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Ç‹KARKEN.
MERHABA!..Her yay›n organ› yay›n hayat›na bafllarken okuyucusuna

hangi ihtiyaca cevap verece¤i, yay›n periyodu ve içeri¤i ile ilgili gerekli bil-
giler sunar. Bu gereklidir de. Çünkü eline yay›n› alan her okuyucu, bu
yay›n›n hangi ihtiyaçtan do¤du¤unu ve neye cevap verece¤ini bilmek ihtiy-
ac› duyar.

Kürdistan Komite'miz uzun bir zamand›r, K Kürdistan'da çal›flmalar›m›za
yön verecek, co¤rafyasanda ve d›fl›ndaki geliflmeleri izleyen, yorumlayan,
buna uygun politikalar saptayan, eylemsel bir hat gelifltiren, bütün güçlerini
e¤iten, motive eden ve harekete geçiren bir araca ihtiyaç duydu, duyuyor.
Evet Komitemiz, bugün kü koflullarda iki ayl›k periyod da, K. Kürdistan'a
seslenen bir yay›n organ› ç›karmay›, gerekli gördü. Elinizdeki ilk say›m›zla
bu ad›m› atm›fl bulunuyoruz.  Savafl kurmay› böyle bir yay›n arac›l›¤›yla
kendi çal›flma alan›n›n sorunlar›na daha yak›n olacakt›r. Kadro ve taraftar-

S‹YAS‹ OLAYLARIN AKIfiI ve

KÜRD‹STAN
Düzen ve diktatörlük ekonomik, siyasi, toplumsal bak›mdan fliddetli bir

krizin pençesinde k›vran›yor. Olgular, düzenin ve diktatörlü‹ün
ç›kmazlar›n›n daha da keskinleflece‹ini, iflçi s›n›f›, emekçi y›‹›nlar, Kürt
ulusu ile sömürgeci faflist diktatörlü‹ün kap›flmas›n›n sertleflece‹ini aç›kça
gösteriyor. Faflizm ve sermaye, kapitalist sömürüyü faflist terörü
katmerlefltirerek ve yayarak krizi aflmaya çal›fl›yor. Emperyalist tekeller,
yerli holdingler, askeri klik  aralar›ndaki tüm ç›kar dalafl›na ve farkl›l›klar›na
karfl›n büyüyen ç›kmazlar›n› REFAHYOL Hükümeti arac›l›‹›yla çözmeye
çal›flmaktad›rlar. Ancak, egemen s›n›flar›n program›n› uygulamakla yüküm-
lenmifl ve tamamen gerici ve faflist iç savafl hükümeti olan REFAHYOL
Hükümeti'nin de sistemin yap›sal ve güncel krizini çözemeyece‹ini, h›zla
y›pranaca‹›n›, s›n›fsal ve ulusal kavgan›n ve kap›flman›n keskinleflerek derin-
leflece‹ini söyleyebiliriz.

