcle,bu ilişkile:~e 

karar veri rken e:"rkiiuucı t.::ı ,Jn:::ıy vermiş .. "iunu .n::.ıs ıl açıkl:.:'!y2csk?. 
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peh:.i~ ark~:L,cış ırıuz Lıu ili.skilerE:.: k~ırJr verirk~cn; ili'3kilcr 11 n;:;ylun Costluklarırı ve ıınaylon cephcleri 1i Lcrçuklcştirsin ~.iye mi kor::::r vermiş'? Y::H.c:ı ~kenL~isinin hc:rekt::tle uirlikt e olcmcu z,·:mc:.n, Uu stlukl:-:ır Vl cc:p-hı:::.lsr ~-E_çek. nitt:.likliyı,i.Kenc,isi ihraç b.iL.iktcn sL:nrc; tıunlcjr sahteleşti,ıwylL,nle"}tı? Yc=ıni kerurnct ve sihir ~·rKC'··"".st<~ymıyC:~ı? ll) "· ••• 'nın ••••• cbrüş üp ~üzi cnlc:;rcı ş il-c:ıyt.:t ec~iyorlcır; •.•.. ı nE.: kdr:? ı(,ır niyE.: yE.:r veriyursuuuz. l~iyb ve •-c~ıh? ·· ' 1)ir yıi_ın ucuz c:ıyrkcyunuh 1elirlernesi üzerinC'e c~e c~urme:;k i:;erckiyur.çürıkÜ 1 3rkaC~aşın y3ZL~ltı l (L~lktilc; sayfası metinc.e,ht:r ~ümlt.- ·r.ı,.. :'::_ ';i i ,ke::nc.i rn~_ıntıt_ını ele vererek,mahkünı e:cLiy~·rr:. 
Tiirl\:. he:lkırıın ııyovuz hırsızn cciyc Lir hilcıycBi var._<u hik3yeyi hcpimizc~e L;iliriz. Yine, Zile:m ~ırkauaş Du scyleciKlc:rinin hesa1:ırıı kcn-L.lisine SL,rc-:cc:ıl,ın::ı ve c:..evrimci i:ıir t-Jrz ... u kcn~isini yrJrgılcı.yc:ıcr-'(ınc:, :Jizleri karcılamcıye:·ı çc:ılışıyur.Çünkü~Zilun ark<;(.:sın ;,iziml8 ul~ın ~ıyrılıklarınc":ın ürinin,mektuLuıı~~;c: ~~·cçc:ıı ı:.üçlo ili-·dö 1-mrulmaması c:crt~ktiL:ini \JE..lirtmi-7 tik.Gerekçesi şuyL-Lu: 11 •••• 'nın İr<::n ve IrDkla i1i"2kisi vc:ır. Hec:ı,,e '~it sr güçle rı e ç:.:ı tıo ıy,Jr. -· _ u t:.,vrın veya Lörüs_ı ı erin ,~cc:al s,mucu 9 lVJK. 1 miz uunu lcaLul etmG,~iyse ve c:ırkc' ·::-Jt::'l harei:ecttie:n ihr:Jç: CGilmişsi;kenGisinin ••••• ile iliskisini kesmcsi ter~kir~i.Fak~t,8rkw.~ce:ış ·:.;unu yapcıcc.~t ıı:ı-::3, •••• 'nın yc:nıın.·; sıtınm~ı yelunu sE..çti .~·u (nvrc:~nış 9 :JiZl; c0re iki yüzlü uir ·clCJVr3tUŞ tır.",U lt::ıvrcHll:Ş ının hiç1-;ir c·erckÇCSi Lizim için ve 8klı ba?ın~aki insanl2r için CÇ8rli olamaz.Ve üstelik, •••• 'la ol<:!n ilişki içirı.c,e .:.;lc.ınl::ırı; "kuyrukçı..ın,ııuf::-ekn vt. gi±bi sıfatL:m~.ırm.J lDrld/, ~~ıi.~ cla !Jöyl 8 L ir t~ıvır tc, la nma nın ~ı dı nuti r? ~18ktu:.;uncCJ ır._dz. ;_ıi:t mt:qET (yoni eY-~-ı.H) kur:.~uk" c~iy,_;r.Pcki AR 11C yaprrııstı?: ı~R'ue w.ahc-ı önce .... 'nin ye::nırke:~ lJir eıüqt;r kurmu:.;ıtu.Ama ?n-laşılc~:n o ki se:;lt keru~Lıi ıneqcr kurrırs:J, :Ju. l' rw'ur,(çünkLi, bu mcqcr - '__;nun cı '~ın:-ı c.~ çılıyur, z:::i ten ha stalıL ı tu i Ci .)1ı.mc; l:aş kc-:ısı i çi n kvyruk-çuluk.Amc l,elki ~~e, ark:.ı,_,aş ınki,_,e ırtnktik( ~) ıı i.miş. 

-'-una karşılık, ~Ji zim lm SGI'U. nu i lkt::s cl pl2rL.< tc: rtış rrnmı z hc:ıkkımızciır.Bemııe hE:r yerc.:.e ,her ZJmcın ve hr::-rkssin l.Lizcyin~~c tartı0mc:ı h<"kkınc~ sahi 1iz .Qnlmli l.il<::m, ~;rkc:::LC:lŞ ın ,Jpvrtüni s tl ik Y''lJIYi~: ~.Jn horslz ct etmesi- ' clir.İki yüzlü kc__numuncıc.ın kurtulm.3sı için,, e, ••••• ' nın ycınınn sı{ııını.:-ı--ması gerckir~~i.Gürüşleriııi s:::cvurıın::~sı [,;erekirl,i.E·nk;:ıt 1 arkc:ı<'.c:ıc;ı Llınu Y''Pma(~ı.i(cnlci kişist-l çıkarl::-ırı için Lu unLıyışını yuttu 1 y~ın~ım <:ldı. 1\.yrıca,uelli ,Jir cılc::nu; clon ins nlJLırı (hclcki Lizim ~;ibi ayrı~ lık içine G.üşmüş inse:ınlarsa)· 1-ceıü.i L~cc__l.Jjik v,c siycıs:=ıl s~,runlc'rırıı hE:::r '--· Li:zc:yus ilksst:ol (,lc:u·:Jk s::ıvunmcüc:ı.rı,t~ıvır t:Jkınr:wlcırı eerckir. Et,c:r söylecl.iklerimize ve y:>ptıklarımızc:ı s:,hiy; çık;-_ıcak k<"1or yürekli Ve tutcırlı ,,qilsek,bu h:=-ıltı yc:memEk zcruEL.:;yız.yc; lla,s::ıvun(uiumuz ve y.~ptıc. ınıız yci nlış ların f:ırl-cına ve:; rm ış s:_;k, d;vri m ci bir rınlayısl~ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-110-

onu aşmak zorunc,:..:ıyız: buu.Eı özelc.,'?tiri ile:mUmkili.rıL.ililabilir. 

JVJK.~r~~-l]1~a n geli$ me:;l~i ~- c:ıla nla.E_c:ı li_etilme si ni n çerçevesi 

ve _.y2~~e~i: 

Ş irnC:Li Liz bu gelişrnelt:ri s-:ırurnlu ark:::ıJEşlara,örgüt birimlerine 

ve c:ılonlara h:..:ın~i yöntemle açtık ve Gnuan serıra yaptıfırnız di~~r ça

lışmalar neydi ~una geçelim. 

l)NK ı nin tcırtıŞ malarını n ve çe:ı lış mal c; rının sürdürülclü[ ü alanda: 

-İlk pl~nc.c-3, iki nci lle re ce ,,en scrumlu C3 rka tlaş lar la toplantılar 

ycıpı l(a. Tuplc:ırıtıicırca, geliş m eler le ilt::~ili NK ı ni n fo örüş leri ak ta rı 1-

C:tı.Hareketirniz ·bünyt.::sinu:;lü özcün telişrnelere v~ yeni çc;lı-=;ırna c~örıe

rnine ilişkin kar<:~rlar iletiLü .. 

-0 al:.:ınc_:_a t2Ulun::ın tüm yolclaş larla, "Genel toplantı" düzeyinele 

scrunLJr ta rtış ılca :IvfK 1 nin gorüş leri ek tırıldı,ycldaş lcırırnızın [:örüş

leri cılınc:lı,kararlarımız iletilc:i~KarBrL)rın hEiyc3tc:ı geçirilmesinin 

yöntçmleri,araç ve t;ereçleri s::ıptandıOe 

2) K.!_§ c.:hrine:IVIK.,h.c:reketirniz LıünyesinCLeki t_;elişrnelerle ilgili 

türüşlerini kısa oir metin haline [etirerek va ikinci dereceden 2r

kaclaş lcJ rın i çin,.cs uuluncLucu -:ür yetkil eric[ i rm e yc:ıpılarak, C:. urum tüm 

sorumlule:ra v,; örtüt Lirimle;rine aktarilu.ı. 

3).~-ı."~J_?E-rine~ G-enel ·hctlarıyla &:elişmeleri oktaran~bu gelişme
lerle ilt,ili t;örüş lerirnizi içeren ve sonuç k::ırc::rlarırnızı kcıpsayan 

lür mektup kolerne alınarekd:;enel sorumlu cırkac.OE)Eı t,önclerilc-ı..i:A.şeh

rinin ccit_er ünitslerinc.Le l;ulll1 rıan arkauc:q1arımızayörgüt birimlerine 

mek-tubumuzun muhtevssını dktarmasını ve h:-;tta gerekli göri.:i-lürse tu 

konu,La elv st-müttefik ~',Uçlc;rirni zinc;_·e u· ilgi le ne ir ilm c sini ilettik .• 

Fakat m el\: tup yerine yetiş ti 2 i holc:e, hiç o ir yulcla"? :::ı ve örgüt sel üni

teye genel surumlu ark:_ıc~aş ın bilti verrnc~~iti c:cıha sonraki tcırihler

(te hem .c~rKC:h,[aşın ken(_i.sinL~8~hemJe u üni tclerzcE::ki arkada~ larnan ge

len raporlare-an btrenc~k. 

4) Q..L "§ -~p].'_i_ns: Su ruml u a rıw da;; lc:ı rcı yaz ıl<J rak; bütün arka clas la rı n 
uiltJlcnuirilmesi çErçevesinete ,).urum cıktarılm<Jsı yapılc1ı·.o alana 

~_oelin~iti zarn::Jn,yazu.ıklarırnızın surumlu arka'-,CJS ların eline g'eçtiği; 

cırka elaş lnrımızın t: erwl ulc:ır;:ık [~elişme lt: r ve k;:ı rarlarımızla i lgi li 

olarak 1ilt;ilen,--'ikleri Öt~renilcil. 

5);9,..-:~-"~"-t.,?-.E_i.l~~: J:vik yazı yazar.:-ık tümörtUt 1oirimlerini biltilen .... 
l-Lirlli. 

1 öylece kısD LJir sürt:l[C L··lmazsacla ~ :Jütün cüenlc:ıriJ bilbilerin ak
tcrılc~ıtı c.ururnu söz konusu ü~i. 

~ütün ::ıl<-ınlcıra iletilen karcırlarırnızın en önemlilerinc~en biri: 

KONFERB..NS kararıyeı.ı. 

. ~;.Jpfe;re_; n s ç:üış mal arının sürc.ürülmE::si, he' z ırl ık ları nın tarn:=ım-

.•• 1 . . 
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lanması için,IVIJ:C'u.eıı tir arkDCa],ljulunulmı al,_ı.cı(ı.cn ayrılarak~OD şeh
rinc geldi • 

...:u alana gelu.iktcn scnra: 
1)15.4.1982 tarihin.:.ıc,Avrupa svrumlusu ark<:ıda::;ıa yazc,ık.Yczc.ık

larımız kısaca ~0yleyai: 

"Ferzencl cırkauc:ş, 

"Dlerhaua,sizlcri fazlasıyla czlcC.im.ZCineL:iyurum ki,ilcriki gün
lE:rc~e görüşme imkanımız ulacaktır.O zaman u'zun uzun konuşma fır
scıtımız clslıileceLi tiLi, ;u mQh .. tuLumCan sonra yc.zaca
t:ım mektupLJrımL~::ı s0runl2rı ctaylıca s~ına akt~ırma imkam_m lila
caktır. 

111, ••• yuleı.aşla görü:~tukten sonr:l sizlt-re telefon 0cececimi süy
lemiştim.}'Eıkat,ertosi gün sizlere t.:;lcfcn etmek istcdiLimde,kc::l
LLlt:.ım ülke nin C..ış ülkelerle tel efen ili? kil eri nin 24 sa cı t sürc
since,hükümet kerarıyla yasaklanc.lıtını bilc~rö.iler.JJolayısiylc, 
si zl erl e törüş rnek imkanım u lma cL ı ..• 
• • • • • • • • Cl • C> •••• 

"Daha önceki tc:ırihlerc1e s.izlere EÜncıcrciicimiz mektul:;un uraycı yc
tiştifsini .t'· •• yclua?tan üt:rencim.O ~_;elişmtolerin eletilylarını 

............. Cl .. 

"Yeni c:Lönemlc ilt,ili ul::cırak fcızlEısıyl:ı umu tvc-Jr cldui~umu 1Jelirtc
yim.Çünkü,hesJplaşrıic:ının ortcıy~ı çıktıt:ı c1üzcylt::rC.c mutlaka iyi 
şeyler olc:ccık,e:~cılı ve scıncılı c~ls;J L!lumlu sc.nuçlcır c~c~z;cc;k-
tır.Ayrıca,işlcr~e sınıf tercihi ve ilk~sel tercih y?tmış bu
lunmoktaC.ır.Yeter ki,hesaplaşms evresinae k~V[B kurolları için
de devarn etsin.Am:J,insc.ınlor,elec;ıtiri ve [;CrlŞ oyrılıklJrı Eld.ıno, 
h0saplaşmanın Lte:ıyr~ttıt.ı n,_:kt2H1a mücac~eleyi ve kurc::llı c1,ıvr::ınıs
ları tcrke;cierlerse işimiz biraz zorl~ışır,:JUtLinc~c kaJ:?ı-kCJI?lY::l 
olducumuz cn ünemli pro~JlcmlcrC:en ~Jirisi ::uc,ur.;ırrı2, aşılaccıktırft . . . . . . . . . 
ıı ••• •• Nu ral l.JuZUklukLı rı na c.ı.a Sl,n verme: k 1,,t~rcki r. U zun perspck ti f
li düşünmek csrekir.Jı..celeyc: ge:rek yvktur.} u yenil~::i clc5nemlt:orin
de olurJ-lJi tçnlere lJak;:ırok umutsuzluklc::ra c~Ü'?mck,kararsızlıkle:-ıra 
clüşmek c~c.,L:ru c;lmaz.l\Iutlaka s0runlar aşılacaktır,ta·:ıi sorunların 
aşılması çalı'?makla mümKün~ür. 

rı • • • • • .. • • o ~ 

2)24.4.1982 tarihinC:~e,.Avrupa 1 Llaki !Jirimlcrc aşacı~~c:ıld yazı ya-

nyul~aş lar, 

• e • • • • ~ • • • • • • • 

"Salt çur_.unlukla l.iir c.ıraya gE-~l~.:n ~ilt.:rkc:z K,ırni temiz, bu surunlaruı 
(c.i.Cınerrıe ili'?kin sorunların-.t~.H) u.e{_srlE:lhlirmt::sinc 1 c::çti{.i zaman 
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yeni surunlorla kar-şılaştı .i_ u scrunlarıa 0 irlikte, di[ er temel 

surunla rıc~a cict erlenuirc;rck aş aO:ıCaki kararlara vardı .I,u karar-

lar ~ı elli L:ir c1.ünerrı içi n alınan ve ileriki. -iJir düz eycleki ta rtış

ma nın terrı ellE: rini olu':? tu rrnak iç indi r. 
_ .. , . _ . cı larak . . .. 

"-lY.. _C!-l·m~2:_.JZ_EE3Zı_rlıl::_ nt;rnı/k~u.ı enıl_gıeı,~. Harekffitin cl€r-

lenip-tupc:rlanrrıası ve ileri tir Cüzcyc; çıkarılması için her a

lanL~aki ( Dac;ı ta yetkili ve svrumlu arkaCcış lcırımız olmak üzere) 

tüm y.:;lcL3Ş lc:irımız ın ic:.ec_:.luj ik 7 siyasal, örgüt s el Lir hazırlık içi

ne gi.rmcleri .He rukt:tin C:crleni p-tuparL:ınrn,ı sı ve ileri bir clü ze

ye ç ıkcır ılına sı iç in hor c.ılan,~a si ya sal ve ür güt s c;l çalış mal2;rın 

ertelenmeksizin yc,cunlaştırılmcısı,ı:.;eni~lctilmcsi ve pratik si

ya sa ı faaliyetlsri n yürüt ülmc.si L crekmekt c eLi r.Her alancbki y ~ı

taş larımızın ve yEôtki li ycılc1a:;ı larımızın çalış mal ar yürü tm el eri 

gereKrnek teui r, j(U kc nul~c' hiç :Jir karc:irsızlıi u i:~Uş m emek ~erekir. 

Yuk sa üz el uL; rak 1-1.L1 Rız-~c'<Jri si ya si harekt:;t imi zin ve gE:.nel c

lc::ır:.:Jk devrimci hareketin c~t:rlcnip-tGpcırlç:nın8sı, LÜÇlenCirilmesi 1 

ilc;riy e düz eyler e çıl\..ar ılm::1 sı 9 yt;nilgi y .ılla rının zafere C:.önüş

türülmesi mümkün clet_dl,Lir.Karş ılas tıLırnız sc~r,unların tartış ılmu

sınc,a, ç0 z ümlenmcs inue s ekt erliL c cÜ$ m eden ç::ı lış malcı rımızı yürüt

meliyiz. 

. . . . . . . . . . . . . . 
11 AVI'Upcl 1 C::.aki tüm dcmckrc:ıtik Ür[Ütlcrirniz in Ve komi tolcrimizin 

ç::;lışrnal:ırını ilt:-riyc t,ctürrnek için t=~Z:'ımi çobc:ı sarfctmelori. 

"-Hız riy;:ı Kuru.istan' ın. y:::yını yerli-yerine oturcculmc:ıya çalı

ş ıl<cc c:;k. 

ııyol"lc:ı;ş lar, 

llSizlere iletmek istc.;C::.it_imiz lJir sururı:..,;ı Zil:=ın arkcıc,::ıcoın ;_[uru

mudur.~ ıu surunlo i ı,_,;ili .:;lCJ rsk ctc:ıh:ı ürı:c clt.~ri Fsrz en,~ yulw-:ış cı dcı 

iletilrnicıtir.IviutlE1kD c.;rkcıc.._.ı? sizlerili 1Jil[i vermistir. 

11 a)ZiLm ::ırk~HL;ş ın ycıptıL.ı evlilik,ice, lujik, siyasul ve cıhlok

scü Jlc:;r:ık M .h. urni temiz tc:ı re::fınL..en uy ["U ll [ (;rülmediL_ i ne'~ en, lf. 12. 

1981 ıUnü ~LKcmi te[,::i 1 n;_,en ihraç et.~ilmi~ tir. 

1ifJ)A.rk: c,aş,JV1.,Kvmitesi 1 n,en ihraç e,,d:)hHkten s,,nre:ı tusfiyeteme

linc. e hizi pçilik y_cıprıı:w:ı çn lı'~ tı. ~\ütün uy 'c:rm;::l 3rımız::ı r3f_men 

bu prcıtik eylemi ni s ün. ür1.'l ü. ZE: ten, :J rk::ı · ış ken<.ü si ne~ e uluş cı n 

yeni \cÜ] üne eler'" en C:iuL;y ı, ta r)aq ın'-,:.m iJsri, t.:-ı sfiyeci ilir eylem 

içinc,e,,~ir.Arkcıu~ışın, iJizim t,ütün Cust pÜçlerle clcm ilişkilerimi

zi kesmenüzi L:ıtemesi,1Juncı ::;cıt_lı '-'l::1rık c:ost [Üçlerle iliski-

lerimizin kırılrrıcı sı i çin çcıtc: s.:ırfetmesi, G .K 1 c,::;~ vc:<roLm ..... 
tc.:sfiyesini istemesi, birçuk k~ıC.rcJ unsurumuzun Avrupcı' ya tcış ın

masını istemEsi,örL ütün lic-ıi ılmcıs_ı için ,:_üüplinsiz vronışlcı

rını ileri ,,üseye çık<H'm.::ık istemesi v.:!, iJti ~ vrcınışl::!r tns-
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fiyecilicirıin en surnu-c y.::ınsım:,~larıyd.ı.junun y:::ınınc~J~AH'nin güç, 
eylem ve ı:!,ic;.erek cephe uirliklerine [:,,irmemesini savunmasıc~e hu
nun en sumut örnetiycli. 
"c ).ıtrkaclaş ın evlili0 ine ko:r:;ı ı çıkmomızuan ve bv d~);_rul tuc~_:_ı kil-· 
rarG varmamı zdan serıra, a rke:ıd .~ ,Merkez K' :"ten i st i f:::ı etti. ]):ı he: sen-
ra ikna temelinlleki Çc'llışmalarımız sunucu srkcıc~cış tekrcııi'lLın 'e 
uönu,Ü. ve JVIK.' e ye döne.. üt ii Z3fficl n AR 1 nin i C~eul ,.:jik politik hattı 
ile yokıncle:ın uzcıktan ilişkisi olm.sycın ve hrıtta JVJI{ 1 mizin [~örüc-ı ü
ne g0re,AH 1 nin hiçlıir zc:ıman sc:ıvunamıy:ıcatı uportünist görüqleri
ui sert;ilemeye çalıştı.j'urc;CLı arkcıLl17 ın hmı1;i konuler,~:-~ AH' e 
ka:r:ş ı uldutunu tek-tek sırelamakta yarer y.)ktur. Yalnız şu DE.
nellemey i yaptıc.ımız z arnelli sorun ;:ınlaş ıla c~ıkt ır .Arka (~cısı lJi zim 
hiçiJir gorüş ümi.i.ze katılmarmıktac~ır. 
11Arkaüaşın uu guruşlerinin L•rtaya çıkm:wın:~~ln scnrJ,h2reket \1Ü
zeyinc..e sürunu tDrtışmayo ve lJunun yanınJc:ı MK 1 mizin tortı~ma ev
resi ne ka u or tütün sorunlarla ilgili ~ı ı::~ r:ık kararlara var::ı eel ı, 
:ı;:ıoli tikcısını UYtsulayCJ caLı tsr ıfımızc:_an k<:'r:::ırler:ı tırılc~ıt ı haLl e, 
orkac1aş tasfiye ve hizipçi eylemlerinE: t~ev ım etti .HK 'miz O}JLr-
t ·· · t t · t t 1 , ., . . . . . . t/tu tumlah. . unıs ır u uma :.mnn m.usa<ıc~e eClemezc;,ı.Lenınıs sortucn, ızıp-
çil er hukkınüa verilme si tereken kc;ı ri·~ rı ve re. i. 
"Hareketi n t-Jparlmımcısı ,K ürelistarı 1 da kc.müni st Uncünün güçlenc'.i
rilmesi için Lütün komUnist ycldaşların azami ölçü~e çnlışmal:ı
rını Yutunlc<Ş tırmc-1 s ı gerekir .Kc:rc•rlı, '~i sipli nli ve c:ızimli olma
lıyız. 