Sömürgeci faflist diktatörlük ve REFAHYOL Hükümeti, gerek
Kürdistan'da, gerekse de bat› da karfl›-devrimci savafl› t›rmand›rarak ilerliy-
or, ilerliyecek. Politik ve psikokojik bak›mdan sömürgeci faflist diktatörlük
bak›m›ndan yenilgi alan görkemli 1 May›s baflkald›r›s›n›n ard›ndan devreye
sokulan topyekün sald›r› dalgas›, bunun kan›t›. Faflizm ve sermayenin faflist
terörü daha üst aflamaya s›çratarak geliflen kitle hareketini teslim alma,
devrimci öncü güçleri ezme, egemen s›n›flar›n ekonomik ve siyasi sald›r›
program›n› etkin bir flekilde uygulama, cephe gesinini sa‹lama alarak Kürt
devrimini bo‹ma plan› ve sald›r›s› henüz tümden olmasa da bir kez daha bofla
ç›kar›ld›. Bu kap›flma, diktatörlükle komünist ve devrimci hareket aras›nda
yafland›. Kap›flman›n merkezine zindanlar oturdu. Faflizmin zindanlar›nda
özgürlük tutsaklar›n›n fitilini afletledi‹i ve yolunu ayd›nlatt›‹› sert çat›flmada
kazanan devrimci hareket oldu. Kavga, 12 flehit, yüzlerce binlerce
komünistin, devrimcinin, anan›n, ilericinin gözalt› ve tutuklanmas›, pahas›na
kazan›ld›. Faflist diktatörlük, flimdi yenilginin rövanfl›n› alma peflinde.
Devrimci ve ilerici güçler ise devrimci iradenin, cüretin, s›n›r tan›maz feda ruhunun, militan
direnme ve bafl kald›rma gelene‹i ve prati‹inin birleflik direniflinin yol göstericili‹inde aktif
savunma hatt›ndan politik ve moral üstünlü‹ünü koruyarak, sa‹lamlaflt›rarak daha güçlü
kavgalara haz›rlan›yor. Belli ki, 1 May›s'›n ard›ndan tarihsel ve siyasal  koflullar›n
kaç›n›lmaz bir biçimde gündemlefltirdi‹i genifl kitlelerin arenaya ç›kamad›‹›, kap›flman›n
MGK'da cisimleflen faflist diktatörlükle devrimci ve komünist harekete somutlaflan
iradelerin çarp›flmas›yla, diktatörlü‹ün yenilgisiyle devrimci hareketin kazanmas›yla karek-
terize olan bu çarp›flman›n daha derinden mayalad›‹› ders ve deneyimlerin ›fl›‹›nda gitgide
büyüyen kitlelerin kin ve öfkesi daha yak›c› biçimler olarak sokaklara taflacakt›r.

(Devam› 21. Sayfda)
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lar›n›, ilerici, devrimci kesimleri do¤ru politikalar ›fl›¤›nda e¤itecek, yol
gösterecek ve daha aktif bir çal›flmaya sevk edecektir. Politik
çal›flmam›zdaki sorunlara parmak basacak, bunlar›n afl›lmas› noktas›nda
yol gösterecektir. Deneylerin, derslerin aktar›lmas›, do¤ru sonuçlar›n
genellefltirilmesi gerekli yorumlar elinizdeki yay›n arac›l›¤›yla daha etkin
yap›lacakt›r. Savafl kabiliyetimizin gelifltirilip güçlendirilmesi, eylem
gücünün att›r›lmas› için tüm çaba sarf edilecektir. Gelece¤in elde edilme-
si için komünist, devrimci ve yurtsever güçlere düflen görevleri ›srarla
yazacakt›r. Kadro ve militanlar›n›n motivasyonuna özel bir önem vere-
cektir. Politik kampanlar›n örgütlenmesine ve yürütülmesine öncülük ede-
cektir. K›saca, komitelerimizin, çal›flma gruplar›m›z›n, askerimizin, milis-
lerimizin, aç›k alandaki birimlerimizin her yönüyle yan›nda olacak, yol
gösterecek, savafl›m yetene¤ine güç katacak, hatalar›na vuracak önemli
bir araçt›r yay›n organ›m›z. Yay›n organ›m›z bugün için kitle ajitasy-
onunun arac› olmaktan çok parti kuvvetlerini e¤itmenin arac› olacak, aji-
tasyon ifllevi ikincil derece bir yer tutacakt›r.

Bütün zorluklar›, olanaks›zl›klar› biliyoruz. Ama Marksist Leninist
Komünist Parti (MLKP'nin  birlik devrimi ard›ndan ortaya koydu¤u
devrimci irade her landa yeflermeliydi. Yefleriyor da. MLKP'nin Kürdistan
kolu elbette bu geliflmenin gerisinde kalamaz, kalm›yor da. Devrimci
cüret bu iflin yar›s›d›r. Bu cüreti, bugünden kuflanm›fl durumday›z. "Öncü
partiden, önder Partiye" diyor MLKP. Öyleyse onun hiç bir parças› bunun
uza¤›nda duramaz, durmad›kta. Her yoldafl, yay›n organ›n› her düzeyde
sahiplenmelidir. Yaz›larla, haberlerle, öneri ve elefltirilerle tam bir
yarat›c›l›k örne¤i sergilemeli, yay›n organ›n›n duyarl› politik kesimlere
ulaflt›rmal›, cezaevlerindeki yoldafllara ulaflt›rmal›, deste¤ini almal›, bu
amaçla çok yönlü bir çal›flma içinde olmal›y›z.