"El b et te ki, cc ün yaptıkları yanlıc;ı l<ın"c" n,h c.mcJ: t cmt:l y::nlıs le:; rc13n 
CLulayı kenG.i lerini ~_;özJ.en t~eç ir ip, L rc,cı ni k c la r::ık özeleşti ri yr·
panlarüc:ı kc;rnünist üncülüc.ün güçlen,~irilmesi eylemin~~e,h::ıreketi
mizin alacatı yeni karnrlarlc:ı,yer ~llcc.;kl~ır"ır. 
i aş a rı ı a r • • • . " 

3)Jı.ynı taribler:::te tüm alanlc:ırc,cıki örgüt 1uirimlerimize 6 m·yf~·-
lık tir açıklerncı mierilmiş .Genel ular~)k yuk,:r,lc.ıki ynzıc.,:-~ y:~-
zıl::Jnlırı içer"it,i için liz 11 bil,Uri 11 nin c ycızıcl~' yer c:~lm~ıycm 
bölümünü ::ılıyuruz': 

'' • o • • • o ı:ı • o lt • • • • • • • " • o • o • • 

11 İ s~~i_.t~ı,!:Gır s uru.~u.E_:~t;,e].i nce: ~ iz hiç L ir ~~ rkc:h~CJŞ ırı i st if::: sını i s
temiyvrccuk ve istifa etmemeleri için l\'ll\. 1 irniz günlerce çr:1.i:i sn rf
eti .i_ ütün u(::rc.;ş lcırımızc~ rc:ı~:_:,men vec,e kçnc i ,:.uş ünceleri s::ıklı kc: l-
mak üzere,Lu .:ı.Uşüncelerini ilerLic tcerçeklt:.cıtirmeye çc'lıstıiı
rnız KcnfenJ nst~. t.selip ::ı.çrncıLırını i st eL,iı, imi z h:ılcl8 ~ l:u yul .~~::ış L·r 
istifa etti1er.H<=:tta, Ln1 yGll,<c?l:::'r t;C1rev :lrrınk isteme,.iler,Mcr
Kez IL'rrıiz yins hareketten Dyrılmr:l:.ırını isternec.i,ihr:J.ç eC:.ilme-
leri ycıu.a Lc.şka uir mUeyyiC.tôye çc:;rr!tırılm,~ıc·ırı yulunc·ı (i tmec~i, 
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~un~ rc~mcn ist~fo ettilcr.!stifo ettikleri zam2n,~elip ken~i dü
ş üncelerini L ütün yoluaş lo ra :~ çmalarını i stec:[ik. Arka d aş lc:ırın kar-
şısına~..~a çıkıp kenc,i gürLişlerini açmacılar.Ve ·L;unun için kencU-
1 eri nce r;erekç eler ileri s ünlüler .J ize ge. rE., 1m gErekçel Gr cb j ek
tif ~erekçeler cetil~i. 
istif~l elierı 1u orkeuc:'Şlc.ır.kem,i gürUşlerini tütün yoıc:.aşlera e:cıç
ma yulunu recıE::ttiklerinc~en ,IvJK 1 imiz unlcırın görüşlerini tutanak 
ve teyiiJ met,)c.u ile tüm y;_;lci_as le: re açmış ve: ~.mıa rın görüc;ı leri ne 
ku:ı:şı kerh;_i t;ürüşlerini l;elirlemiş.ti;r.:ı.,irçvk y(ôll.mt::ı gerek gi
ctiş , hcı.rek eti ., ır:.::ıkış metul~U i le ilc;-ili cülrc:k ve gerekse onla rı n 
ccüş üncel eri ile ilgi li clc3rak görüş ı eri ni ·uelirtmiş ler; tu [sL:iş 
tiçiminin, svrunlc:ırı t<ırtıt:-ı rnsk'tan kaçıncı: clc~ukL~rını tesi:Ji t etmic;ı
ler,,ir. 

"Y vll~c:ş l[J r, 

HEıreketimizle ilcili c,:c:nel gcli9 im t.cıbll.ısu yuk2rıda çi zc~i~imi z 
t.:'lJloc~ur.,jut,ün hc.ıreketimiz örtçütsel ~)ir bunalım için,i_e:_"cir.=iu tes
Lıi ti y~-ıptıtımız <:'nc,a önümüzE:: ik.i yul !Jıkm,3ktadır. Ye :;u :-ıunc:lıma, 
t8sfiyeciliı::_e teslim cluruz<~ud<:ı hareketin yukulmasını €;etireosk
tir.ya~..,,",,ju urt:ütsel lıunalımın çözümlenmesi,örgütsel i:nsanın s::ıt.
lc:ınrrwsı~brt,Lit içi ıJirlit,in t_:ıerçeklec;;;mesi için çalıi?ma yapcırız. 
HJVIK•11 imiz ikinci yc;lu vecle zeT yulu seçmistir.Ycnıi,örciitsel yapı
nın inş:; e<iilrnesi,brr"·üt içi ::irlicin satlanması için 1ür çcı.lısma
yı ön üne kl)ymuş tur. ~~.unun i çin; 1Jütii n Tür im1ercleki, olc:ı nı e rL:cıki 
yolC:lsş lar ımız ın uru; iit s el ç,c~ lı s m•:-ı larını t,elis tjrmeleri ~ prc=ıtik-si -
yasc.ıl f.:ı:ıliyetlerini Liiyük tür feljE::kcırlıklcı yürütmeleri,1;u örrüt
s el ~Jun.:üım lLÖ.neminc:.t:: h:.:ırcketi bır::.ıkm:..ıklcı kc::rc;;, ı k2r:ı ıycı kc:ıLınl(:ı
rın,hareKetirniz uünyesin1..,8 kulm-Jlsrı için her türlü ikna yolunu 
c~enemeleri. Türkiyeli ve Kü rC.istunlı tüm C'-·S'l, ,,evrim ci, ~-,em,:krcıt 
ve yurtsever t.oüçlsrle ilişkileri t_:elistirmeyi,bizim y2ptı(ımız 
'güç ve eylE::rrı uirlit~i' çcılı~m,?lerını c:L,st1:Jrımızlcıı i;irlikte [:üç 
lenc,irrrıeleri terekmekte,,ir •. \unun tersi Lıir y._ı teslimiyE:ti gGlti
rir,KürLlistan h:Jlkının -:.~evrimci müc::ıc:elesine l,~:ırbe vurur.Çlirıkü, 
AR siy<:ısi harekE::tinin ti.;sfiyesince kc.:z:.ınçlı çıkacek olan cüçler 
sömürLeciler ve Lllların iş GirlikçilE::ricJ.r. Ve bu hareketin tasfi
ye e"LilmesinG.e E::n t:-cızla sevinecekler küçük !ıurjuv·.ı sekter tasfi
ye ci mantıktır._; mn<:': mü s ~E.ıcL e E:l~ilın emel i eLir. 
11G erekç elE::ri ne oluFsa u lsun bugUnk ü i stif~ıl:--: r vt: hc-;rek eti tırnk
ma lcJr tcı sfiye ci m:cıntıl ::ı hizrne t ecit:or. Dün istif::ı eel c n yolıLas l8r ımı
zınüc: h<::rekete u.unmeleri için scnunc:: k<:ıu.c:r mUc.c-:G.ele vermelisiniz 
l'lK 'miz her ,r;ıEaDcJG.;ı ve:: her c.ciizey,,e hesçıp vc:rmeye hcızırcür.!stifa 
ed.en yul,,;_:şl<::rın,"Lüzi kuşuttılur vey::ı ku=ıc~tıy,:rL~r 1 ' lserekçele
ri ,r1ıK 'miz in Sc~t 8 ve pragrıwtizme k<wcnt_ ı t:,i.;rüş ı eri cerekç e gö st e
rilereK istifcı etmeleri hesaplmmJkt,m,hes._ıp surm.::;kt~ın,yc:-ırın ha-
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reke.ti yonetmek """ ·" görevinelen ka çınala rı 8 nlamına gelir. • 
ıı:ı.ıu ç erç eveue iJu yolciaş ları el EŞ tirmeli ve yar§:;ılamalısını z .B-t, er vl' JVI!{'miz o yoluaşıarın hakkımızdaki cörüşlerinin ertaya 
çıktıL_ı anda unları tasfiye etmeleri tehlikesi. olsayclı, böyle bir 
yula i...Jaşvurmcıları~Lelki ;jir parça ka-uul [Örürc.ü.Zaten onların 
ileri s ürJ. ükleri g erekçelerll.e bunl8r.Am<3 biz şunun altını çi ze
çize lıelirtelim ki ,arkaua?lar istifalarını r,eri alır ve hareke
tin çalış mlarımı katılırlarsa ~ıvlK 'miz in ileriki tarihlerde tes-
Ji t etmiş cluucu k u n f e r a n s 1 ada katıla1Jilecekler, bütün 
Örfütsel haKlarını kullamıcaklarcar. 
1iHareki timizll.en ihraç eelilen gerek MK üyesi arkadaş ve gerekse 
l~it_erleri hizipçi ve tasfiyeci eylemlerimten c,olayı özeleştiri 
yaparlarsa,urt~Litü parçalama eylemlerinelerı w-ızgeçerlerse onlar
ua ort~üte ko vul e(:ilecekler ve örgütsel tüm haklarınıda kulla
nabileceklerll.ir. 
"Yoldaş ı ar, 
iiTürkiye ve KürL,istan harekıetinin yenilt;i yıllarını ya$ amakta 
oldUt;U terçeL.ıiıiü kimse rel.ledemez.Ve yine Türkiye'nin yeni döne
me l.';ir(ücini altını çize-çize lJelirtmeliyiz.J:u yeni dönernde dev
rimcileri, su syalistleri ~Jüy ük görevler 1; eklemek t edir.Ayrı ("a, dün
ycı lL~vrimci hareketinin t:Jrihi incele:n(~ici zarn[m,yenilgi yılla
rınGo nelerle ka~ılaşıluılını en iyi ti:5rürüz.Dökülrneler,tesli
miyet? .felsefi iuealizmin hvrtlatılması,hepsi bu yenilgi dönemi
nin uz t:llikl eri L .. ir. Sınıf müc8delE:: si nin hızını kay b ettici dönern
lerc~e?Lut,ün yc.ış<hüt;ımız cleyl::~rın,gelişmelerin çıkması bekleni
leLıilinir ve t~ôrüneoilinir ş eylerc,ir. 
"Sınıf Lıilinçli (proleter) militon yolll.aşlarırnız bunların bilin
cinue moralle çelışmaları~orgütsel incş ay.ı hı~l.anu.ıırrn8lc:ırı·,pr8-
tik siyusal çcılı'Şmaları YGtunla$ tırmaları gerekir. 

ll •••••••• cı o ı:ı ••• 

4) 27. 4.1982 gün U, t ekrarL.an ]ierzencı. arkac~ucş 8 ye z ıl u ı. Çünkü, daha 
Jnce gunLceruicimiz mt:Ktuptc:ı?kenuisine tekrarcten yazılacat;ı ue-
l . ·ı . ' 1 1 ı r·c ı m eK t c;y ld • 

Yazı~u ŞLyle Jeniliyoruu: 

ii"'_ÜtÜn [elişmelerin lŞ ltlllUcı,hareketin c,t:::rlenip-tupcırlanması, 
giuersk clah::.; ciu.u.i Lir cl uzeyete prut.~ramlı L)ir örgütlenmenin sae:.
lanmasınını şartlerının vlt:;unlacşması için ileriG.e bir ~..QNF'EHA1'ifŞ' 
ın yaı.:ıılmc~sı uy[c,un gLıri..u ... pıekteL_ir • .ı..u ,aynı z~~mam,a tçeçmişte senin-. ... •.. .• ı •• .. -. '" ...••. eLe t:,Gruş unu u , uugun u e uu goruş unun L,evarn el,ecee_ ini kestirmem 

... ; .. 
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zu~ olrnamaktd~ır. 

ıtKonfcrans için, (:ı )_çaı~~ş rne:ıları~;ye:ıeini .ve zamanını tayin eC::. ecek 

veriler sunece:Ktır.Onun için bt::lcüt_im· &,ünnt::n itibaren hcızırlık 

için,,cyim.G.:'- ~_ccki ark<Kl . .:'J?l-:ır bizim çat,ırrnarnızı ljekliyor.:i urac~a 

lcu' \.mncı uycun ular:~k c~ururrı ayarıarnası içinc~eyirn.l uradaki çalı~

rnc:ılerın uturtulrn:cıs ı ile Lıirlikte, ülkec~eki u.ururna. müdahale eCile

rek,cıynı z .. :nrı<:~n-~a .L .. l.;nferc:.ınsın hrızırlıkllırını.yapacaCım. t)Konfe

ransa ,Avrup<3 1 den, her ülkeC:~E: horeketirniz ac,ıiırı teşkil E:(Ülen ko

mi telerin seçip t,önderecekleri unsurlar,.~.wrupa i da hareketimizin 

çizgi sinlle Gluş turulcn llernekleri n ve edi:_ cr cl emokratik ki tl e ör.

tütlerinin oaşkanları veya Gernokratik kitle örcütlerinin seçerek 

kunfer~ınsa 1un0.erscec.i. unsurl<lr,Avrup:ı 1 claki venel C.emckratik iş

çi,btrenci v.~. Lrtütlerince horeketimizi temsilen bulunan yöne

tim kurulu üyel•c: ri ,IvıK 1 nin herhc:mu,i 1-ıir ç<ılıs ma ile ilgili olarak 

ldrekt yetkilenlci ru.i ci -ı_ınsurla r. 

n_,u çcrr.;eve\..ce,kl;nfer:cmsu i.~eıe:Jilecek c:ırkc.ıc::_ısla·rın teslJitini ya

lJ8 r, ... nı:..--:rın cc: LJ ütün hc:ı zırlıklcı rı nı yopmalc:ı rı nı söylersin. 

..... 1 L '~ .L t .Lı:, ı ıl '-~· . 1 .·. 

c )K ullf.er!:.• n s tu· tartı:;ni'c.rc'ak lL;nular: 

.... ıvu.z 1 ni n rc:ıp,)ru ve u ec. erlenc~ir ilmesi, 

-İ;~t; ı,;jik,pc.1itik ve urcutsel tüm SLırunlar. ••.••.. 

-Qr 1_:Jmlcırın te:şkili için s~s-~E~karc:ırın.::ı varılmı7 tır. 

ııyoı '--
n __ ulun,,utunıuz dŞ ;·:m<::hLc.J, c zel , __ ,lc:ırcık hareketimizin ve genel cıarak 

Türkiy6 ve Küru.istan hareketini'n C:l·erin L1ir ·0unalım içinde .clclu

iU ,E::;rçc,_ini t~Grmek ' 1ıir zvrunlulukt'ur.!J:'d~!i ki~lıu bunalım hare

ketimiz :::çısınuc:ın daha clD vc::ıhini :_;uyutlrır.~acrın.Ama bunalımın ur-

t::: c~e:ı n k:.:ıiu.t~ *ma c• ~,hareketi n C:tsrlcni p-tup<::rıonması ve bu ölçüc:.e 

c~e Kün:ist:;n'Uı ~~_şya)-_ist,ıcrin :)irlii_ine k2tkıcla bulull_'l}_lmssı da

ycıta n C; cil L~c revimi zcür. _,u nun i çi n çalı$ ıl
1

rrlaJ.:ıC:tır. Y '-ık so ,bu ha re

k etin '-"lılrn~~sınL,D KLir,~istmı devriminin hiç'Jir yc:rc:ırı clmıyec2-

c_:ı til)iı'J nvl{t:~"[ln suır<:Hcc:ı unsu:rl,r olc;rcıktc:: lJizlerin Kürdist:::ın 

devrimine ni tel ik s cl k;: tk ıla rimt.zı.n c·.a ·.Jlm:.:ı3ıd::.; mümkün c1et i ldi r. 

onun için 9 hc~reKst.ırrıi;;.ün cL~c;,i :)ir yert- t,etirilmesi,o temeıce 

l\.Ün,i~3'tc:n U<::vriminin "'~~:yot<:Hı rrıE::st:OlelerirıE:: ycıklo;ımamız gerekmek-

t ec~i r. _ _.i, yle y::~ıJrn~ım'Jmı z ,K ün ,i s tan 1 lLeıki Lıürj u v~.ı cı kı m ve hareket

lcrc hi znıet E: LLE::. ce, i 1: ilü, h::.ıreketiıniz b ünyesi ne~ e ortaya ·çıkan 

şekilsiz ulrndKl:J lJirlikte Troçkizmre hizmet eCLecekti r.zaten, cnlar

d.cı h~n·eketi n tasfiye E:u ilınt:s.ini istiyu rl.::ı rc;ı ve ;)ugünde bu ça

lışnı:ıl:.ırını şu v<:;ta bu ülçücle Jevam ettirrrıt:kteclirler.Marksist

L8ninistlc;:ı lJuncı kaN~; ucyru :Jir mücac~ele ~~;el.iş tirrııelidirler, 

uycmık 0lmi.üıci.ırlc,r. Yvlü3::-l bu h:ıreke:tc:, bu lıurcket içindeki unsur

·ıcır; ve K ür,, i s tan '-~evrimi ne y~ı zık ulc:ı C<1ktı r. j'.u C~uyarlılık ve; 
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11 ve sorumluluk çerçevesi ncle seruno yaklaş ılınal ıdır .Karc:ırsı zlı
t_a,umutsuzlut'_a di.işmeden,sorunları derinlemesine ele alarak de-
vam etmeliyiz. Çünkü ,K üruista n Cievrimci güçleri açısından bir he
sapl~ma c~önemi başlamış:tır ..... :u hesaplaşma~lan susyalistler kenc:i
lerine clüş eni yerine tetirme1Llirler."3undan dolayı cla umutlu
yü.m. Yeterki, hesaplaş mc:ı üutru bir m et uc.ila yürütülsün.J3ütün metcc1-
suzluklara kc:nş ın biz met ocUu olmalıyız. 
"Yoldaş , 
"Hareketin clerlenip-tuparlanması ve gi~erek ideolojik,politik, 
örı;ütsel olarak c~aha ileri Jüzeye çıkarılma sı için, çalışmaları
mızJ. __ bulunc~ugumuz her alanaa devam ettirilmeli, zayıf cılızda 
olsa örgütlenme kurunmalıccır.~Junun içinde işleri aceleye getir
meye serek yuktur.~·;una batlı olarak, .••• 1 ele, •••• 1 c1a ve •••• 1 de 
çalışmalar yürütülecektir. 
"-ür[,Utlenme çalışmalar.ımız oracl.a yürütülmeli ,komi teler büçlen
clir ilmeli, demokratik ki tl e Ö:(f ütlerimiz yaş atılmalı ve p-üçlen
dir ilme1ic,ir.Genel c.emokra tik ki tl e örgütlerindeki çalıcş maları
mız (gücümüz) blçüsünüe yürütülmelidir. 
"-Rızgariycı Kuruistc=ın nıutldkc..ı yaşatılmalı,t_;elit;1 tirilmeli dir. 
"-Türkiye ve KürJistEınlı d0st e;üçlerle iliS,kiler gelif)tirilme
li, üçlü t;uruıjlar ulc:ırak y:::ıptit_ımız ve ycıprrıcıkta oldul_sumuz çalış
malar uracu.ı süru.ürülmeli idiUrodaki çalış malcırımıza bai_;lı olarak: 
J.U c.ünc;mue, bu çalışmale:ırın burcıci.a yürütülmesince yc:ırc:ır görüyo
ruz, ileric,e urayc:ı aktarmamız mümkündür.D:8V-YOL 1un içinde bulun
duLu platfGrrrW ketılmay:.ı cac'-ız, platforma üçlü e;urup ol::ı rak bir
likt e cevc:ıp vermeyi kararLış tıruık, metin Jüzenlencli, sonuçlan
mak ci.urumuncLaclır. Sizebir nüsha gönCıerı:;cE.:t_iz. 
11 -Kur-.ıistan•ın cl.itt:r r:-:ırçcıl::-)rındcıki liust t;üçlerimizle,Ortadogu 1 

daki ve cLLinyac..aki J.iler uost ~:Süçlerimizl6 ilişkilerimiz,ilkeler 
temelinu.e gelişti:ıtılip t,üçlencli~ilmelidir •••••••• 
• • • • • • • • • • • • • o • • • • • • 

11 Nut: ~_ıütü n üni -J; eler e ve sorumlu yolc .. aş 1::: rc:ı 
Du çerç,eveC.e puli tika c:1çıklcınsın." (x) 

·5)0]). şt:ohrinue,l m~;yıs l982 1 lerde 'başlayan ve u7un bir dönem c:.e
vc:ım eclen,bLi"\Jn yolcLı;ılcırımızın (bütün ör[;iltsel clüzeylerdeki) katıl
d.ıklc:ırı tGl-'lc:ıntıl.__ır yapıluı .~m topluntı,lDrua,mctnimizde gelişmeler
le i·lgili ulc:ırak uelirttikle:»imi;zin !;ü-lü.Pü aktcırıldı .Arkc:ıdaş ların 

1 

bu kunularCaki börüş leri alıne;.ı. S0rC:tukiarı sorulccrc.:ı cevap verildi. 
· Tüplc:ıntılc:ırda, Lıi zim görüş lerimizin bir kesimine kcıtılmayan c:ırka-

~=-~-----~~ --
tx)-Dah~ı sonra çeşitli tirirnler(~en gelen hauerlere göre,Ferzend r:r-

kaL137H7 J:ıiçLdr rürime bilL:Çi vermecliti doLrultusunaayclı.zaten scn
ral~cın cırkaclaşın uize Lelen mektubundcı c..a bu ifaC:Le ediliyorrlu • 
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__ ._, ...... ..Lcı caklar ve 

IvfK''-'en ihr:ıç eeı.ilçn arkad;:ışın c:lurumun:; bai:_lı ulerJk somutlaşıyor

c..u .Hc.ıtta c-ırKacuş L:ıruan ikisi h:Jreksttcn istifa y<Jlunu seçmelerine 

r:::ıtmGn~kt:nllileriyle uzun ~Jir c.önem tartışm::ılar sLirCLirülerek,ar

KcıCaş ların i stif:ücı rını en~ellenc_i. Zc.ı ten bu tc•pL:ıntılc:r-:..L::ı orta

ya çıkan gurU'.) lerin nE::lt:or c_jldu[:u vs buna kar] ılık ;üzim görii9 le

rimi zin neler ulc_~ut_unu,c:::o.ha scnr.::-ı-ki tarihle:rc,e :ıUtLin ::üanlarc-ı 

e:,önl~erilen metin(':.cr,e açıklanmıştır. 

ll Mayıs 19ö2 tJrihli (.:et..erlenctirme yJzısın(la Cildiri No:2) 
şunlCJra yer verilmc.k.tt.:d r~ 

ııyoleı.c:ış L: :ı::', 

•••••e;ooee••••eoo 

".:Ou~ik Ki, 12 Eylül 'c~ c: n su nr~ı TÜrkiye V8 Türkiye K üreli st o n 1 ı 

c.evrimci hareKeti yeni bir Cöneme girGi._~ yeri dönemin so

runlarınll:cın uirLLe, örgütler bünyesinde v::ırolc:ın sorunlcırın 7: 

zarncın-z<mıc-ın u:r~_sütsel -Lıuhrcm:ı yul açm:.ıl:::ırı .:_,lrnu.ş tur.l2 Ey

lül (.;ncesin~i.en merkezi denetimin Lelli olçülcrl,e örgütler 

bünycsinc.lJ Vd:Culmc:sınucın;i)rtüt lJünyc::sin(,t:. çık::m sorunl::.ırın 

C.Ort:ütst:.:l hiycr,:ırşik yrıınyE; 'ı<<,:~lı clc:ırc.ık tcırtı';. J_lıp sunuç

lnnclırılm~ısı,çC.Jzümlere wırcırılmrısı lle:ıha kl,l::ıy oluyorö.u.Ve 

iJu crt_c,Utsd s'-1runLırın çözümJ.e:ııınesi; ürc.·üt :~linyf~sinc~e kcırı

ş ıklıklrırı ~ ör1_Ut one:ı~~i c:nt;ell emekt ey·~ di. }!'cı ko t ~ 12 Eylül 

cıGkE-.;ri faşist cunt<.mın yönetimineLen sunrc:ı uru.m ~~ct:~·iş ti. 

J i :eç ,;}c örtütün u ne., er kLH:rGla :r·.:ı_ ve i leri kac~r<ıla Tl eski(~8 1Ju

lunc:.ukla rı ::ılanl~ı rı terk etmekle k:.cırş ı kcırş ıya kaldılnr. :isu
L..Cl, s~~ruıllc: rı n .kı Ekı si.iJ:'t::L.L te si i tini: sorunları n ta rtış ılına sı

nı~surunü:rın çuzümlenmcsirıi zorlrıştırc:.ı; tir l;Litün olarcık 

mcrkozi l1cnctimi ;;-_;[:fa utnıttı,.';;Jom~in z.:ıın:ır.:. kıruı VE:: zaman 

zamcınc.e.ı crt:ıuc:ın kc:ılL..ırC:.ı. 

ıryenilbi cce.-incmlerinin ozclliklc~ric:e bi::·z tınüne ::üınc1ıLı zaman 
brt,ütst::l Y'':ınc,.,,Ki sc,runl~ır (L·ıh;ı 1Jir karmaşık hal cılın:-ıktc:H1ır. 

Devrimci h:~ıreKi tin yenilbi ilC5nunlcrinc..c. ,h.:ıreketi tırakan-

ı ' f' ı ı· . ·~ ,. k+' l ~ırın vr.; ·care; -sız_ :x~rın :ırı.n sayısı cJZ c,e,ı_tuır.Hare evı )ıraı-

kcnlor.ozullikle ZLr koşullara tahammül eC:.cmiycn,sınıfı inti

lıcı r ınl~an t. c:.çnh;yE..:n ve küçük l.JUrju va o zellikleri D[.ırlık ta o

Lın unsurler u·oluu[unlLan, :Ju unsurl3r horckt.oti bırakıp t:;icJ.er

lerkuı uir çul\ sun' i nt:t~enleriu.c sır~ılc:rncık,1Gcndisini ve çev-

resinc:cki ~ür k::ıç unsuru ikncı e::u:,r r:erekçelcrcle sunmoktan ce-
ri c.~.urmc::z •. ıU L~Urum t)C..1Q lJ. ınrı örc,üt .ıüny,;c::ı j_nde sorunlara 

yul ~çer ve açındsı Ka 

rekett u1 ~:yrılcı nların h 

r '1Ci:Jıl -uir ş eyL~e y~ktur.T.:::ıbii ki,he:~ 

sinin L~ununu im ulmcız.ı<<ırklı görüqlE::-
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L:,b rmek ger ekir • .ı. .u tür CJ yrıl ıkların ayrı Lir yerde c1e de[terl en.üiril
mes i ger eicir. 

!şte bu şartl a r~a ör g üt sel iş l e rin çözüml Enmesi dahoQa bir zc r laş ır.Li bE ra lizm baş gö steri r, ör g üt içi uevrimci disipli nin orta da n 
kc:ı l clırılması çabala rı yo ~:::unlaş ıc:-, ÖL't, üts el d~ ifrasy on baş ge s t erir. 
Devrlmci so rumluluk bir t a r a f a bırak ıle rak , küçük burjuv a l a r , k endi
l e r i ni aklamak için o lma~ık şeyl e r yapa rla r . DEmok r a tik merkeziyet -

r. çilik i h l a l edilir . 
ıı J ~,u-~ün hc:ı r eketi rni z bünyes indecl.c ;Ju tür svwnlarl a kar.;ıı kar? ıya yız . j iu surunla rın derinl eş tiril çr ek , örg üt sel buhr::ı nın genişl em'esine,i s-
tey er ek ça lışa nla r o lJu~u L~i ti , bi lmeJenC..e ; ü rgüt sel buhrantL d.e rin
l eşt irrneye.ç::ı lışanla ra hizmet edenl er de va r . Di ler bir y anG.a , hu clu-

• rumu gene l c· ~ a r <Jk t esp ri.t ed.e n c '- ru].<JşO..a r ol du l u h c:.!lde , bu geli7mel e -
. re karş ı ilk esel uavranmaya n , geli;ımel eri gc; r e t;ü re tara fs ız ka l an
l a r , eL, il gen tutum t O:Jk ı nenl :::m v ur • .ı 1u C:lurumcl~ h a r eketri. mi z i n içinc.1e 

1 lıulunl<-UlU S.)rUnl ~' rHl ÇOZÜmÜnÜ Zurl r.!Ş tır o lt l gilıi 9 ur e; üts el dat·ınıkll-
0a yvl uçmakt:ı , orı)-ıtsel ve s iyass l sorunl arım ızın çözümünü ·zoma nın 
cla ge rç eKl es tirm emi ze enı:;e l G lmokt ~ıuır. _ ·, ütün LJu c:.uruml arın t ilincin-, ' cinc..e o lan , h::.ı reketi t as fiy e etmek i steyerıl erin :.:ı maçl c=ı rını t esLit e -
elen , tEı rafs ızlı L ın fl kim l e r e 11 hizmet ettigini IJil en ö nc,e rli~ im iz ne; ciev
ri.mci hareketimi zin ve genel ol e:1 r uk Türkiye v s Kü r (;ista n ' ın içinde 
uulunuu l u ş '-1 rtl a rı c.ozonü n e"' J.ı ~ı : J. ::ı l :J rc:ı K yıllarc~ ır üzeri n-
u. e ç a lı;ı i; ıc ı v e u elli uir u ! t:.,ıu nlut_o geti r U_tJ:.. unsurl .:~ rn. ka y lJe tm emek 
i çin vl (.;UKÇ8 ihtiy c..ı tlı , t:snek ~2 vrc: nmak tauır . TDtii Öncle rli t_ imizin u:;;.; 
zun ıJ ir c..unemuir s Lırc..ür clütü uu poli t i ka h ı r ekcti miz e v e ö r g ütsel ya 
ı) ımıza irauesinin -i ış ınc..2 z a r a r ve rmek t eclir . ~ unu t esui t eden önc:.er 
li t i mi z Lıun ~.cı n kurtul mak i st8C:. i Li v e lle:ı h o r <-•\.~ ik8 l lJir politika i z 
l emeyi önüne kuyu.utou h <üde şa rtl s rı buna ent:,e l u lm.:. kt <Jc~ ır . i..umhm (~o 
layı l.;.eı k ar.m<Jş ık , k or rn<..jş ık vl C:tULU k<."c.u r ; hay.::ıt i ı k :.:rmaş ıklıL ı nc::ı r a[.rr sn 
ço z üml enmesi 0 e r cken l.Juyl e u ir lluruml.:ı kn rş ı k cı I] ıyay ız . 

;rpeki, Lu u.ururnl :.:ı rı çozünıl emek için ört,ütseı uünyem iz ueki so runı .:-:. rı 
kıs a ca soı. t:.:ınıaktJ yarar v cı r: 
11 _dri ncisi : .. '"enu.i küçük uurjuva karcıkterl eri nu .. n ,·,o ı .::ıy ı bü tün çaLcı la 
rı mı z cı r.:~ı_men eci til emcye n V b z urunlu oLınık h cıreket in dı..s ına cl üş ü
rülmü;ı unsurl a r vcır • . , ... 

11 .uu i hraç 8\..,ilen unsurla r L,On :J iri eski mer kez kumi te si üyesi a r ka cos 
v e unun y:ınınli:::ıki uir unsurc1.ur . ..... . 
ocı••••••e o •• •• •• 

,i İkinci s i: ıvıerK t:;Z Kumit es ine J(JL lı iJ ir .:.-~ 1 t url ,:;nco yetki li uu luna n 
(1. uO l t,e Kumite-si nu.e yetkili vl :::m ) LJ ir ~~ rk ~ıJD';\ lll ' t ir .:üs n yetk ili -
s i y u l lL<::Ş ın yetKi ı er ine K.c.H, a cc-~ , c1 i k t c t urc e m ücL ~h ~lle e tme s~ n'-. en v e 

o •• 1 . . 
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11 giLi.e;rek l.ıu :.:ınl.:Jyışını 1 t:yhmıini çulı~m:.üarının E::.n· küçüL,unue 1Jile 

göstermiş clrnasırllı:Jn l~ulayı yetkilerinin fvl:.:;yuJ 1981 yılınc,a :nın

ma sı; uu yel du~ ın, yetkiler inin c::ılınmcı sı ru ihr~ ca yuruml<Jyarak hi

zipç i _.ey le mler içine t;irmesi ~ze~i ne hareketin c~ ıs ı na . .ıü? ürülme

si (·urumucur.:ı..u cırka~cş ,.h::ırekutin cLış ın:J Ltü:-J ürülCükten serıra . 

- tekr8İ'G.cll r~1erkez Kumitenıi;;:;e mürac2EHt etmiştir.Iv'Ierkez Komitemiz 

·· ·· l;u muracc:1atını. ulumlu karş ılcıyariJk cleterlenu.irmeye tabii tut;:ı,

cat:ını kenUisine ıi.letmiş ,arcınmıc;ı ,JlrncısınL"::.m G.olc:ıyı kenCisine ı)q;

tün kururıma oLmakları tanımı;ıtır.F?kot,~:.:ı;rkc:~L[J'? kenC.isiniı:ı tek

-.r~ıru.an hc:;rekete <.::ı lınması için İrıürac~ı::ıt etmGsincen sunrc:ı ,Merkez 

- I(utni t etnizl. n ue~_erlen~...irrııe si ve yeni l;ir k<:Jr:-ır::ı varmasını bekleme-

Lı.en hizi ı.; çi. fE:aliyetl eri ni Jevagı c-; tti rm ey e çe:ılı~ı m ış tır .• ~onumlu 
r- .. . · 1 '·ı : ~ r J • ~~ ~ 

yuLc::iş l~ırın· :Jütün uyar ılc.:ırı ncı rc:i Ltı en ı:ıu eylemlsrinc~e n, hizi pçi ça-
, 

lışmal:..ırı.n~.Lan,ürbütü ueşifre Guici çalı"?m.ü~ırınc~cn v2zgeçmemiştrr. 

Hatta, h:..::.reketi n J.Ls ınG U.Uşürüldh:ü vt: filcrk\:oz Kc) mi tt:mize müraco::ıt 

ettil,i z:.· manl c1ru :.ı u izimle ic.leul uj ik ~)yrıl ıkl]rının ul:;luLunu telirt.,. 

rnerrıeKle ,_;irlikte J..e;h<ı s~_,nrc:ı makyavelist bir ~:ınl:1yısla Lıunuca ile-

ri surmeyE:: ç:üı-=;ırnıştır~. . J.i 

................. 
' 1 ıUçüncüsu:UnLıerlitirıüzin lJütün çalJc:üarına ve cnlcr.cı i::dr çok cla

nak yu ro tm.::ıy._ı h3zır ul(luLu konusunc~aki i, u tü n ruli t ik o çılırnla rı

na r:~Lmt:cn uir kısım yulu:cısl:.Jrın kenL~~lerinc(:;: 11haklı 11 görC:~ükleri 
- .. ' ' ,. 1 ·, ' ' 

gertkçt:lG~i iİeri 
1

SÜrer~k hareket.ten."istif3 etmeleri~~ir.:·u yol-

~8"} lar uünemin öz ellikl ;:;ri ni kc:ıvray<::nı~.ıüıkLı rın.crın,K ürdistcı n L~ev

rimci h?ıre~ctinin t,elJ.ir_i <Y;l dlf!Dyl kcnci lJLyialeri lllce ÇÔZemec~ikle

rin~..,en~h~;reKetiınizin· içinc1e -~julunc:~u[u c,uruınu uzümleyeme;.,iklerin

C.en9ıjr~_,lete r Gire nç ve persııt::ktife se:.ıhi ı-ı Llm::ı (.~ıkL:ırı n(_~ on~ hareke

tin i cL0uluj ik, siy c::; s sl ve orLüt:::ıel Ll d ro k ç ıKcı r ılm3 s ı gerek en dü

zeyi yerli-yerine kuyarnc:~ccıkl::ırın~,c:m istif:l yulunu seçmic;ılerCir. 

e e G • • O O • O O O O ~ O • 0 O 0 

lı~_,u yulC:~::ış l3rın cluh ,~ ljnce i ler i sü rc,Ükleri t erekçelerini 1 1 haklı 11 

t,Ürsek uilc: ,k:.rc.ırlı ve ilkeli bi.r :::ı ekill.;.e unl ırın üzerine /_)C:..t:

rek, unl<::rı ele? tirmeli ve unların h:::ırekctimi zin saflarını terk

etmt:.lerini hcıKlı t;ürrnemeliyiz • .Lunun ötesinue,onları haklı göre

rek unlr:;rın siye:~s~;l k~;numlarımı L;.Üqrnek .ür kuinUnistin cei_il 1ür 

küçük ~urjuvanın tuvrı cLı:.~ilir. 

11 Istifa E::Lı.en 1 vey-J unl~;rın ileri sürc .. üklcri ç.-iLi, 'istifa ettiri

len' yulc.c::slor,MerKt:Z Kunıit<::rnizin s:1t..: 1 3 ve r.r;~tÇm<~tizme kayllıi_:ını 

ileri sürerek işin içinlcen çıkrnc:i,lluruınu kurt::ırms yelunu seçernez-

ler.:BJLer HerKez Kurrıitt:3rııiz scıt:'cı ve 1 ır;.-:grn<:tizm8 kaymıf}so;unlarla 

hesC1 yla;• ma nın yc;ll:.ırını lJili mst::l ve L'rgüt s el clc:r::::k toyi n e tm eli

uirlt..r.Hele ki,IvıerKez Kumitemiz unlcırın kunft::rc ns clüzeyinl'~e bile 

[Jizler,_Lc;n hes, ı~ surmcısınıy 1Jizlerin yUnt::.tiw~.,En sukUlüp cıtılrncısı 

.•. 1 . . 
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iihakkını Lu yolu.a71arc:ı tanıyGrsa ,yc.ııJcıcc.ıklcırı is: İstifalarını 
t,eri aıar<Jk, urt,üt lJünyesiyle il si li Çi:Jlı,-, rrulcırını ( sürc1ürme
leri), Lu yanlıc;,ı lar ı Jemukrcıtik merk eziy,:tçiliL in sınırlar ı i
çinlt e teşhir etmeleri ,.ı~netimi t:.le ~::e~ haklarını kullaırımala
rıuır. 

ıı...., U tü n ,:;unl <Jra ro~::, men, bu yc.JlCcas lu. r hcırekt:o te C:lönmüyorl::ı rs::ı, u e ll i 
siynsc.-, 1 s:_:nuçla r::ı varrnc:ık t::J u iz im hc.ıkkımız vlmalıdı r. O 1 da ş uDur: 
ya lJU yolJcışlc.ır suyleuiklerinin U.ot_rulucuncJ ineınmıy0rlc:ır ve on
lara s:Jhip çıkacak clurumC:.a det:ilc:_irler.O z:ıman iftiracı konumu
na Jüş erler, ya \.ca L1u arkc_ıuaşl..:ır söyledklerinin dot;ruluLuna i
nanG.ıklcrı hulc,e Lunları O.rgütsel yapımızcı kabul ettirecek du
rumc.a c.et..:iluirler,.uu konull<-ı kenll.ilerine t_;üvenmemekteG.irler. ya 
da :.m c:ırKcıuaşlrırın suyleuikleri clot_::r:u olur,öri-:;ütsel yapıda ka
bul eue;rse herhangi Gir yönetim ue[i?ikliLi hc::linl.e bu işleri 
t_}Jtüre ceklerine k,_;rarlı VE azimli uetil'-~i rler.KenCilerini buna 
hazırlıklı ~::,ormüy,_rıaruır.ü zaman cla '-'lt,ıunlaşıı"J,geli,~tikleri dö
neme kcıLiar uemokratik merkeziyetçilit_in kuralları içinde 11 başkc:ı
larınınıı yonetiminG.e ç::üı;:;ımayı komünistçe özümlerneleri gerekir, 
ıı...;unun clışınuuki l.Jir tutum ve pvlitika tE:::sLiti ne hcıreketimizi 
geliştirir,ne hareketin uirlicini sacl,:r ve nede hcJreketimizin 
daha ile ri u.Li.zeyl ere çıkc::ı rılcJrc' k K ü r(Ü st . .:ın emekçileri ne yararlı 
olmcısı sat:lanaLilir.Nec~e !Ju istifa euen yoıuaslc::ırımızıl ve bu 
istifa ecıen yol<laşlcırımızın konumlarını LilimsEl olarak terli

yerine koyamayan yGlncışl:ırımızı gelistirir. 11J_,irlik 11 denilir,f-=ı-
ka t ui rlik i çi n hiç Li r cı cü m 2 tılcımc; z. "Sorunıcı rırnı zı çö zm eliyiz' 
uenilir~L;eLil surunlc~rın çözümlenrnesin~ıe tıir <ıclım atmcık,sorunla
rımız ve açrnszlarımız Çut:altılır. 

"DÖrciüncüsü: Hareketimiz ve cirgLıtsel yapımız bünyE: sineLe ortayo 
çıkan ])U gelicşrn(:Üer kc:r?ısınc~a •ikar:.:ırsızlık 11 ve titarafsızlık" 
içine giren y0lucış ıarımız vc:ır.-"m yo.üL.-ıs lor far1una varm.:=ın2n 1m 
tavırlcırını h<:.reket bünyesinde si stemles ti rmeye çc=ılışmc:ktac~ır
lar. Ve iJU t.:ivırlarını G.cl subjektif ui r takım nec~enlerle cıçıkla-
maya ç<:ılıc;,me::ktaL..ırlar.J3u tavrın,he:!rekete tir yarar getirmiyEce
c:ini ,hsrekE::tin k::J~ ı kurş ıycı bulunuucu serunları çozerniyece(ini, 
uirlicir bırcıkdlırn urt~~:mik :mlamc~a mcıtem::üiksel ularoık 1Jile ger
çc;klc:~ tiremiye eec ini cı ç ıkça b el irtrnck prlıl ett..r so sya li st bir 
~=,0revui r. 

HYoluaş la rıuıız ın uu t-Jr.::.ıfsızlık ve kCJ rarsızıı k tan kurtulmnları 
t_,8r(k.mekteuir.Hareketimizin çıkarları ve KLir'-,istDn G.E:Vriminin 
çık:c.ı rı arı lJunu lJi ze ernrbtm t:ktecci r. üylE:ysc 1Ju k<:ır::ı rsızlık vE, ta
ra i sı zl ık tu tumunc,~) n nc. s ıl kurtula1Jiliri z'? ~;unu cevBpl:..mc~ır:teyo 
çalış cılım. 
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".L·Ütün aksDklıklarına ,yanlıqlsrına ve I_.;r0ulemlerine ra[.men ha
reketimiz in ve ure;ütsel yapımız ın C::.evc:m ~::;tmekt c ulu.uL unu bilim
sel olarsk kalıul etmeliyiz. çıkı;;; yollarını Lu tE..: sp i tten ye la 
çıkarak yaı)malıyız.Örgütscl L!uhranın varlıt ı~ prcblemlerimizi n 
yot,unlukla varlıt_ı gerçel.:i, "Lizi iJu tavırc.an vazt~eçirtmemelidi r. 
Orgütsel yapımızın clevam ettit_i gerçe:::_ini ·:ıilimsel olarak kabul 
etticim:iz zaman, onLimüze şu çıkar: Hak t;örevi ü.:_:Lurur, i örev hak;;;.. 
kı do6urur prensi ui ni hayata geçi rmeliyi z .Urgütsel çalı$ mala re:; 
sıkıca scırılmalıy ız .Hemue ht:rk es ten fazla 1u çalış malara sarıl

malıyız.Hele ki ,hareketimiz i, l.Jizim istemeü.icimiz yönlere götür
meye çalış anlar varsa~ bu sorunda en onue vurus rnalıyız .nemukra
tik merkeziyetçiligin kuralları içinlle ·uutün haklarımızı kullan
malıyız. ~ers i bir tavı .c, bizi karar sı zl ı[;a, C.!rgüt likic:lasyonuna 

[Ötürür. 

ıı:.,~u nuk ta cl.<:), demukrcı tik merkeziyetçilik üz er inL,e uzunca cl urmak 
ta yarar gôrm üyuruz. Qünk ü, u ütün yolua~ la rı m ız ctemckratik mer-
keziyetçilit::in teurik anlamını IJiletdlir c~urum.J.cıcırlar •. t-ı.yrıca, 
dünuen LJugüne kcıue::r orı:)its el yaı:ıımız iç ine< e demokratik merkezi
yetçilt;in ncısıl işletildit_,ini ele ·:Jilmekteyiz.,._;ununlc:ı il,:·ili o
larak nelerin soylenc.liti ue lJilinmektec,ir.1;una bae_lı clarak,şu
nu net Lir şeKilue uelirtmekte yarar varu.ır:Örgütsel yapı için
üe,ey_lem Lirlitini kuruma temelinde bütün haklarımızı kullanm2yı 
·oir görev uilmeliyiz.Ozcllikle lıulunuucumuz ve içinele yac;ıc:ıclı{ı-

. mız kuŞullarucı hareKetimizin ÖJJ"c,ütsel 1Jirlicinin G.aha ileri dlı

zeylere çıkarılmc:ısınuc:ı ez~ffi.m_Girl~inin y2kıdı Önemi V8rdır.Ça
lış m21cırımız ı yürLı türk en, menşev izme ki:;yrıe:;ec;~, n, örgütsel hiyerar
ş im izi en s -.:nu na kadar kurumaya t;ayret t_ÇÖ stermeliyi z. yckscı, h:::ı
reketin ideolojik, siyasal ve urc:Litsel ularak daha ileri düzey
lere çıKa rılm'-1 s ı mümkün u ei-: il dir. ~Jut,ün kurum<Jk z crunda c ldutu
muz zemin ~ucmr ve '.::!u olmalıL.ır.Yoksa, JıJ zeminin dinamitlenme
si crtuy;::ı gelir ki, c, zaman üzerinde müc3c~ele yürütecet·imiz hiç 
bir zemin kdlmcımış olur •.••• " 
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~~~~~~E!E~U~E~~I.:'.+E-ma Komite si ni n .21-uş turulma s ~-'!2_!_:-;ı_~~_Ea nı:ı ~:I. n ye ni 

biçimi (;yil J.a kapsumı2: 

Dicer bLlümlbrueki açıklamalorımızL~n üa lLrUlece~i gibi,Hareke

timiz Lelli bir evre~en scnra 1K u n fe ra n B yapmaya karar ver

miş ve uu kararını hayata geçirmek için: a )~~u Karar elot,rı 1 tusunCLa 

_çalışma yar-'ılması için LJtitün ve sorumlularına kararı iletmiş, b)Kcn

feransın yarıılına sının gereKli ş ortları nın (si ye: sal 7 ma cl eli~ alanss 1) 

ülE:,unlcış tır· ı lma sı i çi n IvJK çalış malara u aş lam ış , c )Kunfer::msa kimle-

rin ka tılalıileCet::inin ve katılımın . LiL lll . ~ l ~~F._f_~~ lıelir

gin hale getirilmiş, c~)Kc.Jnfc;ransa kcıuar J';J.K 'nin l>ir araya 1::~elme s art

ları ulmarn.;esı halinu.e Kunferansla ilgili tüm_]l,?~~~-- (lu.mite 

c;luş turma 1 yeni kararlar alına· v .lJ.) iç in ;,i:., ir l'·IK üyesi yetki le ndi

rilmiştir. 