‹dealimiz büyük, hedefimiz de büyük olacakt›r. Durmak yok yoldafllar.
Gün her cephede sald›r› günüdür. Gün devrim yürüyüflünü harlama
günüdür. Gün

ve sömürge uluslar›n baflta ayr› devlet kurma, silahl› direnme hakk› olmak üzere tüm ulusal
demokratik haklar›n› kay›ts›z-flarts›z savunur ve mücadelesini verirken, ulusal sorunu
kesintisiz devrim sorununa tabii k›lar, devrimin ilk ad›m›n›n zaferiyle kazan›lan genel
siyasal özgürlü‹ün bir parças› olan ulusal özgürlü‹ün, uluslar›n ve dillerin eflitli‹inin
güvence alt›na al›nmas›n›n, yeniden emperyalist hegemonyan›n cenderesine
düflürülmemesinin güvencesininin sosyalizme geçmek olaca‹›n› bilir ve savunurlar.

2) Ezilen ulus milliyetçili‹i ve yurtsever hareket, ba‹›ms›z Kürdistan, devriminin zaferi
fikrinden uzaklaflarak "bar›fl", "siyasi çözüm" olarak ifade edilen reformist politikaya git-
tikçe daha fazla ba‹lanmaktad›r.

Bu politikan›n hangi oranda kemikleflip kemikleflmeyece‹i pek çok olguya ba‹l›d›r.
Ancak Partimiz, Kürt ulusal sorununun çözümünün bir devrim sorunu oldu‹una inan-

makta, liberal ve reformist politikalar›n Türkiye devriminin, bu devrimin ayr›lmaz temel bir
bilefleni olan Kürt devriminin bo‹ulmas›na, ezilmesine, Büyük gerileyifline  yol açaca‹›n›
vurgulamakta; bu  temel stratejik yaklafl›m›yla, bu stratijinin koflullad›‹› taktiksel hatt›yla da
ezilen ulus ve  milliyetçili‹inden ayr›lmaktad›r.

Bar›fl vurgusu reformist politikalar›n aksine devrimci içerikle ele al›nmal›, bat›da da
kirli, haks›z, sömürgeci savafla karfl› geliflen anti faflist, anti-sömürgeci tepkiler ve bar›fl
özlemi düzeni ve diktatörlü‹ü vuran bir silaha çevrilmelidir. Adil, eflit, onurlu gerçek ve
kal›c› bar›fl›n, uluslar›n ve dillerin eflitli‹ini, Kürt ulusunun baflta ayr› devlet kurma hakk›
olmak üzere tüm ulusal demokratik haklar›n›n ve ulusal özgürlü‹ün ancak devrimle, ege-
men s›n›flar›n iktidar›n›n ve diktatörlü‹ün y›k›lmas›yla, kesintisiz devrimle sa‹lanaca‹›
›srarla vurgulanmal›, y›‹›nlar halklar bu do‹rultuda harekete geçirilmelidir.

Türkiye devriminin, onun ayr›lmaz ve temel bir bilefleni olan Kürdistan devriminin iler-
leyiflinin ve zaferinin güvencesi, gerilla mücadelesinin ve serhildanlar›n gelifltirilmesinden,
bat›da tohum halinde olan ve geliflen, geliflmesi kaç›n›lmaz olan ikinci cephenin h›zla
güçlendirilip etkin bir olguya dönüfltürülmesinde ki cephenin ittifak› temelinden kavgan›n
sömürgeci diktatörlü‹e, egemen s›n›flara, emperyalist hegemonyaya karfl› yön-
lendirilmesinde yatmaktad›r.

Bu hat buland›r›ld›‹›, karart›ld›‹›, yok say›ld›‹› ve iradi bir çabayla gelifltirilmedi‹i oran-
da Kürt-Türk devriminin, s›n›f›n ve halklar›n kay›plar hanesine eklenecek maddeler ço‹ala-
cak, düflmanlar›m›z kazanacakt›r.

Uluslararas› konjöktür düflünüldü‹ünde, Kürdistan devrimi, yer küremizin en önemli
devrimci geliflmelerinden birisini oluflturmaktad›r. Ulusal Kurtuluflçu devrim, Türkiye ve
bölge devrimi bak›m›ndan ola‹anüstü bir avantajd›r. Bu avantaj Balkanlar'da büyük bir
yang›na dünüfltürülebilir. Bütün mesele, bu güçlü devrimci olana‹›n baflar›yla
de‹erlendirilip de‹erlendirilmemesinde yatmaktad›r. Devrimci ve komünist hareketin
zay›fl›‹›ndan dolay›, bat›da büyük bir yang›n›n tutuflturulmamas› gerçe‹inin üzerine militan
iradeyle, birleflik devrimci s›çramayla gidilmeli, sözkonusu zay›fl›‹›n tersten PKK'y›
emperyalizm ve gericilikle ba‹lar gelifltirmeye, reforcu yönelifl ve aray›fllara zorlad›‹›
gerçe‹i bilince ç›kar›lmal›d›r.

Do‹uda serhildanlar ve gerilla mücadelesini gelifltirme, bat›da yüzü devrimci iç savafla
dönük ilerleme ve haz›rl›k, do‹u ve bat›da güç ve eylem birli‹i cephesi ve birleflik mücadele
hatt›, iflte yürünecek savafl hatt› budur.

Kürt-Türk co‹rafyas›n›n her cephesinde partimiz bu çizgide ilerliyor ilerleyecek.
Partimizin Kürdistan örgütü, bu olgu ve görevlerle ba‹l› tarzda Kürdistan'daki haz›rl›klar›n›,
prati‹ini güçlendiriyor, güçlendirecektir.
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Diktatörlük, bu "son flans›n›" en etkin bir tazda kullanmaya çal›fl›yor ve çal›flacakt›r.
Sömürgeci diktatörlük, bir yandan REFAHYOL arac›l›‹›yla Kürt devriminin bölgesel

deste‹ini k›rmaya, tecrit etmeye (‹ran ve Irak gezileri hat›rlans›n) içte terörle ezmeye, öte
yandan RP'nin "siyasi" yollarla Kürt sorununu "ben çözerim" sahte imaj›n› ayakta tut-
mas›na (islamc› yazar ‹smail Nacar arac›l›‹›yla yap›lan ç›k›fl hat›rlans›n) prim yapmas›na
göz yumacak. RP kozunu kullanmaya çal›flmaktad›r ki, RP, bu son ç›k›fl›yla liberal-reform-
cu kesimlerin yan› s›ra, Kürt kitleleri nezdinde de önemli bir prestij toplad›. Ancak canl›
yaflam›n gerçekleri, Kürdistan'da da t›rmand›r›lan sömürgeci savafl, RP'nin de maskesini
ad›m ad›m düflürecektir. RP'nin benzer manevralar›na karfl› uyan›k olmak, baflta Kürt halk›
olmak üzere  s›n›f› ve y›‹›nlar› ayd›nlatmak önemli görevlerimizdendir.

3) Son y›llarda Kürdistan'da diktatörlükle Kürt ulusal hareketi aras›nda oluflmufl olan
denge durumu, hala sürmektedir. Bu denge durumu içerisinde diktatörlük baz› önemli poli-
tik ve psikolojik üstünlükleri ele geçirmifl bulunuyor.