Oze;llikle Katılım durumları tartışmalı olan (Lazıları için) ih-

ra ç euilen ve i stita eJen arkaLLa;ı ları n duru.muyciu .im konuLla cla JVIK ı miz 

şu kararı almıştı: 

"a-isti fa e u en arka u.<cJC:} ı ar i st i fa lar ını geri al ır, öre:utsel çalı~

m<Ücırını (eski hiyerarşilerinue) yürutmeyE. ccevanı ec[c:rlcrsc, 

tüm örgütsel hakları gibi ,kcnferansa katılım lıakkınıua kul

lane::caklaruır(talıii ki, Jele~:..oelık hakkını kazanmıslarsa). 

"1-hizipçi tasfiyeci eylemlerinc~en uulayı iln·:::ıç eclilenıer:HiziJ·

çi eylemlerinuen vazgeÇl::r ,yaptıkları ilc ilgili özele:=ı tiri 

ya:1ja rlarsa crgüts el h aKla rı nı kullana ~;il'bekl ere~ ir. (x) ı; 

.uu çalışmaların tir kısmı (uirimleri l)ilcilenL~irme) yukercla ve .. 

rilc.i.Ş irnL<-i c.;.it_ er lelis mel eri vereli m: 

Kunfero nsı hazırlamc:.ıci.a yetkili HK üyesi arkadaş ın mektuplc.ırına 

ka:r'=} ılık,Avrupa surumlusu Ferzencl arkaG.cı7 ın i;cmc~erl.,it_i 18.5.1982 

tarihli meKtuuu var • .Ju mektuı)ta üzeılikle kunfc;r,-nsı iL,ilenc.~iren 

ve uaha u.ocrusu Konferans kumi tesi n:itc.on çekildikten sonra Rızrariya 

KuruistEın 1 ın kapatılma kararınuan s:...nra Avusturya u irimindeki arka

uaşlara günderilen mektu'Jun üzErinde cluracatımız için 9 l.ıir ona tespi

tin yakalanması için, arKGucş ın msktul..iunun konuyu ilgilenc.~ircn kıs

mını iJuraya ala cat_ız: 

11 Selim karuq, 

tı o. o o. 
1 cl<::m ~.onuerc.i.ie_in rnek tu bu uzun !JiT süre 0nce almış tım . 

• • • o ••• 'u.en gunu.erai[;in iki mektu~,u cla cün <:ılc~ım.:Oaha clcıtrusu 

iJirKaç gün önce gelmiqti.Fakat lJen 1JUT·'3Lc8 ,_ılmaı...:.ıt.ırr:: için ••.. 

i:t· ~)irKaç [).in ~mrau.a tekiemiş. 

11i.'u kısa mek tuuumua amacıın 1 senin yazc..ıkları rıla iltili ;,orüs le

rimi L,c:lirtınek ve tartışmak o.etil. ycıkırıc.c::: 9 Lüyük ihtimalle Hazi .. 

ran ayının baş_ınua cıraycıgelE::ceL~im.Hem artık ;ıenim cıçımd<Jn ];ir 

(Jı..)-0 uo~eme K~ Ci~ r (Ve. ŞU cm~~;;)~k:nfer<.:nscı katılm:ı hcıokkl'cı'lup
ta ha~e~etım~zc.:.en ıhriiç ellıl(:;nler Si.ild::ce iki kiQ i it_[i .~_unlı>r-
ucı n ln rı IviK uyesi :cırkcı C::i.iş , uil eri Mc ıyı s öl ı :~le ilu·.Jç eeLilen u n sur. 
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11kara mizalı haline gelen bu anlamsız brgütçüi~nu~ son ver
~1.:-_Jx) hem d·e ••.•••• t,brmek üzere craya gelece1:..im.O zaman ttö
rüş rnek ve Jüş Lıncelerimizi :Jiri ~irimize aktcırmak imkanımız ola
caktır. 

ıı~t.ıı121arın1a il9 ili sali.ece şunE__s_?xliyeyirı:ı_ı~UJ:ılarl.a belirt-
tit,in ~ı. emirlerin hiçtıirisi yerine getirilmeli. •. 11 (abç) (xx~. 

6 Haziran 1982 1 üe FerzenG. arkac .. a:;ı bizim iJulunlluL urnuz alana gel
c..i .Jctrkauaş ın geli;;inC..en svnra ,karşılıklı bilt.,ilem~irmeler yapıldı. 
o oilgil erıl.,i rm b~- .,ı:· evre si nu e s vninlara yak la;; im cia ve konferans sD
rununua sumu t u ir tavır güsteremiyorcLU .K<H~ ılıklı görüşmelerimiz 
ve ta rtış malarıınız sunucu, arka u.~ ın t:ıu :Jeli rsiz vı2 karars.ız tavrı 
27.6.1982 1 de somut uir tavra dunüş"tü·.j_.u gcirÜfjmemizc.~e arkada.:;;ın tir 
kı sım OlU er ileri vl(~U • .J...,U unerilerini ycı zılı hale geti rc~ici ni de b e
lirtti,.0unun üzerine tavrımız şu olc~u:Senin tavrını olumlu buluyo
ruz .... :unun için toplantı düzenleyelim.Tu:ı_Jlantıya,alanda bulunan tüm 
arkac .. a;ıların katılması [:;erekir.Onlarınua ·senin öner~ hakkındaki 
görüş lerini n alınma s ı gerekmek teu.i r. 

_.;u karar sunucu, lıulunC..ut:umuz alanG.a (O.D ş ehri nce) genel bir 
tuplantı yapıldı.;.ı;cplantıya 'uütün arkad.aslar ça(_rılı iui .Aynı a-

.. la nın lleciŞ ik i) irimleri ne... eki, zorunlu çalı;; ma içi nu~ '-lan 1-2 arka
c...aş hariç 9 tüm arkaC..aşlar toplantıya katılüı.Tcplantı tarihi:5.Tem
muz.l9d2 

1'"ı;lantının tek gunGem mauuesi varL..ı: arkaC.cış ın Konfera nsın kay
samına ilişKin ünerisinin det: erlen(,irilmes i illi.:uize sunulan iki sa-
hifelık metninue,hareketin genel uurumu hakkınc""dki açıklamalarından 
sonra b nerilerine yer vermekteui r. Ve şöyle ',ıemekt ecü r: 

ııGünüinüzll.eKi U.urumuyla ALH RIZG.ARİ tarihi tür kararla yüzyüze
,lir.Tcırihi kararı şuyle özetlemek mümkünc.ı.ür': 

' Hl-.H.LJ:.. RIZGiı.HI u.i.:ınuen Letirc.l.ii._i anlayışın y;_;nlıc; olclulunu tüm 
çıplaklıcıyla kaöıil eder, lJununla ilgili lJcyutlu üzeleş tiri ya-
---~----------·-----------(x)-:..u mektuı;te:m aylar svnra,l 7.12.1982 tarihin""e 9 .uvusturya birimin-

cleki arkau.aşlcıra gonu.erilen mcktuıJta .;;ıise "7Unlar yazılı: 
ıı~_;ilG.ii:_iniz tsilıi, bu yıl yaz mevsiminin lJa:;ı ınl~2 (Haziran 6) clu
rumumuzla ilgili kesin uir sunu ca varmak ve ec__ er mümkünse ha" 
reketi toıJarlayarak yeni ve döneme uy~:,un bir t·içimc:,e sürC:.üre. 
bilmek için 'aşaLıya 1 imLim.Tam 3 ay süreyle urada kaldım.~'ıu
rauan ayrılmauan önce,gidişimle ilgili ve İsvt::ç'teki arkada?-· 
lar ola rak ne tür o ir karara varc~ıt. ı m ız ı kı sc:' L.;i r rnek tupla si
ze uilc._irmis tim. 

(xx)-~ize yazılan Gu mektupta başkcı bölümlerue v2r.~~ bölümler üze
rintle bac;?ka yazılarımızG.a c~uracat_ız. 
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11 par ve temel u er_ is ikl ikle;ri yc:ır;c:;rak, y,_rıi (:en, yeni clönc:me uyg-un 
uir müca,_,eıe izlcr.~;uylt.::liklu yasamını sür,~ürmenin ötesinele var
lıçının cL~ui uir anlamı olur. (Neclen eski c:nlayı..c;ı yanlıstı,so
nuçları ne (Jh~u,nasıl Lleciştirilir,yeni ulan neC:[ir,yeni anlayı
şın bzelliklcri,yeni anlayışa uygun temel Jüzerrlemelerin nasıl 
olacaL ı surunları toplc;ntılarcl<:J arka u,)·::; ıarc:~ en genic; bi çi mu e i
zah ecileccKtir). 

i 1 2-~JJ~l RIL;Uıı.tü günümüz,,.;.eki zurunlu di.iz\..-nlsmaleri yapabilecek 
yetene:k ve kapasi tc: ue ~~;L~cına karar verir ve kendisini fesh 
ec1er.Tuplumsal uir l".ÜÇ ulm::::ıyan? uJ.r sınıfı tc.msil etmeyen, siyasi 
[;uruş ve aKtivitesiyle veırolan::.~an farklı Glmayan uir siyasi ha
reketin varlıL.ı anlamsız~~ır.zayıflıLın itirafı,~:erçeklErin scy
lsnmesi,çevremizteki insanları ve halkı kaatırmaktan yüz bin 
k8Z llahc: iyiu.ir.Ülkemizcle varulan siyasi krizi aşaiJilmenin ö
nunl i k vş ullô rırıc,an -:,;iri c~ e, herkesi n ke ncci yetenek V8 ksı::asi te
sini yeniuen tüm terçekleriyle saptaması~ır. 

HALl:~ HIZGüHI'nin bnLnueki tarihi kar<C~r tmC~ur.Ell;ette istenen,ar
zulanc:m 11.L~" RIZGA.tü 'nin ı. (:Jirinci-"ı_H) alternati;(e uygun bir 
karara vc:ırması:_;_ır.Ulkemizin,halkırrıızın ve iJizim günümüzGüki c1u
rumumuı;:; l.c.Jlternatife uyL)un :.ür kcırarın ortaya çıkmasını (za
ten başınaan ueri IvJK 'nin kararı 1Juyc..._u-1m) gerEkli kılme:'ktadır. 
j_.unun içinue kesinlikl·c l.._enıGkratik clması zcnu~_lu~~-a~ irade-. 

. ı.~~!:.~ıns.2-J. E:(.c eL il e c ek Lü r __ k ,J_nf e ra n s ın t up;L_L!_:q_ma s ~-_g_es_e~ıı:.._e~}c~ ec~ 
..t.~-Ln RIZGAnl' nin lJünycsi!l(~e çeşitli kU<,Uk kümecikleri n :_rtaya 
çıktıeel Uilinmekte::ür.El~:ıette,nc k.Lıçük kUmc:cikler yaratmanın, 
ne ue Kumeleru.en ~irisinin yanında yer almanın hiçbir yararı 
ycktur • .c~.ma ALH HIZGJ:ihl' ni n siyasi anLıy.ıs ı; ihr<' çlar,kümelen
mGler, i stiialar, tc cr i tl cr v. lJ.. • ~~erçcklc ri ertaya ç ıknrınıs tır. 
:ı üm Junlar t 3 sv iıı ec._(ilrneye c ek cr::mJcı l_il1Jmsuz c_-ıma <ıynı 1 

uranc,a cla c, e re; ek ulcırı s uru nlan~ı r. 

11 ~ uylesi ÇLk yunlu, çı__:k l.Jcr::ılı sorunl:..ırl;_: k<ns ı kar:ı ıya olan 1-iL~.j_ 

J:ÜZG-.n.tG 1 nin -l~E::;t iş_}~}_.g~~emcli_~ Ui r k::__nferc; ns toplayabilme s i 
(kunf ı::.;r.:~nsın tupl:..ı nrn<J sı kcırarı MK·' nin to Ski :,ir kararı dı.r-AR) -

ı 

ve kunfersns urtsk iraueyi temsil etebilnesi (konferansın her-
hangi lü r k üm eni n k'-)nfere:wsı u lma ma sı) i çin C_emokra tik lJi çimcl0 
en t,enif! katılım esastır._:__,unun için,ihrcıç eclilc.iLi söylenen, 
hareKeti 1Jıraknıak uurumuw_,;::~ kal:~m, istifa eC.c;n, i_;ürc vleri aıın.Jn 
tum arKa u U? 1 <:.ırın ua 1 <J_E_t_~~- ulurak kL·nferc_)nsa k.:.ı tıl ımı escıstır. 

K c..:rıierdnsın anl<~rrıı tüm svrunl arı n t<n-tı,~ ılabil ecç~:i, (~emokratik 

u ir pl::: tfurm Glmc1sı,Lır. GLınürnU zcu::ki t :.ırilıi ~=,örE:.: V lıucJur. 

" • • • • • & • • • • • • • • • 
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ArkaG.aşın öneri ve görüşlerine lcal'S,ılık; tcplc::ıntıyc:ı katılcm tüm 
yolUCJ? lar t:,orLŞ ı eri ni Lı eli rttil c;r.Ozellikle, koni e ra ns ın kcıpsamına 
il~şkin (katılım açısınuan) arkaeteıcı ın gürü;ı lerine k2tılc~ıklarını 
u elirttiler. 

. JYJK üyesi arKcıc::c:ış , e, örüş ı eri ni öz8lliklc kl.:nferc: nsın katılımına 
iliş kin öneriye yünel tti. Çünkü, tuplantıda esas cl:::ırak tartıq ılan ko-
nu Gyc.Lu.ArKadaş ın metninue geçen dit;er 1Jirçuk konunun tartı7 ılınasının 
uir zorunluluk oluut_u,ama bununJ.a konferansta tartıs ılacat:~ı bilint
uilir ·uir 7 eycli.Kaluı ki ,.herkesin kvnfercınsa önerebilecet:·i k,_;nular 
eı.lai.Jilsceti giLıi,IVJK ı nin ue deciş ik alternatif ve önerilerle k0nfe
rc.ınsa gel ec ec i lıilinelülir tir ş eyLlir.bnemli ol cm kcnferans çotunlu
ı:unun karara Jat_lıyacc-ıtı sonuçlcırc,ır.:ı,unuu<:::ı u platform clucı tuL_u za
mCJn tartışmak üzere 0 vıatformun yarcıtılme:ısı için çalışma yapmaktır. 
Yine ünemli vlan,ycırın telirecek 0lan lJrtak ir<-~ı:ıt:ye (veya ço[unlu'--un,: 
iradesine) sc:::ye;ı 0üsterrnektir.])c.layısiyle,gelinen ncktac:~c::ı genel etei
limin önerileri Llot:,rul tusunua r•JK ı mizele C[ ün cıldıt_ı bc-;zı kararları göz
üEOn geçirerek (ihraçl,~r ve ayrılanıarın kc.;nferansa kdtııma ş :-ırtı) 
yeni o ir karara v armc.=jyı, hc:rek etimiz çıkarları oç ı:::ıı nu mı gerekiyor-
seı, e ski kcırar'--<a Giretme tavrını anlamsız tuluyoru_z. Çünkü, biz inanı
yvruz ki; ayrılan ve ihraç e:.__~il enıer:i;~0 l1ftT3hH-Jfkcl s<.~lcın,ı ~)~frtüne ka
l..arki tüm iyi niyetli çaualarımızı tepmezlerC.::i.Ecsr herkes/veya bc-:ı 
zl c.ırkaG.aşların kafal2rıncıa IJuna ili;şkin soru i~arctıcri varsa~lJiz 
Lu ·soru işaretlerininue kalkması için,onlorın c:urıJmlarınınua kcnfc
ra nsta tartıJ ı lmak Lı zere, 0nlcır ıcla çc:ıt ırma ke:ırcı rı alc:ı cc: c_ ız • 

..Ju noktc:ıC:Ca sorunun u ir uit er ycını üz eri neı_ c Gurmak tcı onemli ve 
gereKli olacaktır.oıua,:BerzcnL.. ürkadaş ,clc:ıhc:ı unceki tarihlerue yazmış 
ulG.ucu ın cktupt<:ı, "örgü.ts el iliş kil c rimi k es e c et im 11 -:~ei.lit_ i halJ e, c~ aha 
sonra neclen c:ırKaucşlc:ı kunferans -so-runu tartı$ ıı~.a ve e;irterek yeni 
uüzeycı.e ve çerçeveele kararın kcpse:ımınc1 alınG.ı?~ ya cla u <Jrkatl:::qla 
surun tartışılarak,yeni konferans clüzeyinin tsspitine çalıcııldı? 

J....ütün bu sorula rı n tüm yvldaş la rımız ta ra fın:.__~c:: n sorulrn.:::ı sı kac~or 

u.uL<:ü ve Llot:ru :ür s ey yoktur.l;izim C8 Lu sorulc_~rı cetvaı:ılcınc~ırmarnız 

gi ui u ir 4ı0revimi z ve zurunlulue:uınuzun cl !.lu{ unu Cc· u eli rtmeliyiz. 
1 

.tirkaclaf?la gurüş üluü€'" ü zaman, bu scrurılc:ırcla t:.ırtıs ılc:ı, Clet_erlcncli-
rilcii.:..:u cınıurnua ,arkaLL:.:ı::;ı Lm tavrınciarı vCJzge:çti,Ayrıca,t;ütUn bunlara 
racmen,<:;rka:.__laş konferEmsl<::ı ilgili clüzeyin suptcınrnc.;sının içinc:e gö
rüluü~Çünkü,hareketimizin ka:r:şı kanşıya kalc.ıLı c_~cı[ınıklık,karrnaşa 
ve çözülme sorunu; hareketin çıkarlarını her s eyin cnüne çıkarmıştı. 
i_.izlerinuE::. lJu çerçevelle kc:ırarlara vermamızı ve t~JVırl.::ır gösterınemi
zi zurunlu ~ıl_ıyurdu."üzue bu kure:<l merkezi nc~e ,ht;r_ surunCla ve .her 
unsur konusunua olG.Ut:U ı_;ioi,tm sorunda C:~a feL..ekarlık yar)m.:::ıyı hareke-
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tin genel çıKsrıarı açısınuon e;erckli t:,LirCük •• ,ütün meselelerimizin, 

farklı gürüşlerin; kunfcrcıns c~üzeyinc__e her h<:::l ve '? arttcı tr:ırtısılma

sını b.erş eyin üst ün u e tuttuk. ~_ıu u cırkac..c;cJ ve öi:__ er tüm ark aC:.as le:ır 
tarafında uo LJilinmekteyc.i.~.ıunun hc:rkesçe uilinmesinC:.e c~e yarc-r var-

cır. 

-'üzim lıütl.m .m ç2ı.ıa ve tavırlcırımıza raurıen,ksi? ımıza ııcıemukr::ı

sicilik11 oyuı.nu ile çık<:mlc:;rın ne tür -Lıir uemokr:::ısi arcıc~ıLını (:_;:) .Xxx:n 

fru.aha dut:rusu neyi cJrc:ıdıt:ını 'uilmc:diklerini üt::) açıea çıkcırmnkts ·uir 
_. t,örevcli. 

Topl<JntıO.cın s unr2, K.ul1f'ETC. n·sın ni cc li k s el katılımı ile ilgi li yeni
elen bir karc:ır oluş turulc:Jruk tUm alanıarcı gön,.ı.erildi.Kararımız e·ynen 

şöyleydi: 

ıısorumlu yolu c.~ la ra, 

"l)li;..;ho önceki tarihlerC.e,sizlere 1;,önl.lerc:ii imiz,l ve 2 Nvlu bil
tirilerimizue,hareketimiz ~ünyesinl.leki eelişıneler kısaca.cıkt~rıl-

mış ve uu gt::lişrrıelGr konusunua ]VIK 1mizin p~.'litikasının nc::ısıl cl
c..ulud.·, açıkl<Jnmış tır. 

"2) 1 ve 2 Nvlu wılclirimizc[e,~rlK 'mizin h<:.:rc::ketirrıiz bünyesinele cr
ya çıkan s0runları çözmE::k,nc;tle;;tirmt::k; cem.ı vlErr::-ık Küreüstarı 

devrimci harçAetinin kar? ı-karJ ıya ulduLu prulılemleri çüz~mlE.~

rrıc;k, tahlil etmeK ve surıuçl:::ıre:ı varmakJ;..._.r; hareketimizin iclecl,c
Jik, siyasol ve crgutst:l sıvrunl:Jrını çozumlemek ve ileri '.Jir dü
zeye,k'--'llektif irc:Jc.tc; sonucu çıkJrmak için •1K0Nl<E.tL-,NS 11 yaıJılması

na Karar veriluiLini de sizlere iletmi0tik. 

11 3).L)u kararımız-::ı uc::Llı cl::ır:Jk,ihruç cuilenl~;::r clıs ınc::.a uütün yul
clc.;cş ların ( te:J :Jii ki, kunferc_ınsa kwtılnwy<ı h-'ıkkı ulc:ın clelet,'C yul-
cloş lcJrın) kunferansc:; kc:ı tıla cc·kLı rı n ı teli rtmi:? tikHı.yrıca, i st i f'8 

ec~ en yc,lL<;;s le; r ınua h;:re:K ete L:onme ku? ulL;rıylcı, Cl el ege olare:ık 

Kunferc. nscı kc. tılul,ilccekl~rini k;Jror c:-ıı tım' alrnıs tık. 