Kuflkusuz ki, denge aflamas› geçici bir olgudur ve kaç›n›lmaz olarak çarp›flan güçlerden
biri lehine bozulacakt›r. Ama olgular, ne diktatörlü‹ün, ne de PKK'n›n dengeyi k›sa sürede
bozacak durumda olmad›‹›n› gösteriyor.

Faflist diktatörlük, sömürgeci haks›z savafl› tarmand›rarak, sömürgeci vahfleti
derinlefltirip yayarak, yan› s›ra, bölgesel ve uluslararas› arenada PKK'n›n desteklerini
k›rarak, tecrid politikas›yla, ‹srail gibi devletlerle daha etkin iliflkiler kurarak, vb. biçim-
lerde yüklenerek dengeyi lehine bozma, ulusal hareketi gerileterek ezmeye çal›fl›yor.

PKK ise, uluslararas› diplomatik-siyasi aç›l›mlar›n›( örne‹in ulusal kongre çal›flmalar›
hat›rlans›n) çok yönlü gelefltirerek, uluslararas› deste‹i güçlendirmeye çal›fl›yor. Ortado‹uda
yeniden flekillenen kamplaflmalarda ortaya ç›kan durumu lehine de‹erlendirmeye yöneliy-
or. Adeta limitine varm›fl olan gerilla mücadelesini bir ad›m daha ilerleterek yaymay› hede-
fliyor.Baflar›s›z oldu‹u Kürt kentlerinden ç›k›fl yapmaya u‹rafl›yor. Türkiye'li devrimci ve
komünist hareketle güç ve ittifaklara yöneliyor. Reformist "bar›fl", "siyasi çözüme" endek-
slenmifl kesimlerin ilikflkisini özenle gelifltiriyor. 

Bu ba‹lamda, PKK bu yöndeki aç›l›mlar›n›, haz›rl›klar›n›, giriflimlerini gelifltirerek
dengeyi lehine bozmaya, sömürgeciyi‹i  masaya oturtmaya zorluyor ve zorlayacak. Asl›nda
tüm bu faktörler içinde PKK lehine bozulacak en önemli unsurlar› bat›da gelifltirerek ikin-
ci cephe ve gerilla ve serh›ldanlar›n, serh›ldanlar›n da özellikle Kürt kent ve metropol-
lerinde gelifltirmesi oluflturmaktad›r. Fakat bu aç›lardan da önemli sorunlar›n, yetersizlik-
lerin oldu‹u "ha" demekle bu ifllerin gerçekleflmeyece‹i aç›k.

Bu ba‹lamda, dengenin nas›l ve ne zaman ve kimin lehine bozulace‹› belirleyecek olan
güçler dengesidir, politik kuvvet iliflkileridir, hangi taraf›n daha güçlü at›l›mlar yapaca‹›na
ba‹l›d›r. 

Yukar›daki saptamalar›n alt›nda flu olgular›n alt› çizilmelidir.
1) Partimiz, çeflitli milliyetler Türkiye proleteryas›n›n temsilcisi olarak sosyalizm ve

komünizmi hedefleyen bir parti olarak ezilen ulus milliyetçili‹inden ayr›lmaktad›r.
Ezilen ulus milliyetçili‹inden farkl› olarak komünistler, ulusal sorunu, s›n›fsal ve enter-

nasyonalist bir bak›fl aç›s›yla ele al›rlar. Farkl› milliyetlerden proleterleri (bu arada halklar›)
ulusal çitlerle ay›ran ve ulusal devletin kurulmas›yla  veya kültürel özerklikle, s›n›rl›, per-
spektifinin aksine, ulusal sorunu, ulusal kurtuluflu toplumsal kurtulufl davas›yla birlikte,
toplumsal kurtulufl davas›na tabii bir perspektifle birlikte ele al›rlar. Ezen ulus mil-
liyetçili‹ine, flovenizme, ulusal bask› ve zulmün her biçimine karfl› en önde dövüflür, ezilen