~ıDuna lJat:lı ulc:ırck;konferc:ıns hazırlıklcırı için çc:ılı$mc.ılarımızı 
yurüttuk. Geli ne n ück t <1 , ülke (:~c:vriminin i çi nce lmlunllut u $2 rt-
lcır ve ülke u:vrimci mLıcuc,elesi içinci.e .Julunan tüm h;reketlerin 
C:lururnlcırı biui, bizim hurE:OketimizinL..e içi nCe€: lıulunuu[:'u c1atınıklık, 

ht;r arkuu.C:Jcşımızın Lielcişik uı,_mıan"<J ulm:.:.ısı,surunl.::ırın cerekli 
net li c_, e kc.::vus; turulmc.ımı sı, bum-ı lıc:ı 1.lı u lar Jk güvensizlit:.in, çcizül
menin tu~ıamı'Ş ulwusıJa göz Lnüne nıınur2k; hareketimizin ve 

he~eyGt::rı once~e genel clurak kürdistan u~vrimci hareketinin 
çıkarlcır ı sGzünürıe alınarak cl$ ,)l ıuaki k:.::rnr.:.J ver ilmıs tır: 'K.H.

~~~ GereKli netlitin sat1c.ınnlcJsı,sururllurımızın açıtc.; kavu<şm:Jsı 

ve çüzümlenc:uilirımesi,hesaplu~manın ucmLkrotik onlam~a ve bütün 

açıklıt ıylcı t-;erç ekleş cLilmes i, sc,rumlu ulc.u~::umuz bUyük. yargıç 
ve kesin t.c-ıyin c:clici ul::m lL1.lKA c~Gtrul.:.ırı VE:O yeınlı<ılcrı bütün 
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11 ç ı pl <~klıL: ı il. e g0 st ermek i çi n~ k oy ı tsız...c;ı ort s ız (eski karorla:rı 

mızın kGnfera nsta tcırtışı lmasına b ırakıl 2 r~k) ~ UtUn unsurların 

(ihrc, ç e":. il enl erin,istifa eclenl e rin~k ç nc1i istec i il e harek ettan 

ayrıl ::~. nl ar,ı n) (eski ve ye; ni t a rihl e r ue - AR) konf er.:,:ı nsa ç al_ rılma sın:.:ı 

k a rar verilmiş tir . 

l)Komite sekiz kişiu.en ,~ıu;ıturul clu . (ı1. şehri:l, O . D şohri~2 , K .K ;;ehri: 

2)K umite ,.BL.A 1-tiZG.ti.Hİ ' niıı mevcut ör t::. Utse l yap ı s ının cluş t1ırllui~u 

hiyera rşik y cıp ıya l)8[. lı ol a r cık uluş turul uu . IVl e rK ez Kumi tes i ne uirekt 

tcıe: lı ve MK il~:o kvurc_,_ ineli ç a lı c:;; en lJ ir ür gUtl enrne d Uzeyil~ir . 

Komit enin yetKisi , ii.H kGnfersnsını h c.: zırl c;m e:.l(l <:.ı sınırlı üır . ~~unun 

c.ış ınli..J h a reket au ına yetki kull ~mma,t a ss a rrufl cı r '~lc:ı bu lunma hakkı ., 

na s a hi p ueL il L~ ir . v e y any o ncı 0Lm , 3 k umit e Uyesinin hemen ça lı? ma 

ya ueş laması ve kararl a r a lması benims encli . ~ ~u k onucla ,Kcnferans Ha

zırlık Kumi t es i ı nin ulu7 turmu;,ı ol du t,u iki kararı <:Jk t a rmak ta yarar 

v a ru ır : 

ııKaror No ~l 

Kunferans v e h.unfercıns kumi tes inin o lusumunc.ı iliskin kara r: 
.., •• _.. ____ , ...,_._,., :-..· • ..ı.. ,o. • -= -·~--~.._., -=---~,_.~ ~.-..,.~ . .------· ·-- -.- ... -.,.~ ..--,.,..-,.._..,_~,...co:._..---r_.,. . .,.,."~""""-' ~~--...--•"'""',....,... .,-=. .,..-".~ ..... ..---~ ... ..,., , .., . .,...,....., ... _,. .. .,.., 

HH s i y asi h c; reKetiuin /:.UnUrnUzG.eki 1Jun2 lımını ~i'? c1tilmes i için 

k <J r a r a ltına a l uı L ı konfera nsın ~Jiçimi v e k onfera ns ı n hazırl a-

na iJ ilmesi i çin oluş on k0mi t enin nit eli e_ i k onul8r ınclcı y c:ıp ıl a n 

t a rtı;ırnc: l a r , örıeriler v e kcırc:ırl c:ı rın ;:_e nic;ı 1J içi rnL~e tuta nakl a r a 

Leç i l m es i, h. onfer c:: rı s Ha zırlık K om i t e si ı ni n 6 . 7 . 1982 tarihli t op

ı a ntı s ı nua k a r a r B ltına ~ ı~ ı . 

:cu k a r a r a uy t,un ol a r c:ık ~ su zU elli l e n t Um gel i 7 mt; l çr gen i s ol a r ak 

tutanc:ıkl :::ı r~ L~.e çirilecek v~c geli'irnel e rin sc;n biçimleri k onusun

cü~ a r Ka cl:,·:::: l D rı n hizmeti nE:: sunu ı a c::~k tır . 

Konf'ere:ms Hazı rlık Kc,rnit esi ç ~ılı·ş rn a la rının e n v erimli biçi mde 

sUruUrUl mes i i ç i n ..:ışat:, ı ucıki kar::ırl a r:J v a rmıc;ı tır .Kar CJ rl a r Komi 

t enin 6 . 7 . 19d2 t a rihli t opl antısınc12 u lınrıı ış tır . 

1 -Komit e ÇGlışmaı arırıı sac lı klı sUrdUreu ilrn ek v e bel gel eyebil..; 
lflck için tüm t cpl cı ntıla r~ gelis.mel er , y a zJJ?ma larl a ilgili tuta 

n e:·Kı c:. r tu t a ca ktır. 

••••••••o••o••" 
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Konf er ans ciel et:,e l eri V 'c KvnfE::.rc:aıs ın veri: 
,..- -..,_ ~-__..._ _ _,~.._- _. ,,, ..,_. ....... .• ,.,..__ ....... -..._...,..., ____ .....,, ... - ._._-~~~ ..... ~.-,.,,_.or,·-""• .._ .,.u '' '"' -· • -~ ........ ._.~-.-..J...,. _ _ •• 

Konfercı ns he zırl ık k emi t e si il e ycır; ıl.:m t srtış ma l a r so r..ucu; kon

fera nsın y eri t esp it ec.il cli . Y i ne , J.ahc.:ı 0 nc eki t a rihl er c1e , MK 1mizin 

yaptıt ı saptarnalara gö r e , kunfera nsa katıl c..ıçakl orın del egeli ktek i 

öl çül eri t ekrarLi2 n saıJ t D. nü ı. ~-u ölç iil er e tl-· r e , h a r eket iç inde"- ~~ t es

lJi t elii l en lı.el e~.:,e soy ı s ı soptan c,ı . (91) 

:uunun üz e rin e konferans kcmi t esi , he r cı ltml o. il gili kcı ra rla r 

ol u..q turc~ r a k ça l ıs mul arı na lı as l o. L ı .K .K ş ehri n c k om i te üyes i b ir a r 

kauacş gitti.Yine ]) .K ve G. :<: şehirl erin e Ji ~:-e r Lı ir komi t e üy es i gon

claril u. i.K.K ş ehrine [i uerı a rkadaş t ayin ec..Lil t.n sürec.le , gic~ip i s l e 

rini uitirip gel u. i. (Juü r arkaL,c.ı~ ınc.a gel mek üzere ol clu ( u h auerini 

:::ı l l..ık . 

J1u <..ı rac.a Fer zenu. a rkalı.a!?D ilisk in y erli gelişmelerl e ka r;ıı k a r 

ş ıy a k al ,ak . 

·Kcmi t e üyes i a rkcıuoş ,K .K ş ehri n~ en c_[cnrııU7 tü . ])i[e r a l a nlcı ra 

(D . Kvv.t: G .K ş ehirl e ri ne) t;i u en c..ı rtcJdaş gel m &k üz erey cJ.i . Avrupa ı nın 

lJlıt ün <:ılD nların"'cın t?;e r ekli cevapl a r alı nrnamı>;; tı . ])ot.rusu , k unfera ns

l a ilgi li !J ütün !:Sel i;ı m el eri ele'-' erl en uirerek sıhh atli sonuçl a r o v 9 r 

mc:ık için eer ekli veril er t ovl anm~nn ı';?tı . öz ellikl e ue, çalı~mal a r ; 

Ku nf er c:.: ns HD. zı rl amcı K um i t esi ı ni n u e'- erl enl..i rrı1eye su n o. cakl a rı v e ü

zeri nu e t a rtış ılübilin e cek 1Jir .E.'~_pur ha z ırl Dmo rıtüzeyine gelmemişti . 

Ferzenll c: rkcıu.~ş l a iki bü ruc;;merıüz o l clu . .. )u 1 .,öri.ışme l c.ri rniz uzun bir 

s ür ey i a l u ı • .u ir c.ınl <.<ınua , a rk cı u.<:ı c; l a tarihi lı ir ha sepl CJ''/fll.J nın i çi n e 

~i r il cli (k e ~ılıklı) . 

O t,örii?me l c; r ue <J rkaC.a;ı ın ortg,ya çıkc:. n t_örü~ l erini söyl e özet 

l emek mümkünuUr: 

1-Kvnfer:.ıns t oplanma sı z,) rclur . çüm:ü , c:ı rk .:ı Gc;; l orın büylık t ir ke 

siminin Ka t ıl<:ı C C!t.. ını zanetrniy urum . Joir k ı sm ı YL"' l<:a l <.ı nmıs tır, lJi r k ıs 

mı hareKeti Ln r C:~Km ışt ır v e bir k ı smınınlin (özellik l e Zi l .en c:ı rk<:ıuas 

i ş.::ı ret euilert::k) kunJeransc-ı ka tılmaya niyt;tl eri yoktur . Onu n için 

konf ercı nstu n vazgeçmE::k cerekir .U y gu n i..J ir tv}_J l :J ntı yapıl a rak bu 

iş l e rin y e çüzumlenmt::sine t:;i u. ilmel i y acJ.a hi.l r ekt::t in f eshi ( at_: ır bD 

Sdn t,brü~ü buyuu) yoluna gi Jils i n v e ilan e( ilsin . 

2 -~enim kenui ala nım a c.bnmem gerek ir . Gitt ikt~n sonra gel bbi 

l e c et:.. i mi uG z ,_:netmiyorum . Çünkü 9 Ş c:: rtlu rı m bu n ::· el vE::rmez , D yrı es gel

rrıemu.e J. e bir yaror yoktur . ı) en h a r eketten 1 c:: L ıınsızl as m .::ık i stiyorum . 

3-j__;a L ırnsızl<J? tıkton s c,nr o 9 Rızgcıriy cı K ü rdist::ın ı da teorik -:- ide

ol o j ik ç<ılış ma l c.rımı s ürd ürrrıek i st i yururn . çünKü 9 HK ı nın teknik o l cı -

... 1 . . 
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rak çıkarı lmc:ı sı~a Dir zcrunluluk tur .Orgut sel çe.:lış mo. ya cL::ı niy c tim yoktur •• 

ArkeıLJ..aşın iJu ı::url.Jşlerine: ke::IBılık;Lizim gcrü?le:rimizlle şunlarc1ı: 
ı )Konferc:· ns çc-.ılı·7 mc:ııarı, D elli u ir yere r~clmiş tir .ş u veya' bu açı-. u.i.:ln sunuçlar:::ı varılması kvnferc::ı n s ın iractE;sine bcıf:1ıcür. (K unfenıns, hareKeti fesh mi euer,yeni Lıiçimlc:;r ve muhtev,~u~; devamına mı kEırcır VErir v. !J.) •. uunun uış ınu.c),yani kvnferansın dı'? ınue hiçbir kimsenin irauesi.,hareketin hc.ıyatiyetine_ i1i;ıkin kara.rlanlc! lJclirleyi ci olamaz. 

. ' 

... ıunG.~~n <lolayı,kunfercınsın yapılm::1sı bir zoruı1luluktur.·J3ugün (:;_e,Kcnferansın yapılıp yapılm;aması Komite'nin şahsınele-ı somutlaşmıştır.·senin istifa etmen ve hareketten ayrılarak ua[ırnsızl<:ışm': n konieremsı likil[e eder • .uunun tarihi suruınluluL-unu taş ımek zurunCıayız .İleride Gunun hesauını vermek zorü.ur. 

İkincisi;uiz,H"oirilerinin mutlaka t;elmıssi 1 ; temelinlle bir konferans yaıJınıy'-ıruz.Alınan karar,kayıtsız-'?artsız tüm erkaL~~ların (clelet,elik hakkına sahip) belınesini içı:::rmekteJir.ELer arkadeşlar,tz;rihi sorumluluk "L:ıilinciyle seruna yakla<şmayarcık,harcket e~~E'ceklerst::, bunG.a s0rumlu ula n ne rviK 1 miz, ne u e Kcnferans hazırlam::ı kQmi t esi 1 elir. Sorumluluk kE:.ndilt.:rine aittir.:ıU kadcır J.emGkrc.:ıtik VE' çerçevesi genic;ı c la n bir kararın uyguld nma sına arka claş la rırnız ut:ra"? m::zlc::ır ~çalı."? mazlDrsa lJunun ne c:mlc:ımcı gelececi. açıktır:H::ıreketin c~clcılması istcnmekteuir.O zaman Konferans komitesi ve MK,konfcrc:nsa katılmay::ı gelenlerle kDnferansını yap~r. 

Uçüncüsü,Konferansa az delegenin ve çok delegenin katılması te~ mclinJe de karar verilınemiştir,lvlümküncH:ir,LJirçok yclclr:ışımızın (hotta l.ı.Eüegel cr in çot_.unlut,unun) katılmas ı süzkcnusu olma sı n. O durumda cla konferans y.::ıı;ılmak zorunclaclır • .ı.~unun içindc,clüny<ı devrimci hareketinw.e bu kunuda ortay~: çıkc::n Geneyler bilinmektec~ir."Jcızen parmak sayısı insanla kont,rclerin yaj_üluıcını bilmckteyiz.Ki, en kotü ihti-mcı ll e cl el et:; el er in Çüt unl ut,u (% 50-60) k ot ılmak clurumunc~cıd ır. Sayıyı b.iliyursun ve şu <mGc~ lJilt:; onl;ırın %30'u h::ızır c:urv_mc:ledır.lı.yrıca, kunfe:ransın k<:psamınJ iliş kin, sun k:.:ıre:ırımız(la ·uöyl c ':.dr 7 art ta tartış ılclı, geç erli G lmcı u ıcı ka L!ul ecd lG.i. 
2 )Rarelu~ ti n fe sh eC..ilmcsi konusunUıki rorüş lerine kat ılmom ız muınk un olma uıt_ı (Hı i,ş u anJ.u lmnu tart ış ınc::k cıtJı:;S ve ters bir olay-. uır.çünkü iJu h<JreKetin feshinin ne kc:JL\ar cic.ki tıir i? olC:~ut:unu bir u.ef<:' kcıvramak i:,ereh.ir.He:ı::ş eyi kenc~imize ve kendi clurumumuzc-1 ba{lı tutDrsak,c"Lün şu veya bu şekilde mücac,ele içine çektit:imiz inscmlara n<J s ıl hesap ve re eecimi zi kul:.:ık E:ır1.n ec~ t..rs ek, "Lıu sorumsuz bir tavır clur.:uuna kc:irar vsrmenin 0ir-iki kiE.? inin iş i olmaclıi: ını kcıvrom~Jk t,erekir .honferJns t or.JLmır _ (ci z vey<J çuk kiş i nin k:ıt ılma sı pek b elirlE.:yici c.ecilu.ir 1 c:ım::ı lJU!lu l_;_CJ sonuncı kDu:::r zurLım<Jk t·erckir),e(:cr fı:-.:she 
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korar ver ec 8kse, a karar vermeli dir .Hem fesh Gl ay ı, öyle, 11 biz fesh e
ycruz, bu iş bi tti •· Li.emekle sonuçlanccırılE: cc.:; k bir clc:ıy olm:cıdı0ıru 
lıilrnek,kavramak zorundayız .• Niye fesh,fesbten sonra ins<:mlc:ı:ı:e:: hangi 
hedefler güsterile cek v. Lı. :J3üt ün bunlar :ı bir yana, yer,i n e geti rilmesi 
zorunlu gürevler (tutuklulc:~r,orananl::-..ır,-c:üle1erin durumu, lxl.r yerler
de yerleştirilmek zorunda ulunlar v.l).) içindE~ c;lsa tür biçim bulu
nup,yerli yerine vturtulmacJ...::ın senin önerine t::vet elernek sorurnsuzluk
tur .Kalclı ki, fesh etmenin cl.ış ın eta yeni al tc·rnati fl er E·· el iş tirm.sk 
imkunları tumuen ortcıcJ.an kcılkmı;ı detil. Yine bu konuyu de~erlendirt:O
bilmerniz için,en ~1zıni.1Eln şu cınua yolcla olan ve buraya gelmesi kesin 
ulan JVlK üyesi ve dit,er arkaLL:şların t;elmesi,e-;c5ri:işlerinin 3lınması 
'bir zorunluluktur. 

ı...:.. r · -. -t i ıd rı 
. , . : '-':C1 ... ıı .. i H ... ~,( 

·."-1 
·_, • ..L.. J. ı.jı ı.J. ' . ı . il' -:;1 n· .!.Ç -l. 

· ı. '- :ci .c l .., l .L 

3)Herkes istede:i k<:.ırsra v::ırmak ve istt.:Jit:ini ynpııc:ık hakkına sa
hipti r._;u anlc:ımuE, st:onc.e ken,Jnle ilgili kara re:; va rabili rsin.Ş u anda 
ileri sürccülün guri..iş: Hareketten 2yrılrnak ist~:.cc~itin,ba[ırnsızlasmak 
i st eö.itin ve R<.._ 1 uc:ı teorik-i C:~ e Gl oj ik ç<:ılı7 mo yürütmek i st H~ i&_ inui r .• 

Iirincisi,ins3nların ken'-'-ileri ile ilgili haklarıcla; şc::rtl'Jra 
uy1_,un, üz er inc;.e uulunelut":u yapının (gen el u lar ::ık devrimci har ek etin, 
özel olarcık i çi nu e tıulunulc:ın har ek et, ori':üt ve p:n;ti) tahlili ne uy
gun ve onun çıK8rl;.;,rıylc:ı uyumlu kullanması ~::;erekir. Senin karEırın 
1ü reyci ,ş :::ırtlc:: rı h esc.: p e tm eyt;n ve sorunlc:ırciun k Jçrnay ı geti ren lı ir 
Jurumuur • .ıJu karcıru varırk<::n,hiç LJ.üc;ı-ünrnemiş in0c:ının he:lli VE!r senc~ei 
Hem iki ~cıy t;VVt:l ec eL' bu iş leri yarıc~c:ı bırak:::ıcak i C~iysek ;konferrı ns 
kornitesine t,irmerneliydin.~.:izuc senin yerint; b;::ışk:ısını alırclık,en a
zından şimui k0rııite çalı::}_rnası zasfa Ulr:cımcızLH.j,u kararını L1ec._icştir-

.melisi n. 

İkinci si, s <::n birinci kcmuda ikna vlursan: 
a-T'eknik açıc.:.Cın şu c:::nc.:.a uuraclan ayrılman'-_:ı .·::.ıir sakınca ,yoktu~. 

Giu.ip işlc;rini sonuçlunuırdıkt<~ın sunr::ı clunersin.çünkü,gürünen o ki, 
kvnfer::.ınsın Uelli uir süre uzuması c~ururnu vsr. 

b-RI<.'nın çıkarılması teknik cç_ıL:.c:m zvrunluys~J:~un::ı kar=ıı cleliliz. 
zaten, clert:,i ni n yay ınının durciurulrnc s ı Reueksiycıu Kurulunuzun ko ra rı
dır.L:iz im Lu k<:;rara evet LlemecliLimizi iJiliyGr~unuz.11.yrıccı, bu konuda 
koni eransta <...;el. erl enuirilecek. Sonuçlar:.:.ı var ı12 cc:ktır .i..s'Unku ,Re,<E.:ksi
yun kurulunuz IvlK 1 nin ircıuesi G.ı:=; ınucı ou k:Jrar<ı vnrmıs tır~ Sonuçları
nada katıc::nmc=k zvrunudccır.:ı_,unlı.c-m üulc.ıyı cJ.],c~ert;,i serununda üç c:lter
natif vc:ıruır; 

jürinci "ı tt:Ornati f; hcıreK ete lx.ıt_1ı ul:Jr:cık, <::ski rnuhtevada çıkarı
ıa·ıJilinir. (nuna arK3\.. -? katılmıyordu.:;__ıu kc.'uc-:r ~;eklemeclen sunrEı,c:ıynı 
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rnuhtevaua clert::;i çıK:..,rılırso; 11 h~::;;rh.es 0ize güler" c~iyurcm). 

İKinci alternatif,kunfersnsa kadar1 h&reKetimiz içinde ortaya çı-
' 1 ' • 

Kan'"iueu~ujik eLiliml~::;;rin taııtış ılc:ıce[.ı IJi·r pl1ıtforrn h<:line t:etirile-
' ; ~ - . ' . 

t.ıiliniroHcr srKacıi.::ı::;ı ken~i icYrUi?lerini burda yc:z2rak 1Jelirtebilir. 

üçüncü
1 
alternatif,RK Rec.eksiyun k-urulunun kararı (bekletrne kara

r.i) kunfere:ms sonuncı kcH ... ar cievarn eli.6r. 

Fakat harekette Kalmaz 1 istifa eJ.er ve ~;alırnzılcr;. ırsan;Rız6c:ıriya 

KurG.iste:ın c.cert:,isini çıKsrma hakkına sahip clet..ilsin.Çünkü 1bu derg·i 

kimsenin malı cleciluir.HareKete mal olan Dir yayın cr~anıdır.En azın

uan ş u anCLa Dulunu w_ unuz lJir im u ek i yclcJ.as lo r ımız ın c,a buna okey eliye

ceklerini zanetmiyorum.ÇLinkü,"uLyle lJir karara varraanın ne l<Cadar önemli 

ve sorumluluk tetirecetini yolLLaşlarımızın tileL.ilme durumunc~a ol

uukları btrü~ünG.eyirn. 

ıiyrıca 9 senin bahsetti~.in {~ibi 1 işler kolay Glmayc-.;caktır.~'uluncu\" 
~.::un iJ irimC:.e Li r çek i'? ~Ju t::ıvrına baL lı ola r:::ık (1 CLJorasyon 9 ])crnekler, 
])E:T[Si v.l.!.J; 0iribirine t_o;irsce:ktir.c'.unun altıneıeı c.c::ı kalkarnıyacaksın . 

.. Ju rLışınclt.:rimiz~en· sGnra:il.rkc::~c~;:ış l:örLişlerin..:.:e isr.c'r ettioO 
zaı:ıan 1 11 uu aıanclaki uutün arkac,uslarla ortak ..ıir toı,ıantı y:;ıımalı

yız.Orac.cı IJu ~crunları tartı:~ınalıyızo 11 ueCLiko 

Her nE:- k2u.c; r bu' tart ı~ ma ls r 1 sunucu Jel_ i eş tire CL k nitelikte tartı;:r

ınalar olmaz sa ~la~ ark u uc? 1 81' ın l.; ilt i sa hi bi ulmal~ ra.nC';a (il eri si açı sın

Lcc:ln1çcırprtılımaması VoG. açısım,an)' ~ıüyUk yarar var,~ır.F'akat,c:ırkac~acı 

hemen iki t,ün sonra gitmesini ue (bilet v. L. açısınc,:::ın) ayarlac~ı[:ın

uc.m,butLın cırk3l_;_aşların çat_:rılması (farklı Ünitclerc~t: ülUllL~UtU için) 

ınumkUn clamaz~ı. i1JVievcutlarl<-;" tcplantının yaııılmasına karar veril

ü.i o ~'akat, J!·erzt..nu arkcıc, eş ıınız o toı:;Lmtıya c<a .fi_elmec~li o Ertesi [IÜnc(e 

hareket etti.Hareket ettiLi gün ist.. 1 tekrar Jüsüncnc~ini ve son kara

rını l!ildirecE::-i..'rl.ıiı.i suyle.ıi o 

Ayrıca 10iGerKen KLnferans komitesi üyesine 1ir yazı bırakmış.O 

yazı üzerinue sunrG uurcccıi_ız.çünkü,o yazı ci.aha s,mra burada mevcut 
-~ . 

olan k0mi "Çe üyelerinin or~ak._j<C2..E_0_:E'2;. haline gc:,lc:i o 

":ı.rkc:ı-_,aş tiJ.i]inut::n sunro,1izc ~t.ti·ğiı ilk telefonunJ.a,bizim çı

k2re..ı.ıt_ırrıız sunuç~ Konfer<Jnsa Lelecet.i,eski corü~lerinc'..en vazieçti[:i 

ve istifa etmeui~iyui.(x) 

(x)-EerzsncL c.;rkac.,,ş,l,5 ay sunr<:-:: ise (17.10.1982 1 c~a) bize yazL.ı{ı 

mektupt2 if?t:, telefvnG.cıki hcılısrin"ye:mlış c:mlacı ılL~ıt ı"C:~ır.ş öyle 

cliyur: 11 Gt=üi ba b;onuerLÜL_im u ha !Jer,.e y rmlış c:rılc:r;; ılrnış • HalJ or 

sadece eler ya.J:ıılcH.Jilirsc o tqJlantıyı kc:wcır c::çıklaın::ı yc:ıpılmE'

ya c acı u içimi ne, eyui, o kcı,,cı r. Sizi n ört) üts t:l ili::; ki G..euitiniz ş ey 
benim .. u, .aç linlıCI n ,,re: u:: n <:ıyrılmcıınl:::.ı ti tti. 

• 

• 
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}ierzt::nc.l c.ırkc:lic::şın,O.D şehrincı.cn ayrılrnc.sınc.cın kısa lJir süre son-
j 

ra, ~~it er kumi te üyesi ,JrkeJaŞ.::tıa ,kunfer<:; nsla · ilc;ili merkezi çalış ma-

ların yürütüleı.üt ü ul.:ına li u ne~ ü. Ark8cias ın d.i5nüq ünli.en sonrc:ı ~ gerekl'i til

c;ilenL,irmt;;le r yapıllı.ı .:du :Ji lt:,i lencci rmelt:cr ış ıL ında s en teze varmanın 

ş artları olgunleş mı ştı • 

.ı..:un:ı 'uai:;lı cl8r~,komitenin mevcut üyeleri ilc görüşmelerin ya
pılciıt_ı s ırc'!ut.'J, kumi te üyesi arkac.l<Y7 lar, 1 ir y:.ız ının olJ.u[_unu, :E'erz enel 

arkc:ıc.,ış ın \ .... ,cıha onceki tarihlerc.e hazırl:..ıyıp kenllilerine;_ bıraktı2ı 

metns katılc...ıkl<J r ını; :_ırk::: ll.c::·:;ı ın L<0rüs leri ni ku rnr hcüine getirli.ikle;t;. 

rini,lH::l~rttiler."':uncı k2rşılık,U:ıhc: c~ncç,lc.: ileri sürdütümüz ve metni

mizel e ll e cJkt:jrc..l[; ırıuz ~=,0rüş lerimiz i tek ra rlc::mc:~rnız:__ı raf.men, arkadas la

rı n k e; nu i l\.8 rcırlc: rı n G.cı n clc·nınelt:ri mürilk ün c;lm;:: ,_ı. J .unuı:ı üz erin e, konfe

rcınsın mc::rkezi çc:ılış malarının yürütülllütcü ,,Jl•ın,_:aki tüm arkcıdacı larle 

tupLmtınJJı y8pılma sınCJ lc:ır:::ı r ve;r il\~_i. Ç;ünk ü, lı ütün arka clac;ı ları n görüş

lerini nccc . saptanmasının Fertkli ulclut'u ""'-.:ı,._.li.~rL~.::..~~.. n çık ol cı n v0 dot-

4 Ekim l9ö2 L ün u,kunfer<; ns kumitesini rı· le urumunu tartı:;ı ID')k ve kon

feronsın gelL.iti ::ı::Ş arnayı ,~ l:z:..,en geçirmek i çi n toplcint ı yapıldı. 

Tuplcıntıyc..; on!Jir arK;'h ... C>J kc:ıtıL~ı .J:u tor~l::mtıya katılon .:::ırk2dos

ların tümü konfcr::ıns clelt:t;csi vl:cm ork:Jclc:lQ liJn,ı. 

]·erzcnc, c:ırk_,,_;_c:c:; tcrofınc~;ln hc:zırl~:::nıp,CE'h: surırcı di~er üyeler 
ta r:-.:ıfınc~nn unuyle:ınc:::n rnstin aynen ş öylçyc~i: 

11Konisr:ms kGrnitesi 9 k:.:ırDr :::ltına alınan uiçinıue konferonsın tcp
lancıuilme si iç in,hcıl6ır uulun:~n üye c;rk< c~ . .ı=ı lcırla birlikte hemen 

çalış rn::üa rc.ı b<1ş la mı c:; ~.ı_ erekli kz: r:~,rlc_T ı cılmı·;ı tı. 