KÜRD‹STAN'DA M‹L‹S, 
MÜFREZE ÇALIfiMASI

VE SORUNLARI ÜZER‹NE NOTLAR
Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)'nin birlik devrimi

ard›ndan ortaya koydu¤u eylem ve iradi durufl bizleri her yeni
süreçte dönüp Birlik Kongresi(BK) kararlar› ›fl›¤›nda bir kez daha
prati¤imizi sorgulamak zorunda b›rakmaktad›r.  Bu ba¤lamda
Kürdistan'da askeri prati¤imizi BK kararlar› ›fl›¤›nda yeniden
sorgulamak bir zorunluluktur. Geldi¤imiz yer BK kararlar›yla ne
denli uyumlu, ne denli uyumsuz oldu¤unu titizlikle sorgulamal›
ve gerekli sonuçlar› ç›kar›p, gerekli ad›mlar› atmal›y›z.
BK'm›z Kürdistan'da durum tespiti yapt›ktan sonra takti¤imizin
ne olaca¤› sorusuna flu cevab› veriyor.
"Kürdistan'da takti¤imizin ana yönünü kitle hareketini
gelifltirmek, ulusal genel direniflin, örgütlenmesine çal›flmak ve
sürmekte olan silahl› savafla kentleri esas alarak haz›rlanmak ve
kat›lmak oluflturuyor.* (BK Belgeleri s.110)
Demek ki, flehirleri esas alarak genel kitle direniflini gelifltirmeye,
bununla birlikte silahl› savafla haz›rlan›p kat›laca¤›z. Bu
ba¤lamda prati¤imizi sorgulamal›y›z. Kuzey Kürdistan'da
savafl›n düzeyine ve bizim haz›rl›klar›m›za, prati¤imize dönüp
bakt›¤›m›zda gerek haz›rl›klar›m›z baz›nda, gerekse de eylem
gücümüzde oldukça ciddi zay›fl›klar›n varl›¤› kendini gösteriyor.
Haz›rl›k anlam›nda yerine getirilmesi gereken ve tamamen
olanakl› olan bir çok görev yerine getirilemedi. Veya istenilen
düzeyden oldukça geri kal›nd›. ‹nsan e¤itimi, malzeme temini,
depo, s›¤›nak, istihbarat vb. hemen hemen tümüde kendili¤inden
ve oldukça yetersiz bir çal›flma sergilendi. Bu durum aç›kça BK
kararlar›m›zla çelifliyor. Geçen süreçte eylem düzeyimizde
düflük oldu. Alt›lar›n katlini organize eden haninin
cezaland›r›lmas›, birden fazla yerin bombalanmas›, Düztepe polis
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(bafltaraf› 24. Sayfada)
K›sacas›, devrim ve karfl›-devrimin kap›flmas› önümüzdeki dönemde de ivme

kazanacak, sertleflecek.
Faflizm ve sermayenin, diplomal› uflaklar›n›n politik sözcülerinin, afla‹›l›k

ideologlar›n›n, liberal piyonlar›n›n reformist yedeklerinin, hain sendika a‹alar›n›n "toplum-
sal patlama tehlikesine' artan oranda dikkat çekiflleri bu nesnel olgunun yenilmesi, "iller
yasas›" ile ola‹anüstü halin tüm Kürt-Türk co‹rafyas›na yayg›nlaflt›r›lmak istenmesi bu
gerçe‹in ifadesi.

Aç›k ki, sömürgeci faflist karfl›-devrimi, Türk-Kürt, Alevi-Sunni, laik-fleriatç›
çeliflkilerini k›flk›rtarak gerci iç asvafl haz›rl›k ve k›flk›rtmas›n› gelifltirecek. Sivil  faflist ve
fleriatç› faflist çeteleri bat›da vurucu bir güç olarak daha etkin devreye sokacak. Darbe
sopas›n›, daha s›k› gösterecek. K›br›s'taki son provokasyon ve sald›rganl›k örne‹inde de
görüldü‹ü gibi komflu halklar ve bölge devletleri alehine k›flk›rtmalar, yay›lmac›l›‹›,
flovenizmi, faflist provokasyonlar›, daha da yo‹unlaflt›racak.