~~~)cışınv.::::n lJu[~Ün0 c~ek kumite:nin hc:ızır buluncın Liyeleri en uyr.-l.ln, 
en olumlu ıJiçirnue konfE::rC:i n s ın t cJı;lC:Jm: !Jilr:ı. u si içi n Gerekli ti t.i z-
liLi i_) .. sterrrıiş ,k:cm::ırlurın cüınrnc:sı VE: uypücmnıasınG.a nesnel (!}:::ıv

ru nmayD ç :..ıl ış mır-;; tır. 

11Kurıfer~nsın istenen lJiçirnC.:.e tcplonc:ı-~ilmesi (ne-AH) ilişkin pra
tik Ç<llı3,m<ü:.:r için ucrei-',_li knrnrlar c:ılınmı'? ve uyr,ulc::nrnıc;;ıtır. 

Yapıle-m ç~;l .ış rn<~l Jr ın CJ rrı scnuçl::r ı :ılının ış (1urumcla<lır. sonuçları 

çc~k kıs:: ş c·yle özt::tlernek mümkünG.ür: 
11 1-Kvrıfer:_:ns kumi tesini n cl it cr 1) üye: si r, t..li }_) çalıcı rn<:ılc:ı ra katıl
~1c:ıc1ı V8 urL,urıizt.: etm\:.Ck cururnunLLCi ~ecilli.irl~:.:,r.ÇE'Şitli f::ırklı ne
c, t:.nlt::r\..;cn li.ul<Jyı u::ln).iyurlar. 

ı;2-inrc:ıç,istifa,:ıyrılınc:ı v.,ı. sclJqJl~:.:,rle ha-rEJl,j;tin ,Jışınc.l:ı alcın

leırın tUmu çcş i tli ne,·~t.:nlerle kunfer:ınscı k:~tılmamc:ıktac~ırlar (l 

kiş i hariç) .J:l..Gnferansın uu lüçinkt:; ulrn.:C\Sının en önemli nec':.eni u . 
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1'lan lm c:rk<J u.c:ş 1-.Jrın konfer<:: nsa katılmayı'? ları nın yanında~ çevre

leriueleki insanı ar u.a konferans çalıi=? maları nın uz a[.ınCLa durmayı ;: 

tertilı etrnekteu.i rler. 

"3- ; ınc~a Celege olorak seçilmiş arka-
' 

daşların büyük Lölümü -Çeşitli ne(Lenlcrl.e- u·elememektedrler. 
"4-Yaratılmış olan çc,;ıitli karşıtlıklc:r ve düşmanlıklar olduf·u 

r;i.ui sürmekte ,konferansın istenen biçimc~e tcıJlc:mabilmesi içiı;ı 

olumlu tJir havçı yaratılamamaktadır •• Konferc:nsın bu biçiınue olma

sı için yapıldn önerinin kabul edilmesi·ço~ olumlu ve günümüze 

uygun olmakla birlikte~zc:ımanınc~a olumlu terU~ir:j..erin alınmsmqsı 
yüzün0.en yakınlaştırıcı tıir 2tmusfer ycıratılamamaktadır.T.ersine, 
kunfercı ns çalı7 malarına ralmen .c,urum her tO:eçen gün ucıha cla kötü

leş mekteö.ir. 

ıı .. _;u G.urumu.::ı karar c:ıı tıncı <?lınan biçimGe bir konfercınsın toplanc3-
Dilmesi olanaKsız h~l e t;elmek te eLir. ~-ıu necienle c:.. e konferans komi-

tesinin 3 üyesinin yapacak fazla şeyleri kalmamaktadır. 

11 Ha reketih .. iliş kin yapılması !Ser eken c1 e; h:.::ılen-ciclc:..i bir çalı s maiLa
rı olmamakla birlikte- varolc:ın c: arkadaşlarla ilgili 1Jir kerara 
vcira·Lıilmektir • .Jiunun için ce konferans Komitesi çalıt;ımalarının var

dı~ı nokta devam ettirilerek~gelebileceklerle bir toplantı (top
lantının ne ola C2t,ı tayin c~ .i-I • ..i :~ edi ci u elilC:i r) yapmak c;erek
mekteclir.ı~u konuc.a u.ı ctoLal olor<Jk görevli scırumlu arkac:aşlar,.~ır. 

• • • o • • • • • • • • • 

"Tvl.]' • .ıı h. C ll 

•ıNot: ... :u metin kumi tenin Grtc:ık kararı ni teliLinc:eL,ir. 11 

Toplantıucı buluna n t Lım arkadaş lar görüş lerini belirttiler. Toplan
tıya katılcın arK.ö'J.Cf?ların ve kumitenin e:,brüşlerine kar;ıılık,l'1K üye;.. 
si· arkataş ın ana oaş lıklar halince görüş leri şunlarl.~ı: 

1-ı-ı.R konferans hc;zırlama komitesinin v:::ırmıs oldu[u karor yanlıc:ı
tır.ş oylcki; 

a)Kararın 8lınmasınta izlenen metod dotru ve demokratik bir 

met.oCl uei_.ilc~ir.Çünkü ,kvnferc..: ns kumi tes i oluq umu, en azın(~c:ın lJuracla 

bulune:ın ve delege G.ı.:ize;yimie bulunan arkai.Ll?ların iradesi sonucu or
tak bir toplc_~ntıda olmuştur.Oyscı,arkac1aslar kunferc:ıns komitesinden 

istifa eclerlerken,l.ıir araya gelme sıartları olmac~an,bir arkaclsşın i:B

teLi ve li it, e rı erinin onaylaması ile salıanmış tır. :3u metod yanı ıs tır. 
ıvluht evay ı kes inlikie etkil emekteDir~Hele ki, 11 sizler olmazsanız"," s±z-

ler onaylamasanız lüz komiteele göre': almayız 11 uiyen arkaclaşlar,buna 
uyt,-un bir sorumluluk anlayış ı ile hareket etmeliycliler.En azınclan 
u.a, ciucli ,Jir dei:cerlenl~irmçyi rapor haline getirerek ve yoldaş larınc:; 

uaş vurarak istifcı yolunu seçmeleri ~~erekirc~i .Aksi olmuş tur: "J3iz isti-
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fa eCciyuruz.SizlcrL..e ne yep-:.ırsmız yayın!;; t:.ıvrı yürürlüktedir.Onur·'i 

için ozellikle kumi teniz.in uu tcıvrı, 11 Jemokrasi aş ıklarının" yüre[i

ne inecektir. 

t )İlk konfer::.ms kararının muhtevası v~c, çerçevesi komite üye

leri tar cı fınc...<: n kcı vr::; nma mı?, t·ır. 

c )İlk konfer,_.ns kc_o.rarınu.c:ı, tayin eu.ile n pE.:rspekti f ,Komite üye

leri t::ırafınllEm kcıvranrnmnıştır.Dulayısiyle,niceli,ksel geli:;ımeler ve 

t;üncel ulaylar,Kunıite üyesi arkacic:ısların düşüncelerinde sürekli c

larak ~e~işi~liklere yul açmıstır. 

C..) Ilk kvnfer:::ıns karcı~ınin ve HcızırlJmc.: k,ımi tesinin oluş ması 

evl'!ısinceki vbjektif ve subjektif ll.urum komite üyeleri tarafından 

kavranmamıştır.(1unu ve cü[er kunul:1rı k,ırrıite Ü'Yesi arkaclc_-şlar söz

lü açıklaım<Jl:~rın\...0 kal.Jul ettiler.) 

e)Kc..nferonsa 6 elmeler kvnusı.,1n(cc::ıki sopt8m::ılcırıncLc:ı ,Komite üyesi 
arkaliaşlar büyük uir yanılc:ı içinJ.eC..:.irlE::T.Çünkü; 

...iAvrupu ıG.oki e:ırKd."ısl:::ır gelme kararınc,cı'-~ırlar. 

-G-.K ş ehrin'-eeki r'IK üyesi arkc:h:ı.c:::ş VG onunlc: tirlikte Eele

cek u.eltcge yolG.::ış lcJrın gelmesi, zc:.man aı~a bile kesinC~ir. 

-Zil:Jn ve yc:nıındaki iki delege ;~rk:.Jclcıc;ı ın C:caha konfcr msa 

katılıp-kE:ıtılmıyacDklc:rı kunusunclcı :Jilgi alınmamı7 tır. 

(Dc.ıha sunrc; arh.:··,,·:ş l::ı yaptıc ımız e:cırüş mec.le ,kunferansa ka-

tılauilirliLinu.en uahseuiyorCu). 

-O.D iJiriminG.e bulunan ark"''"'~sların lwzır olmarnoları için 

~Jir seuep yvktur.Kunferonsın merkezi ç,cılıc;3masını bizzat 

yürütme uurumun(~c:ı lJuluncm cırkaG:ı-:;ı l:·T 1Junl3rchr.Olumsuzluk

lar ın v~Jrlıt ı ı:,elmeleri ne E::ngel cq ileci r • 

-A_yrıl~~n ve O.D l>iri:-ninrle ol:.ın üç r·rk,JLl:ı~ tC:m -uiri kesinlik

le bJtılme:ı (lururnun,_,~ı. (.._., oha sunr::'ki gcırü7 m el er imi zel. e bir 

Citer arn..c~Lı.aşınl1<: kc:ctıL:ıcaL.ını c_,Ln;rı~'ik.Geriye bir unsur 

k.cı lmak tc-ı. ( x) 

-K .K ş ehrine bil:Cip-clön<:;n yolu87 ın verG.it_:-i tilı';ilere 1:·öre, en 

;,~zınu.Jn oruuki delegeleri n % 40-50 ı i konferE'nS8 katılma 

'-~urumurıu.cı. Dit. erleriCe konferc: n s çc-:ılıs m:::: lo rı nı içtenlikle 

rct.;StG.Klemskl e uir:.Likt e, kunferc:.ı nsa gelmem el sri mo~lc~i '?art

l~r~cn uulayıuır. 

(x)-zc:_:t(C,n c; t~ırihs k<:.hccır Ccele, elik h:ıkkı uluı;ta tüm uyrılonL:ırın 

sayısı sekizc'cirHıunl<:ıru<ı sc.iJ.ece lıirisi kesinlikle katılmıyaca[~ını 

l!elirtrniş. 3 Kiş ini n k::ıtılm'J 7 cırtLırı yr_ktu ( ul<ıbcınc.ümDyan neC::.enler-

u.en). İKi unsurl<Hc<J henüz iliş ki kurulcımc:ım ıc; tı .Ki 9 unl~) rcla . i i i 

( Zilcı n ı lL< vl<:ml<_:r) K Gnfere:ms çcılıs mo c:ünnırı:..ı /,cliyurlHrc.lı • 
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f)Alınan kDrsırcuJ (yani kumi tı:.-nin istifa kararlarınclc,) sub

jektivizrrı ::.ılır Lıasmc-_.kt:"cıır.c;u Curumd,_ı tJndişeler ve kuskulcır yarCıt

mGKtoc~ır • .ıiU kareırın likide :ür k<Jrcır olclutu 1 l)ütün iyi niyetleri

miz e roLmen i.Jöyle yorumLmc:_; cc:ktır. 

2-Hareketin fesheuilm8sinin i st enmçsi cl:::ıy ı,K ürci stc,n devrimi
ne k.cı Il] ı t1 üyük u ir sorumsu zluktur. Ayr~ ca ,Kü rui st;on 1 r_~a sınıf mü cad e-

lt:: sine ve Küruistan c,c:vriırıci-Cemı.,krat ~.:ıreketinin içinc_e Lıulundu

tu c~urumc:ı; tarihi m,Jteryc-ılist bir bakı;ı açısıyl2 :)ccıkmc_'mcıktır.~i

lerek veycı oilmeyerek tasfiyeciliLe rlüşmektir.onun için,h:::ırek2tin 

fesh edlmesL.:i önerisini ~·:iL:LtGtle reC:l 8Lcerken; 1Ju mantıc.ın tehli

keli Lı ir mantık alelutunu !) elirleri z. 

3-Kürccista n devrimci hareketinin V8 h::Jreketimizin iç inr~e bu

lunuuLu c~urumu ve surunla rırnızı tc.ırtış msk içi n EE.U!1E1~~: _ s~.Y..;:~,:'=l_C:L~~~-~
çi il21.?-.F_,~EJ"~_2~J.c~_::_~~t±..E. 

.•.. ~YPı~Qt~YQ.~qtı1~n ,konferans komitesinin iki üyesi ile Uç arkodas 
aynı zamanua hareketten cıe ayrılccıklarını açıklauılar. 

n.ız1 ari ye:; Kurc.,i st:.;n uert i sinin k::mcıtılmc:ıs ı üzerine : 
==.,-~-----=.---u- . .,.~.ec.-. ...-.,..-.-.~o--...-.- ..- .--~. cr··o<"'-"-"*'" ~--T~---~ _ _,._..,__,_. ·...- . ...,r...-~.-... .. ..,...-... ,~-,....,_...,._. ____ """~------..-..·- . ...,-,~ 

Y<Jzımızın toiri7inc.E: iJE:-lirttiLimiz gi:Ji,El{ Hcc~cksiyon kurı.üu 

KE::nc_i cırasın,L~ yeı.JtıtJ. sun tLıı-:ı1::ıntıl:l:::ı (tuyıl<mtı z:ırrı::mırıı bilmiyo

ruz) c.erı:Jinin kc:ı tılmDsın:ı kare:ır vermi7 .i_u k,,nuc~rı bize resmi ve 

cen;kçeli her11.::1ngi ;;ir y1zı ycızıımcı,lı.=,iz lJu c.urumu 1J;:;şk<-J ilir ve

sile ile (.Ferzenc~ c.:rk JL..CJÇ u yc;z ılan ve l<.arcı ılıt.ın,Jı cılınan cev:ıpta) 

0cruh~ik.(Suzü euilen 17.10.1982 t::.ırihli v8 c,eç E::limize (8ç8n mek

tup). 

Yine tu riıektupt::::n unlc.:'J ıleılına göre; Redeksiyen Kurulunun 

tum üyeleri aynı Zi~m nu.E.ı, iitüm iliskilerini tir C:~ustluk,:1rk~~'~'.n1ık 

ili-;ıkisi h~;line 1 i t.etirmic;; ler. y:-ıni hereketten .3yrılDr~'k l)ci_,ımsız

l,J':! mı.ş l.Jr • 

.: izim <.ırk:Ju:ı<?l8rın horekctten c:yrılmc:ıLırın:::ı :Jir c~iyeceC.:imiz 
yGk.J)tm t,LnUllü 1Jirlik y:ıı.JmP. tık, :Jirliktu çalıc;; ıyorc,uk.~_:ut~ün(e 

a rk:.ı,L lar t}.in LillU u le r-_;k :_yrılıyurla rsn ,ıı._ı_ C:~:ı c, nın rı n h~ückıcLır. 

ıı.IHJ ht-r i::c0nüllü ,;irliktE: ull,uLu t-_~il~i, (,L·nlillLi e:ıyrılm:ılarc~cı c,a lı:ızı 

yunteınlerin izle:: nınesi csE.rekir.~ıu noktzh.~ı arkc:ıcus lcırırnızın yöntem

sizlik,t,icLerck kenl_.i hckl:..ırını kullanırken,yanlır-;cı c:,üşmü:;ıler ve 

ij8şkularının h;;kL rını,,cı tE:c:wl:ız etmio;,ı lerc1ir.Ş cyleki: 

l)He,,eksiyon Kurulu e~_er tu ynyını t',ötüremiyccek (~urumr: r:el:~i 

i se yaL~J c,t.tlırmt:-k istemiyLjr ic~iys e (ki 1 Llamı önce yc:y ıı~ clurc~urul..;. 

muştu) :mnun :_~ize Lıillcirilmesi ve yayının l.ct:;vcım c,~ip-etmeme kara

rı !Ji ze uırcJKılm~ lıyLLı. yani '.:er 1ı,ini n yrıyın h<= kkı Lırt:ı ~~c:ı n kc-ıl,~ırıl

rname:ılı iLti. 

2)EL~r :::ırt~c....:.c..~c;ılc.ır hc::ıreK.ettcn oyrıl~aıc..ırscı, 11 biz yuksak bu y~:ıyın

u.o Glmame:üıcı rH ::ınlc::y ış ı ile h,~ rek et etmis lerse ·:Ju l:.ah::ı Cc-ı olumsuz 
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bir tavır ... ır. 

,. 3).ı..,izim Ferzen\,.;. cırkcıl.<.c:ış::ı y:.:ıptı,ıınız unerilc:r v:::ır~.ı.ReCeksiyon 

• 

.. 

. kurulunun bu c.ütcrnatifler üzerine~€ tartı;ııp-tartıc:;ımc:ıdı{::.ını bilmiyo

ruz o.i:irnc:ı en dZ ınc Jn bunu güzünün e ;-_::lmalıy<..tıl~;r .Ki, bizi c~emokre:ı tik cl

maınakl8 suçlayanlar<J 1Junc:.;:-o n aaha d~mokra tik ün eriler sunula bilinir

miydi? örneti.n.,o c:;lternGtifle:rc..en biri şuydu: "Et_er R ızgariya Kur

c~istan' ı eski muhtevc:ısıncL:::ı t,ütüreıniyecekseniz ,hDrekete bEJ[lı olcıiok 

:ji r ic'c.eol oj ik-t eurik rıla tform haline r.çetirelim, her arka cl aş konferan

sa kaccar ,;ur'-l~J tsörüş lerini y:::zsın tartı? sın-. ıı 

4):H.edeksiyon kurulu, bu karara ver::ııkte:ın s,_mrcı l;ize r:t:rekçelerini 

llahi t.;;bncterme c:ere~j [Örmemiş, tunun yenınucı her tar2fta A.E' ninclt: ksn

(,i ni feshettit.ini (hepsi bu prupcı ca nC::~yı ycırmJm~)kla tirlik te) fırsat 

lJuldukç<J kenc.i c:ıl< 1 nlHrınL.3 y:::y~::;ınla"? tırını;ı lJr'-~ır.:ı.Ju da or~aki c~ic,er 

lJirirru lerimizinc,e kenL,i i] lerini bırakma veyc-~ dondurma sonucunu ya-

ratmı;ı tır• H<:ycd aiyelim kenc~inizle ilgili k:ırc.ırı herke::se bildirme 

hdkkınız var. Yc:ı uu tip vlmayan iJir s eyi ulmu::;ı {;·i1Ji [:,östermenin adını 
ne kuyalım. 

Yazımızın J.alıe unceki ı.Jir :Jolümünue F'crz~..ncl nrkc:ıC.os ın Avustur

ya :Jiriınine L,c.,nuerc.iLi uir mcktuı.;tsn söz e;tmiş tik.Arkaclaq yc:zı cla 

hareK8ttc;n niye e:;yrıluıcını cıçıklamoy:cı çcılısm:ıktc.ıdır. 11 Dostluk cere

t-iliC!.t:: Glsu,arKoücıcşın y~ptıtı olumlu.I;.m::ı yazının gen0linc egemen o

lan m.::mtıc:ın IJuzı y<mlarına ir=? oret etmeyi, 1mnun üzerine bazı mülcı

hazal<-Jru.~ 1JulunmcJyı ter·~kli [Üruük • 

.tı.rkaU.a;ı yazısının !Jc:ış ınu~ '? 0yle diyor: "Hem durumu yakından " 

bilmeniz hemele Uiler kenUis_ini Svrumlu Scıycm El~kJ;_ı_ft~c;ı_la:ız~E._jabç) SÜ

rekli ~..!ilgi •ıkt0rrnc:sı necleniyl.:; 1H::n cıyrıcc:: yazmay::::: cerek gü~mcclirrı •• 11 

Demek ki,lıcırekctin sorumlusu c:-ırkad().=) l::ır yuk, "kendisini sorumlu 

say:::ın ark iJU.<J7 larııva r .J.,U m::mtılın Ut: k ;:ı cl<; X' Ç :-'rrık Ve Svrurnluluk tc:m 

kaçan jir morrtık ~._;lliut_u hemen L~urüleLilinmeoktGL~ir.~dlinen 0ir ş ey 

vorCi.ır ki;her h::ıreketin L:Jslli lıir i..:rgUtsel yupısı ve -iJu örgütsel 

yapının ulusturuuLu bir hiycr::ı~ik (demvkratik bir LiçimJe olması 

ve ira u i u}.Jrak k<~ bul eui lmesi) ycıpısı vc:~rc..i.ır. >eL: e nil se de, b ete nil- · 

mese ue uizim hc.ır8Ketimizinc:.e clünclen ;Ju y.::ınc Jt::lli 1Jir ["':rgütsel ya-

pısının cldwu ve :Ju crt<ütstel yc::qıının c,en.~ci <:l~ır::ık~oluC)muş bir 
orgütscl hiyercır.şisi (yi:..inetim k;:ıüerrıeleri) ,ht;r uüzeycle ve her cılc:m-

cla mevcut ulınu~?tur.çcılıC)malcırua Lıu sistematik içinde. dünelen bu ya

n~ı sürüdürülüp tE:lmtoktE:;etir.Dün Ferzc:nd urkadrıs ı.n oldu~u r:i1;i ,her 

yuld:.:ışırrıızıncL.ı i;u y.::~pı içinde ulduc.u t<t::rçecini i:J)rınsk l.;ir zcrunlu

luktur.İrocli uLrcık LYunun ort:::ıC:.Cmı kalc.ırılmc:ısı (bireyler açısındsn) 

bu 6 ün için süzkunusu Glscı iJile,ci.ün için söz kunusu ,Jlamaz.Tundc:ın 
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elvlay ıd.a ,erk::ıCı.c::ış ımızın, u. ün içi nde bulundu€:, u örgüt s 21 yapıyı ve örgüt
sel yapının olu']turdutu hiyerarşik yapıyı küçümsernesi mumkün olmakle 

uirlikte (bu unun kenui Liüsuncesic,ir),bunun inkarına gitmesi objek;,: 

tif ve oilimsel uir d.~vranı~ ulamaz. 

11 Dün ben hareKat içinde iken, SL,rumlulc:ır vc:rciı; am2, ·uen oyrılın
ca kenu.isini sorumlu suyanlar vcr 1i <ınlay ıs ını n ne k:ıda r çarpık 'u ir 

' 
mantıktan k8ynaklanuıLı urtu yer~e debilmidir? 

.wunuc. n doleıyı, dün Jirlikte çc:üı·s tıkları arka G. ~Y;? lar ı küçümseme 
"hakkına,; sahip \.Jlme:,Kld Lı irlik te, eksit:iyle-aksat ıyla 8nların örgüt .. 

sel-siyasc:ı l fonksiyunla rını urt;:ıuDn k::ılG.ırma, onlcır hiç yukmuf! ci bi 
mı 

hareKet etme Jurumuneccı /olmalı idi:? 

Hc:.rekt:itimiz in,her alanu.a yarattıe:ı ve yare:<tmc.ıJ;,_ zorunda kaldı-

t;ı uir Lrgütsel yaıJısı ve Lm orgütsel yapı içinde siyasc:;l tir y0-

netim hiyerc:ı~isi sözkonusu ulmu?tur.:Junclan sonrad.a eSer çrüı~ılacJk

sa yine uc,ylt.o olacuk tır. Yoksa ortaya uir örgütsel enarş ik uurum çı

ka r.ıırkac~aş ın crgütsel dnlayıc;ı ını ve orgütlü mü Cd cc ele i le ilt;ili 

t,ürüşlerini e;i..izc.len t,eçirmesi gerekir.="lu giJ.i0:ıt bizi kötü yerlere 

;gotü+ür. 

İkinci mül.::ıhc:ıza; 
"'-~--=---·~·--""""'"''*--t-r'·-~~---·,.-,___,. 

Yukc:ırıüa söyleuikl8rine şunları ekliyor: "Ancak bir iJölüm arka
uaşlar ın sürekli istt;meleri üzerine c.ış ~3l_ıd.aki kısa aç ıklamayıe. karar 

veru.im.Herhanr,i iJir brgüts el sıfatımız yok. ~3u bakımcian mektubu bir 

arKuciaş, iJir üustunuz ola.rak yazıyorum." 

_,u cümlelerue de anlaşılc::ıCC:Jt_ı giui,arkaJ.aşımızın clah:::ı önceki 

tarihlerele ..ıir örc,ütlülük sıfat.J.. suzkonusu • .ı-~.ma,bclli lıir dönem son

ra Kenc,i irauesiyle tm sıfatına son vermiş .... .ıunun clofruluf:;u tart.Lc;ııl

rncı.z 1ıile.C)ünkü,arkcıecac,ı hem Rızgariya Kurdistan u.er[isinin Redsksi

yun kurulu üyesi oluucu gibi, sa~..,ecc bulundutu aLmdc:ı uel:il,1\.vrupa 

çar;ınu..a Li.a harekt;t au.ına surumlu arKau.ac,ılaruan Lıiri elir • 

..ıJU ure:;ütl üluk sıfatının sorumluliA.Lunun oldu~unu kendi si de ve 
h8r arkad.aş ımızua ui li r.Dolayısiyle, mc;selelere 1m· sorumluluk çer-

çevesi nde yaklas; ım g0stermek görevinu.e ve sorumlulu{:::unüa olducuda 

bilinen tJir '=! eycli r. Oysa cırKadaş uu sorumlulutunun gereLi ola rak son 

t,ürevini de yerine getirmeliydi.yani arkaciaşlarınc:ı 1 zurle:mma olmadan, 

niye ayrıld.ıt:ının gerekçelerini o sorumluluk gerE:L_i onlara açmalıyclı. 

Qn~an Svnra tabiKi,kimse üir cşey istemezui • 

.arKauaş ımız c:ski 0rgütl Ül ük SJı.fatıyla SGrunlard yaklaşım rc,stere

Cecine; bu işlerin hesaDını verecet_ine,sırauan bir "arkaccçıı ve 
11 d.o st 11 ularak m es el el ere ycıklaş ı m gi..\ st eriyor. :ıüzler dün, sırc:L~an ar

kauaşlar ve J.ostlar Li.ei::_illı.ik • .Jiriüirimiz.e inanmış ,bel bat:lamış_,güven

miş ve karşılıklı olarcık,belli procramatik t;örüc,ılerG.e davranı]lar 

t,b st ermiş insr:mlar,~ık ı Düne ve bugüne baka rken; bu&:;ünkü clavranı~ lm,; 
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rımızı teyin c: derKen bu çerçeve de lür anlc::yış, davr<:mış biçimi tayin 

etmek zorunuGyız. 11 Vallc:ıhi Len kulları sıvac.ım, 2ma dit erler i. .. 11 cle-

msk yeterli CeLil! 

.u 9.~.~-c~~·-m ü 1.:_:~ h~: 

ıvretnin telli eülümleri rlU(. : 6 Hc1Zirc.n 1 ui:'n sunrE! 11 a<?ü&_ıya 1 ' kcn-. 

fc;rcms yc.ıpılması için geluit_ini,"ı::ıelli :ür çsrçevede konferc:ınsın ys

pılması için çalı'?tıt_ırıı,kunıitenin uluşmasını ve sonrası çalışmal::J

rı aktarıy,_;r •. dunun yanıncta,hareketle ve kJnfcrcnsla ilgili de(er

lericdrrnelerinid.eyy&'l'pıyor.Çalı'?tıt::ı,belli iür sürE:: gorev alc1ıf:ı cluL·

ru.Am8 bu l{onuclc:ı soyliyecetimiz s, c:yler ·bur<'Jc:.c·1 '"'Z ,;lacc:ık.çünkü,diLer 

bölL:ımlerue bu kunulc:rc:ı ilişkin olarak uzunca t).rüc;Jlerimizi aktardık. 

FaKat arkadaşırı gl.Jrü7lerinin ve tavrının uent.:tlu'lmcsi <:)çısın"an, 

metnin Lelli bir ~LlL:ımünde aktaruıtımız iki mektuptan bolUmlerin 

t;0zc.en t::ıeçirilmesini sl:::llık veriycruz.çünkü,her iki mE::ktuptaki belir

lenwlerin vıv tavrın çeliskili olciuic:u hemen cınleş ılacaktır. 

Gelmesin~cn c nce, Lrgütl ülük ilis ki sini l.d tirrnek üzere gcüdif:i-

ni yc:ızıyor.J!c~Kat svnra yazılc1n vt., incelemekte ,l,.u,uEıuz yozıd.a fc;rk-

lı ş eyler süyleniyGr. 

D0r~üncü mülahaza: 
"":o=- , .. •...o···=~··•-·--.<o··-·,....,-·-< .. •._..,._._~-"""'-"----......., 

Metnin ikinci sayfosınua şoyle deniliycr: 

ıı ••• ol~rkc'H~cn le:ır ne:; çeliskilerini n nt:ut. nl t::ri ni ~ıçıklay:cılıiliyur-

uular~nE::. ue C.ü";]mEınlıktan vazgeçiyorcular.ııyrıca ~yoratılan dU$

munlıklar,ihr~çlar,Qeclikoaular,a2am kayırmalar,aJam Etmalar 

v.L-.,. ulurnsu:6luKl<'"r nçL~eniyle lıüyük bir ,·,cm~,ralizasyun da söz-

kvnusuycLu •• " 

~uylece:,lc.:ırcmlık bir to; . ..,lc çiziycr. Ve Lırkıns varmc:won,ke;nLLisi

ni iftire<cı kGnumunc~ Lic:ı SGkuy,;r.ÇLmkÜ,lJclli ~ir d0nunc:en Sc.ınra kcn-

feransa ili:;; K in e:üıncil1 karc:ırla ~en a zınc~<:;n "ihrrıçla r 11 , ıı a c::c.m atma

la ri; ( l.serçi c.ıynı 0 e:yleru.ir) vcıTsc:ı bi lt:: s un lıulEıur;ı ulmuyorınuyclu? 

ve yi n c kull:.:mJıLı i ±cıc.~cl erLi en, s:..:nki unLırcc.ı J rKa c~a7 ilırc-' ç e .... 

clilrniş .ıvıetnimizin u~A;ıka lJcilümlerindt: c,E. i''l unc:t ettitirniz gibi ,claha 

onceki yazılc:ırımızu.a u.a üzcr·irıCe c~urc~uf_umuz ; i 1Ü sl2 Eylül 980 1 lt-:r

clen sonrc.; hareKetten ihrc.;ç eC:LilenlE.:ri n SE;yısı .üg~t.9,E_:Oi~er cırkacl8<:j

lar Kem~i irac.eleriyle h;:.ırekcti uırukmıc;ı larc,ı r. 

11 .n.G.am k2yırrnalur 11 sorununeı.a kt.::nuimizi sTvunınok istemiyL:ruz.~iu 
a:::;amada t,ere:;Kü; t:v,rınüyoruzolırkc.:(_tc:r=ı ın Uu kunud:ı i,E:rekli uçıklc'mal2-

rı YCJIJmasını Lıeklt:oyecet.iz.~elki,dçıkl:.:~rrıasınl<.~n sc:nra tarafl;Jr dD

ha somut Llir s ekilu.e tc:ırtısıncüarc' 1jrt';\.dlirlc..r • .Lc.ıkarsın,külcıhın :.ü

tınJo Kt::çel çıkar •• 
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i.) m i nci mül.shc:ız~ı: 
... '-=1:'"0< • ....::. .... ,. _.,-.,- -~ _ • .,_ --~- .,__,,,,. ••• ,._.,__. ___ , __ 

yine metnin ikinci sayfcısınCLa şunları suylüyor; "Arkc:ıc1ac:ıların 
arasınLta 1JLy vsrul. vs b<?nc.: gurc t~,rn anlmrııylcı gt:rc~ksiz oLm çeli"?ki
leri yumu?cıtmuk için olcıumüstü fE::Li.ekGrlık gostcn,j_k.Dunernin 'hcıle

ti ruhiyesi' n0LL<C:niylc. çuk çok sert olan ve art:ı.k lJ.:.:.~jccJ.e yönclmis 
bi}.J.unan c-mlc::msız ve t(:lri;;; sciz saıu.ırılarını ldlt:: hc~1gi.Jrüyle kar:;ııle:ı

Ci. ıK ••• 11 

Dİ 
.t~rkaC:.aş ın bu belirlerneleri ni n,kenkine yönelik ''sl:z s<.:ıldırılor.~_ .. 

nın ii hant:;i yönLiyl e ilgili l~ldut_unu mc t:'. n açm·~yur •. Am<::i ~ lliz surunun A 

oir yönü üzerinCk llurmoyı t:eralt c;urüyu2:'1ı~J.IJj_ter yonlerini ele arka .. 
u.sş cı çıK la dıgı zamc.; n, tcırtış mc:l;ua taraf oluruz 

rı.rk2.uaş ın 1\:~:-nd.ine özgü ideolojik tc:brUs ler ini n cldui:_unu Lc;lirtme
miz ycmlış ulmasa gerE:oktir,G-c:;rçi urkaC.asla kar:=;ı ırcqıheclenıı tartış

mularımız çok dZ ol6.uoiiiD3 yc;p_lcın c;ünlük t. rtışmcıLır~:::ı 1Jilc,bir çvk 
yanıyla bize ters olan 1_;ürüşlerine kcı::::şıl.lk,zcman zaman ·uizim cevcJp-
lcırırnız <.;lmuş turo.~U'k<.:hi.EJŞ l;u hukkJmız.ı. elimizde ~lamazdıoÇUnkU,ken-
cüsi istecligi lilıi,istt;;L<it.i ycru.c, (dı':)ımızda da) ve istt::difi konucJ.o, 
üstelik t.Jizimle ilir;ıkisi olmc:ıyan ve lıue;üne kac..arKcrı·~dsiylc ilis-· 
kisi elmayon tlırüc;ılcri rc:ıhstlıklo c~çıklarac:: hakkını kt:ndisin,~le iJulu
yor,faKat lı::ışlwlarının t~)örüş Lıcl:irtmesi ııscz sclll:.ırısı 11 G}uyo:roNc 
kauar tüyük bir t_;:ıriplik.l.iiz meselEcnin ic~eulojik ymılarıyl~'< ilgili 
ola ro k~ a sL zl ü s cı ldı r ıle; rıı ~ ıı s cJtDş rruL rıı Lç i nu e ll8t ilccik. Lırk::ı c.~.srcş ın 
e:orüşlerinc karş-ılık kU1Gi görüslerimiz;~ cıçıklmncı c"cururnundaydık.Gc

lt:oct::k t',i.mlerCe,::.~rkacl.c.ı':J o görü?lerini :..ıç:ırsa (leninist br§üt,prule
ts ry::ı L1iktcıtörlüc ü, cl.cmokrcısi, susycı1-C:.emckr:..ısi, lJi~':'lilc, TUrkiye ı deki .. 
cuntanın ni teliLi v. (J" konuLı rınG.:-:ı) tt:kr::.:ırctc.ın muh~ıta p ola c-::ıC ız .Görüş·-
lerini ciC.uiyc.tle krit.ite tc:bi tutcıcacız, 

11J~rkadc.~şlc:~r ar~1sınuc:j boy verc;n cerE:ksiz çelişkilerııe L<elince,ha-. 
c..i diy'"'lim ki, cınlamsız vlc:m :Jir takını çeliş kil e::- vcrc~ı. (Ki V<c~rc.!_ ı). 

Ama,1Ju rwreket içinc..e buyvercn tum çeliskilerin hc:r..;sini er<:ksiz o
larak ni telemek ne Uutru olur ve ne c'..e IJizi iJir çözüme ~::rcırır. 
Ornecin, "lJÜtün ç::::ılı? mçJl~;rı tatil ec...elirn 17 Cliysnle ı n eksik, c:ks~ok ve ZtJr
u a lJls:ı :J L;lli ç :Jlı" mal:..ı r yc:ııılma lı ve çalı-~ mc ı .:11:-,nl(ı rı t tork elli ı m emt.-
li dr" L:iyen iki anle:;y ış ve _ 1. . 

t::.ıvırlar cı ro sınli.cı çıK.::~ n çel iş ki L~r, 11 i._;ert:l-csi z •: çel j_s kil c:rmü~ ir? Kc:l
uıki, uu tür et ilimleri · rcctit. üınLiz ve y~jş alllL_ıı:uz lıc. lCc, Ust<clik tc:raf 
L-lrna E::c ilimimiz lle Vc.::rse:ı , lmno toE:.:r Eksi z '~emt: k, Lı unun çe-: z U mü iç in yJpl1-
mo sı u=--rekenl eri y::ı lJillD yerin s~ sc.:l t kc-;ncd iyi niye~c.-L mi zin c,u;~urciut~'u 
hayellere ~ r~~~ -~ kopılın~k ~utru Cegildir. 

Evet.,levriL1ci müc::..ıdelede ve sırnf k::.vgacır'~'J ç ::;, cylerc k~ıtlCJn-. 
0.ık 9. t,E.:l e ct:k tc c, c KC< tl c: na cof:.· l"' .J..;u k rı tıcı nma la rınuz 5 c: n t;; hcilkımız 

• 

• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

• 

-141-

i~iiü.~indi,Dc:ıha sunrc:ıue:: herekE:timiz~e:-:ırk~Wıql2rımız içinQi.~:unlarc-ı en 

üızla kc:tıenanl.cır ses çıkarmıyurler, bu clurumu ti.5Lüslüyorlar.Fcıl·G::lt, 

ı.:.ıunlara hakkı ulmayanıarın ~w:~·ız ·::.ıvaz lJ:Jcırm.:::ılarıdcı ccıbcısı ••• 

1\.l tıncı mUlCJhazc:ı: 

11Küçük kümelt:r<::: bölünmüş c.:rkcıJ.·~ı ırın kif]iSC::-1 prublçnılE:rinin bi

zi fazla ilG"ilend rrüuliLi V(:; tarc:ıf olmıya cc:ıl ımızı belirttik" cUy(Jr 

arke: 

peki~CLiyelim kişisel pru<Jlcınl~:;;rc tJrıf ldJ~_iliz.~,u olumlu.~u ha

rekttin içincu~ yrvr ele:;n yüzlerce kiqich: böyle di$ ünüyorc1u.rraraf ol

mamanın yel u orc,ütsüzlüt:.ü üne rm E::..k., \"eye 11hsrkf s k Gnc[i baş ının çare

sine baksınııcı mı tekc:ıuül ecJ.C;r? 

Hem ş u kiş i st: 1 prouleml eri izeılı cllilJ; Cl' nlc.ı rı na sıl ve kimin 

tem8l pruiJlt::mlt::rin onüns çık:'!rc~ıtını(arkcli:jŞırı mc:ktubuncı [,:öre,zaten 

temE:l pru:Jlbnılerc.t:rı kc,yne:ıklenc:m çelişki yu kmu]) ,kimin kişisel h 

prc.ıt!ll:rnl erinin kimleri n:.: s ıl etKi l C:Llit ini :ıç ıklc:ı s·:yc~ık cl_e::h;:' clı:mlu 

u lma zmıyc~ı ?~ iz c:Le, uu e:~ r::;ı..J. :J l] u kiş i sel ve p; nE::..l pru 1JJ. emlt:r n el E:n~i r, 

unları CiLrenir,uiruirim~cn ayırtetmiş ulurecuk. 

Doh~ı scnrc; sc.ylcncnlcr, t m '.Jir entc:llcJctiH:lin sızlc::ımalDrını elE: 

verm~ktE::uir.Dü:;ı Lincelerue, 11l)8kls gt:rıı <'nlc-:yıs ını 6c"ernen kılnnyc: ça-

lı::;ıyor.Orts yerL~e ~ılternetif yuk.Cen zeyt.' :.ıi:ıtüır yakılıyor. 

L-ı.rksclc7 ml:ktu>.:ıunC..J: "Dürüstçe bir , crçet i k::ıl_ıul edelim: bil.in

cimiz ve yet~:-nt:klerimiz cınc~lk lm kac.nrıncı t:lvcriyorclu.Ycınlıslc:ır 

heıümizin y<onlı]l::~rıL:ır.JrmlısLıruc. p<:ıyımız ::z y.ı Gcı çok.U~T3C1.ı[ırnz 

e:ıt_ır yenilgi ortc:ımınuci lmnun sözünü ~ıile ,~tr:ic:;k cülünçtür.Tc::rihi ,scs

yc:ıl,kLiltürel 0Lırcık sırtımızc~c:ı tciş ıclıe_ımız yı( ınıc-ı knnbur vrır.: ü

tün bunlc.'ırın 1 ünahı :ıize cıit J.etil.ı~mu tc.;ş::cal_ımız kccnburlr::rla bi
zim yc:nlışlarımız ~Jirlc..c;ı erE::k bu~:;ünkU t8lJloyu urtayJ çıksrnıı$ tır. 

";u olumsuzluk ta rıc:y suhi bi c1lc'ınl::=ır sc:: cl e ce 1m hcırek eti n i nsonlcırı 
j_ et. il~ bir :.1 Lit ün olc:ır~;k K üruist ,_n cıyc1ınl :Jr L.ı r. :C..unu t:öre bilE:l im .K en
uimizi. ve çevrcrrıizi ne uir güm·:h keçisi ne c, e hiç rün<" h iş lemt::mis 
ermiş ol:ır.Jk /'',ürelim. İkisi u e y::ınlı<ş tır. Iki si lLe e;t':rÇ ekler e uymuyc.,r. 