Kürt devrimini ve bat›da Gazi Ayaklanmas›'nda May›s'a dek geçen süreç diliminde git-
tikçe belirginleflen devrimci ve komünist etkinin art›fl›, devrimci kitle hareketini ezme,
do‹uyla bat›n›n birleflmesinin önleme Amerikanc› faflist diktatörlü‹ün dikkatinin oda‹›nda
duruyor. Diktatörlük ve REFAHYOL Hükümeti liberal-reformcu çevrelerin bofl beklenti-
lerinin aksine Kürdistan'da kirli, haks›z, sömürgeci savafl›, bat›da gerici iç savafl›
t›rmand›rarak direnifli, kavgay›, bafl kald›r›y› ezmeye çal›fl›yor ve çal›flacak.

Komünist, devrimci, yurtsever hareket, iflçi s›n›f›, Kürt halk› ve ezilen milyonlar bu
gerçeklerden yola ç›karak difle difl bir kavgayla tarihsel ve siyasal yürüyüflüne devam etmek
zorundad›r. Amerikanc›, bat› emperyalist "siyasi çözüm", "bar›fl" politikalar›, liberal-
reformcu burjuva-demokratik aç›l›m beklentileri sadece ve sadece mücadele eden güçleri
ve halklar› silahs›zland›rman›n ifadesidir. Faflizm ve sermayenin güncel gerçekleri ve yöne-
limi bu "çözüm"ler de‹ildir. Gelecekte, belirli ulusal, bölgesel, uluslararas› tarihsel ve
siyasal koflullar›n örtüfltü‹ü koflullarda sözkonusu beklentiler güncelleflebilir. Ama bu,
bugünün sorunu olmad›‹› gibi, sözkonusu "çözüm"ler, s›n›f›n, y›‹›nlar›n, Kürt ulusunun hiç
bir temel sorununun da çözümü anlam›na gelmez ve gelmeyecektir.
Sözkonusu"çözüm"lerin güncelleflmesine do‹ru gidildi‹inde, somut siyasi koflullar›n
öncüye yükleyece‹i görevler, y›‹›nlar›n e‹itimi ve yönlendirilmesi, taktikler cephesi elbet-
teki somutlaflt›r›lacakt›r. Ancak, devrimci ve komünist politika olas›l›klara göre de‹il,
olana, somut duruma, siyasal olaylar›n ak›flana göre yap›l›r. Olas›l›klar sadece hesaba
kat›l›r.

Birkaç olgunun alt› çizilmelidir.
1)PKK taraf›ndan ilan edilen tek tarafl› ateflkes fiilen bozulmufltur. Bu ça‹r›n›n yaflam

bulmayaca‹› daha bafltan vurgulanm›flt›r. Türkiye'nin nesnel ve özel koflullar›, somut siyasal
flartlar, bu giriflime diktan›n olumlu yan›t vermeyece‹ini, sömürgeci devletin sömürgece
savafl› sürdürmeye t›rmand›rmaya kilitlendi‹ini daha bafltan aç›kça gösteriyordu.

Partimizin bu gerçe‹i PKK'n›n sözkonusu ad›m›yla birlikte aç›klam›flt›.
2) Öteki gerici ve faflist partiler Kürdistan'da y›pranm›fl, gözden düflmüfl, ifllevsiz, etki-