11Gerç ek urt'''-~ ;ı: ı,) ir h. cı C.c-;.stroflc:; k:uS\ ı k ;,;ı re:; ıy<.;v.ı 2!. ·· . . . 
"JilZ m;,zlurn uır hcılkın rııçuır cô t:y\.en cut_ru curust nc:sılJını olarncımıs 

-eL~er s:::ıyıluoilirsck- ç.1k c:ız s~ıyıcLı uyc'lınız •. :iz(Le birbirimizi yiyirı, 
-Lıitirmek yerine cJrtık E.:s:,s neclc:nlerc kc<t:ıstrufun c;erçek ne~~Gnlerine 
Vcırobilmek çalJ<:ı sc:•rfE,,celim" uiyur. 

~·u unerrnuı.in, L~evrimc,i ı:ı::::rel<;.et,imizin r·eçnhk.te ulcut~u c.~c!ncm .. ve sü
rsç oçısırL.'Jn ne KcJi..,CJr eKsık tıır onerme L,l,;ut_u Dçık.Çunku 9 bu uner-
me sc:ı<Lece .1i\JeKr€,cuş ün,it.~·=cec:i~in z::mı::m kı:~rc:ır ver" yonlıi=$ anlayış ı
nın uir svnucuclur.Oysc:J ,yeni ye.ış :ım ve muc: clt·lc C:ltinemin(~e bize düş f;n 
gürev:"·Lklemeksizin,k.t_.nLlirıüzll;,h~lrekstirrıizlc ve ~:·enel ul::ırc:ık Türki
ye ve Kurc,istun uevrimci hc::ın.Jc.utiyle ilgili L)ilirrısel s~cı:ı:ıt::ımcııc::r 
yc.pmonın yc:mınc.~:ı, ycruml ra vc:rırırık, scnuçl -:ır ç ıkcrmok; t~ı c:. erel\:. mev-

cut. C:.urumu dee:iştirmt:k eylc.mine h:.~ıtılnıcıktır. ~'ersi t::ıvır,nernoı-;;;ım
-6]."1{~\.fÇTfiCt:UrJuva fcJ"vrl:'li~r.'-~"-;-:- -~ 
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S o n u ç O ı a r cı k 
ja?ınllan Geri, hareKetimizin LJünyesinc.eki~ 12 Eylül sonrası orta-

ya çıkan gelişmeler,genel ve belli iJoyutları ile c,eEerlencUrilmeye ça
lısılctı. ::izim yazımızua, vermeye çalıştı2ımız; harel\:.etimiz t)Ünyesin
de Lıuyveren e~:)lim ve sapmaların hangi sorunlcırclcı ,h:::ınt;i orgAn ve ki
? ilerue; kendisini one çıkardı[ı ' yine h::mgi gelişmeler kaiSısında 
·bu c~ü.ş ünce ve el_:ilimlerin ncısıl kendisine kanall:::ır bulduğtJ ;Örgütsel 
yc:ıpı~ızın zaaf ve yanlış larının bu e[ilirrıl ere nr:ı sıl kc:malla r açtı~:ırı.ı 
t;0sterın~K ti •• 

sorunun Lıireylerle uLraşma soru.nu olm;J(lı[ını lüzde vurgulayalım • 
.~.~.ncak örgütsel . ı -1., yapımızın bireylerelen olus tusunu ve bireylerin 
::ıunun dış ınc~a olmcıuı[ını. :.Jilmemezlikten telemeyiz.Iıolcıyısiyle her ge
lişme, eLilim veya sapma eEer birey vey.'~ bireylerin şu veya bu olay 
ka:rşısınd:1ki herhan[:i !Jir tavrıyla kendisini gösteriyor ve öne kıç::ı- • 
rıyors;ı ctot,~-ıl Jlarak o gelişme ve eğilimin açıklanması, o birey veya 
uireylerin eylemlerini tavırlarını açmaK,yoruml.ımakla mümkün oLıbilir • 
. a.ma bu yeterli uet,il(lir. O lürey ve türeyler t,JI~luluğunun bu e[ilim temel ve tcıvırlarınc::ı kcıynaklık eden/nec.Lenlere (toplums~ıl,siy~w::ü,sınıfsol 
neuenler) yonelmek gerekir. Yine Lıu temel nedenlere inerken; O top -
lumsal siyasal neuenlerin içinC..e bu birey ve iüreyler toplulu[unun 
içinG.e yer 'Jluı~:;ı siyasal yapılanma da (orgüt,rJ:ırti v. b.) da bu e[i
limlere neCLen olabil en yanları bulup çıkarmak ve yakcılamak zcrunc1ayız. 

Oyleyse, ::;izim bu c~ec.erlenG.irrnemiz,uiğer nec..:.enleri.n (ideoloji~, 
siyasal,ve brtütsel) C::.eterlenC..irilmesi ile tamamlanmak llururnunC::3c[ır • 
.;unun iJclZı ycınları, bu yazımız(ld verilmekle -l:irlikte, onümüzdeki ['Ün-
le:rc~e; 11 Harketeimizin Iıeterlen~.;.irilmesi 11 ile iJunu tam3mlarnaya çalı- 6 

_.und.an sonr-J, haklı ola rak ka rş ımızcı çıkan ve ce vaplandırmamız 
b ereken iJir soru süzkonusucıur. O cıa, "Ne yDpmcılı 11 , ya clJ 11 Ne yap ::ı ca-
t:;ız1· sorusuüur. El b et teki yaptı~;::ımız deL erlenG.irmel er, aynı zcımanC:La 
bu soruya üa cev::~pları içermekle birlikte; Öncelikle ycıpmamız gere
ken vey:.) yapmak zurunuc.ı ulc..ue:,urrru.z çalı<::\ mcı ve örevlerimi zin C: e (yeni · nu Jüneme,t_;ünün kuşullc:ırın::ı uygun) neler uluUL',W :)yıkl::mmak,programıcır'J 
uac.la _ma,k ve ona uyt,un çalış ma i çine Girmek ertelenmez görevci r. 

Devrimci hareketin ve hareKetimizin içinue i--'ulunC~u[u ı:m €:,ünkü 
koşullarua uizim yerine t_;etirmerrıiz tereKen görevlerimizi şöyle sı-
ralıyoruz: 

'"J:.:.Q:Si.E~Y.-
Hareketimiz genel olarak bir c[et:.:erlenclirilmesi yapılacak. :._u cle-

t,erlenli.irme tüm arkac.aşlarınımıza ve kamuoyuna sunulacak.~ uylece,r:ünün 

... 1 . . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

• 

: 14 3-

s o runla rı nu iliş k i n ul a r a k , t 2rtı;; ma yı s a i__ L 1y ·..: n , sa~ l a y a ca k ol a n bir 

p l a tfurm y ~~ ra tılmay c.; ç a lı;ı ıl c:ı c~ .ktır . Dcl rul .::· rın ort ay a ç ık cı rılıp c~ e 

rinl eştirilmesi , y c.. nlış lar ın t e s iJit e uil erek ~ rt al:a n k .J l \~ ırılmcı s ı 

ve il eriy e J.o t,ru l.lü nüs üml eri n t emell e ri n i n t.- l U7 turulm.::ı s ına ç cı lıs ı-

l a caktır . 

2 . Gorev 

Yenil iSini n yuş :..ı nJ.ı [ ı v e ur g üts el l.ıuhr~nın u. to viJrı1 e tti f i l:ıu lw sul

ı a r L.ı.a ; m<:.; rksist- 1 eni ni st Ur güt l 0nme E:ınlayı;ı ın8 , ür g üt l ü m Lic e.ch ey e k a r 

ş ı s ol -~ ırıla rın c; rtc-ıy a ç ıktı i:, ı , 11 u c:ıt_: ımsı zlaş mcı H nın b aş ını ;:üıp git

t i ci li u şcı rtl <.ı r llc.ı , GHGUC!:' Lbl-Jll'ıB :::ıOFtD l\Jü ND N ç l.. z üml t..nm e sj,ttn :ı rksist-l 8ni ni st 

l erin en u ::..:ş t v e temel [i,lı r evl erin L;. en L- icri uir . Esa s merk e z i h cı lk 8 v e 

ç iJ zi..ıml enme s i c ere.K.en surun , br [, ütl e nme s orunu '-,ur . Di Ler s o runl a r lıu 

me r k t: z u. e çuz;üme v cı r l. ırılm uk z o rurıc.a uı r . (_,;ünkü , i.-i r güt l e nm e s orunu , k cr:1rı 

l eks , :..ı m c:ı uerinlçş tirilm emic;; b ir c:urumc~a,, ır • 

~Junun y a nırıı:l c:ı , ı enini st 0 r g ütl c: nme 8nl <3 y ış ın::.~ , u ort \.:ı ir y cm ct ::ırı 

S d ~ clırıl a rırı o rt c-ıyc.ı ç ıktıt ı Lıu dbn emcw ;Ma rk r.:> izm-leni ni zm e her z c=) mr; n-

kinue n uı ha fa zl c.ı sc:.' rılmc.. : k ; mo rksi s t - ..LE:~: ' ;·~:r:' iJ r g ütl c: nmE. ::ı nla yı;ı ı nı 

Geri nı O? ti rmEk , bütün y ünl e ri üz:eri nc.t: uuı'; nn\':. _,·. ·cr ma rk s ist - l enini st '' 

i n gür ev i ulll u{_:u t iLi , ı'-L.cı HIZG.-ı.Rİ ' nin ~~e t~vr:- c.· vil1ir . 

çünku , 
a ) ~. i 1ı:'Y n n c.L cl , Lenini st ör g ütle nm(,; rı i n , ma r lcs i s t lji r ö r güt l e nme vl --

ma~ıt _ ını,Lenin 1 in L rLütUn ü rı Ma rx ' ın U r~ütUyl e çeli~ ti ~ irıi v e demek -

r a t i k :.; ir. ur g ütl e nme olmc:Jı l ını s ovuna nıa r v r. r . 

o )~ir y a n c..o u i:.: , Le ninist ür~<Li tl ennw , " g ü rtl~mLı zG. e , iş çi s ı nı f ı nın v e 

emekç ile r i n kurtuluş u için y et e rsi:6 1:;ir ö r cutl enm edr1;, i 1 0 r t.:, ütlt:~ n-

memi zi ç u z~~ Lıi l e; cek yf; t E..n ek v e ~:_ü çt e uei_ ill,ir1• , iy e nl e r v n r . 

c)~ıir U. i t.: er y . ...: n '-.i..l u:::ı ;l e ninist G rt:,Lı tl t. nıncni n ; r t.vizyo ni s t v e ı •: 
:J U -

r- ukra tik, cınti - llem ukr<~ t i k sapmaLı rı n k~ı yn.Ji_: ı .• ı c..u t._ unu sa vunD nl c-J r v e.' r . 

_ı.) i z e i::_,v re bu gu rücılerin h ep si , :mti - it.a ill'ksi s t gL, rü~ l E:-: r (~ i:r, 1u ~:;ü - 

rü;ı ı ere k c:; re; ı ıııü c c:·: uel eni n s ün. ürülme si ert el enemez ·:J i r ı:; c) r t; V ~- ir . _-·u 

L< Ü'? ünc el er e ka rşı müccJc.el e l.e e n .::; t k ili s iL~h , iükun iz c.:t.:Vrimci mU

CcH.:.eıes i ne, e 1 ~.~ni_s_~-u _:ı:t2.~.~-l __ 9P._~ı .. en~i E. a n :.-ı me s Ll t:l L l' ini n h cı l u~ ilme s i 

Vt: ç üz üme v a r -tırıl ınas ı il e u l cı cü ktır . :Cl:8 r l i"ni ni st (;r t,U tl c nmenin 2 -

na me s el el e r i çöz ül erııc,zs \.:) , yuko rı .. :·· s ıra l~ı tt ;ı. t: ıın ız , _f:.?~K:_i~~--9..~~~':..? ... 

vcı ru la n Vfc: .Y.ı::~?.:~~-~~_IE_:J;_~- --~'-~ tıh c. r tl c-.ıyc·m H bu L;_;rl.h l t:: rin kı m_; V dl.~eli c. e:.: 

vl Sd y e:ı;ı:ıma sını S -'1t__ l c:ıy 3 caktır . ~ uy l c. Ce c.~ ç , ~ıccc r· iksi zli , imiz,y ett . rı ek. 

si z li t_i miz ,- t emu elli L.i rniz l enirıi zr:ıs yük l enile r ek i~ in i ç in(:en çıK ıl

mış clur . ı.u iş in uir yanı . 

Di Ler su run i s e ; y eni uiJ nernc~e i.)irçuk hc:ı n.:u:.: tin v e b r e ütün ıı y en i.:.. 

(ten 0rt_.ü tl c nme tı diye IJ ir s vrunu v a r,,ır . Yc:kS<1 :; iril.!Brinin il eri sür

c. ü(Li ri "tJ i,ülkeıniz Ltto Vri ın ci muCc-l~c l csim.e uÜ n ve bu g ün lnE:; VCut liL:m 

hcı r ek etl eri n v e s iy (:ıs:-; 1 or t,ütl er i n LlOt_ ı tılrıı:ıs ı (h <_mr:. i~ ucvrimci ul 

ya n t arz u.~ı ; k..__ı rs <~ nccı i1 ir- :j iç ı m ... ~c) ,~evrim ci :; ir ey l em ul rn<:ı y a c0 lctır" 
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ımcak ve ancak uevrirnci anıarnG.CJ cLönüş um sorunun köktenci çözümünü 
-----~··-«·----------

satlayacaktır • 

.Jiz Ge .~ı_o._:ı;_~z-~~-:ı:~ __ o}_~rE_~ 1 yeniccn crtUtlE:onme sorunu ilc kar=> ı 
karşıysyız • ..l)unun içinue: örgütlenmenin ana sorunlarına ilişkin gö"" 

rUş lerimiz ive çalış malarım ız ı arkcıcl::q ıarımıze sunup ts rtışııma sını 

sa~laya caL ız .~.u tartı eş ma ve çalış mc:::lar sunucunc~2 9 va rı lma s ı gereken 

sentezlere ve düzeylere varılacaktır. 

Yine uugün ülkernizc.e cne çıkan yakıcı s-Jrunlardan biri c'.e; 11 is

çi sınıfı ve emekçilE-rin hareketinin -lJirlit':_i",~ir.:iu görev (le dünden:ı 

daha yakıcı 1Jir sorun cıarak urta yerdeU.ir.Kürcl.istanlı IVIL'lerin bir

litinin SCJL_l.::mınası,lmnun içincıe ç~Jlı'Şmoların yürütülmesi gerekir • 

.r~ma, ıi Lı iz marksi st-1\:0nin is tl erin iJi rliLini i stiyoruz 1i ([emek yeterli • 

c~etilc,ir.Jmnun için~ aa)Anlc:ıyıc;ın çerçeveli Ljir sekilde açıf-e çık--

ması 9 mc:·rksis :t-leninistlerin :Jirlic.inin :Jilimsel içcrit_.inin açı(8 

kavuşturulması t,erekir. DiJ )IVIL 1 leri n birlif_:inin sat: lanmas ınc,a izle

uscek metc;cJ.ların somut :ür ıJiçimlie s<:~ytc=mması vs urta yere getiril

rnes i L,ereKi r. cc )ML' ı erin i::ıirlitini n scıi'_ le:; nma sı nca, gerçekleştir il

mesi t_;erekli ve zcrunlu olan platturmlar, _ kvnusuncla görüş leri n net
li Le k:..:ıvuc;ıturulması gerekir. C:.u_)yeni (~cnemdeki şartlar içinde 9 sınıf 
mücac.,elesinc_;_e vey<ı \._, ~e1-de- ırtay:J çıkan siynsol saflos mc:, f2rklı

l:=.:ı;;malcırın yenic...en uir cLet:_erlçnuirilmeye t0bi tutulması gçrekir. 

ve gelinen n0K.tuC:.c::ı ıt'..Jirlikll meselesini ününe koyatı hareketlerin, 

ort,ütlerin ve purtilerin yeni C~önerncleki Çl-'k yl!nlü ,-~e[işiklikleri 

ele cıle:ırok :.-eterlt:.nc.ürmek, sc..nuçlarc:ı varm:=.:ık zurunc..acırlor ki; clünG.en 

bu yc:ıncı uu ,jirlikler ününu.8ki bazı engeller temizlene-:Jilsin. 

)_~Q~r~-

ulkemiz iş çi sınıfının ve t:me::kçilt.-ri nin mlıcGC:.elesinin,Ulusal 
Kurtulus _:;ılArecinu.e J1uut:u ni;tü.Pc:vr im ci-u.emvkra tik güçler k alml et

mekteu.ir ..... u sürecin,kenu.ine uz&:ü k.:ır<1kterleril~e uilinmt::kteClir.0ü

recin kcırakteristik üze;llıklerinl.,t-'n L;iri ,ittifc,klc:ır sorununc~8 or

taya çıkar .• 

U..Lkt:mizin uevrimci mücc:Leli:3inin tahlilinc~:cn,bu c.urum; yurtse-
ver ld:.::vrimci -uem\._,krcJtik güçlerin orgütlE:cneıi r ilm es i ve -iJi rl ic inin 

saclarıma s ı olaruk sumu tl<>:;? ın~ ktcıc,ır .Lunun i çi n;.;. E:-;, Lu güne:~ e c. evam eC:~ en 

ijir r;.'lı~rrısmızın -.;luut:U tilinrnt:ktedir..._m çslısmc-Jlcır,ıır;üç ve eiYlem 
' Lıirlic,i n çerçevesinue proLrCım ve tüzl.:ıc ün h<-ızırl :_·nmcısı Oc;) amasına 

~_:,elrniş bulunma\c:~..<ır.:Ju ç<üı;;mal<Jrımızın ~,oh~ı ileri, ifrüzcyc çıkarıl
ması (cephe düzeyine) hE.oc:.efleriwizuen ,drL.,ir.~:u çalısmoların so

nuçlcınL,ırılmasınue:m SLnr<:::; bu 0rt;ütlenmenin,çc:üı'Şmaların Kuzey KUr

c..istb18 günLin koşullarına uyt,un lJir şekil~..<e,sistsmli ve uyumlu uir 

ş ekilue c-.ck t arıncık için; _t_;;_ü_ciir~ü~--~nınCl.a varclC:.ui__umuz \:.ili nm ek du-

... 1 . . 
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rurrıunc:ı.ac:.ır.Tabi ki,Lıu görüşlerimiz uozılcırın+,yc:mi "cırk3~~~oslor y~:.;r

i:sun, unlc:ıro c.üş unme fırsat ı vermek e;ereKir\1 , n Lugün ülkeye yönelmek 

intih ]rc,ır~t diyullc. ri gucunc.uraccJktı r.ümcı, 1" uplumsc-.ı, siya sa 1 geliş··-

m e 1 . .Jizirn i re_: c~ em iz e raLmen k encüsine kancülc:ır, yc..,llcı r bulup ak ıycr. 

ElL.Jette ki,s0mür6eci askeri faşist C,uktatc-rlüte k::c:rc;ıı saCleC'-) 

K ür,_ist::.m 1 ,.J.aı:;.i e-)üç ve eylem LirliLi ile ye:tinilmernesi ger~i.ir. S0-

mürısecı :.::ıskeri faşist ~iktatorlücü ;:ıl t etmL:k için; TLirkiy'-" ve K ür ... 
· h lkl /mücadele. 1 '· ·· ·ı ·· 1 · '-'ıstan c. .:ırının cır.l1L.f'nın~<t: Si.lt.c e:nması uu tUn acı gorc.v crı--

miz~,en uiriuir.HareA.c,timiz Lu kunuu.o ,,.:.ı ker16iine elLisen [;i:,:cevlc::ri 

yerine Letirrnek için LereKeni yapacsktır. 

4.G-urev 
L.ro·,_-," ______ ._.. .. ,.._....., 

Yukurıu.a sıralaclıcımız temt:::l t,urevlcriitizin gcrçeKls~tirilrne

sini merKezi i~eL lujik-siyss2l ajitasyun Gurevi olarak yüklenen, 

ör6 ütlentneyi hızlc.:nG.ırJcak cl:m; yeni dcn·c.:TnÜE·. 1}irüs lcrinizi n daha 

da nt:; tl eş ırıetıi ni sat la ya cc:JJ:<. hE.tü<..b~İ YAY IN OHG-1ı.lJI 1 nın ç ıkc:ır ıl m ss ı re
ru<.i;rr .Junun içinele, gereKli h:)zırl ıklE.;r yapılm<:.d{ durumunc.:l:-:dır. I:n kö

tu ve Glurrısuz clururncAa en ilkel CJrCJçlJrlc:: da ()lsc:,bu görev yerinE::: 

~.~et ir ile c \:;K tir. 

Aunfere:ınsınıızın,l.rtc1ya çılun t'üic3melcr Kurc:;ısın6.c:ı k.];.~_§~bi~ 

~üre de. 1_,crç eKl c';) tirilm es inin ~ ~~ rtları ~..-lclukç :,ı c::ız<:ılmıs tır.ı•c:ıl-cc t, lı ir 

Konfercmsın haz ırlcJnrnusı h t-r hc:lUkurc.l<J ZGrunluC.ur.Junun içi nde ,s ::::rt

l.':ırın ~;lpwlc-ı:ıtırılracısı; belli çc:üısmdl.:trın lJt:lli ;_;ir uüzeye Çl

Karılmasımı ve vlcunluL cı gE:.:tirilmesi m; L~.i..lıccır. 

İş t,,,OnGlYI'L.GNl\ıL SOHL1ID 1 nun tartı'3 ılnusı, dc.ıh8 ileri C:[üzcylt::rc 

çıkcırılnns ı, SLrunlarının h::ıl eu.ilmcsi mçrkezinde Lir kL:nft::r :nsın 

hl8rch.etirüiz LiLinyesinG.e urtc:ıyc:ı çıken e1.ilim ve sapmaıc:ırın, so

mut yonlertyle Lelirgin hale getirilme8i için çalısılmc:ılıdır,çelı

şılac~·Ktıro.t~rna,0u çc:ilı"ımc..-ııc.ır yürütülürKen scktt;rizmc.1cn uzc:k,kızt·ırı

lıtın öte s inue, ,Jili m sel ijir t.ü rev ula ro k el c alınma lıclır .;t::ı;.e_!38,El~

ma; kal-Js:nnlı., marksizm-l uıinizmi rı gelişti rilmesi ve ulus;·l C. em~krc-J .. 

ttk d~vrim ve susyalizm kavgomızın ~elistirılmesi heclefi ve clüze
yinue ele clınmolıuır. 

Çcılışw8lJrliHZLı.,,,iuecl'-'jik ve siyas;~l ,c;ji'tc:syun ve propcıt''=::n

clcınırı mc.rkezi L~0rt.Ovleri tıurılc:ıru.ır. 

, ~Jrışcıracutı.mız incmcı.ylc:ı .• , .• (şuucıt 19o3) 

ı~L . .ı. lUZGiı.lU 1'iLHtCic;Z i.\.OfÜTI<.;Sİ 
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