siz partiler durumuna düflmüfl durumdad›rlar. Düzen partisi RP ise Kürdistan'da önemli bir
politik deste‹i, oy oran›na sahip. Bir RP'li milletvekilinin ifadesi ile "RP do‹u'da son flans",
"s›nanm›fll›k", islam›n "birlefltiricili‹i" demogojisi Kürdistan'da parsa toplayabiliyor, sahte
hayallere kan tafl›yabiliyor.
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karakonulun taranmas› ve say›s›z bombal› pankartlar
say›labilinir. Ama bunlar, Partimizin gücü ve eylemlilik
yetene¤inin gerisindedir. Gerek haz›rl›k ve gerekse eylemlik
düzeyimizi her bir il komitemiz veya yönetimimiz ve ona ba¤l›
milis ve müfreze birliklerimiz yarg›lamak zorundad›r. Tamamen
kendili¤indenci ve iradi duruflta önemli bir zaaf› görmeli ve
gidermek için h›zla harekete geçmeliyiz. Partimizin gücüne ve
parti tarz›m›za uygun olmayan bu durum mutlaka her sorumlu
birimde ele al›n›p yarg›lanmal›d›r. K›sa, orta ve uzun vadede
askeri haz›rl›k ve hedeflerimiz saptanmak zorundad›r. Faflist
sömürgeci zulmün sahip oldu¤u, askeri güç, deneyim dikkate
ald›¤›m›zda, bu savafla haz›rl›¤›n ne denli önemli oldu¤u aç›kt›r.
‹l komitelerimiz askeri çal›flmam›z›n sorunlar› ve yeniden
yap›land›r›lmas› için gerekli tüm ad›mlar› atmakla yükümlüdür.
Bugün için Milis örgütlenmesini önde tutarak askeri gücümüzü
gelifltirmek ve eylem hatt›m›z› güçlendirmek zorunluluktur.
"... kentlerdeki demokratik eylemi kitle hareketini gelifltirme
yan›s›ra, kitlelerin devrime kat›lmas›n›n ve kendilerini savun-
mas›n›n bir biçimi olarak milis örgütlenmesi ve savafl›n›
gelifltirme görevi, daha büyük bir önem ve aciliyet kazan›yor."
(BK Belgeleri s.11)
Kitleleri genel bir direnifle serhildanlara haz›rlarken, onun savun-
ma gücü olan milis örgütlenmeye özel bir önem verilmesi BK
karar›m›zd›r. Daha çok üretime ba¤l› iflçi, emekçi ve gençlerden
oluflan milis görgütlenmesi, bugün Kürdistan co¤rafya›snda
oldukça önemlidir. Kifli bafl›na üç güvenlik biriminin düfltü¤ü bu
co¤rafyada mücadele difledifl bir çarp›flmayla ilerleyecektir. S›k›
bir gizliilk temelinde ve gereklerine uygun örgütlendi¤inde milis
örgütlenmesi çarp›flma biçimi olarak önemli bir rol oynar. Semt,
okul, iflletmede vb. örgütleyece¤imiz milis birimi kendi alan›nda
düflman›n geri hatlar›na vurarak ad›m ad›m devrimci otoriteyi
inisiyatifi gelifltirmeye, egemen k›lmaya do¤ru ilerler. Buwww.a
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lama olarak düflünülmelidir.

Her ifle müdahale eden dar pratikçi stil, alt›n insiyatifini bo¤up, giderek herfleyi

üstten bekleyen, söyleneni yapan, ba¤›ms›z, insiyatif kullanmay› bilmeyen memur-

vari çal›flan bir tip ve ay¤›t yarat›r, alttan taze kanla beslenmeyen ve çok say›da yeni

yöneticinin yerleflmesinin önünü keser ya da yavafllat›r.

Do¤al olarak izlenecek yol, dar prati¤i yolu de¤il, parti tarz›nda somutlaflan

yoldur.

Parti tarz›nda ve biçimlendirdi¤i yönetici tipinde otorite, yöneticilerin ve yöneti-

ci komitelerin otoritesi bürokratik merkeziyetçili¤e de¤il, demokratik

merkeziyetçil¤e, tek bafl›na yetkinin gücüne de¤il, ikna ve inand›rman›n gücüne,

daha fazla bigiye, deneye, yetene¤e dayan›r, dayanmal›d›r. ‹kna ve inand›rmay›

d›fllayan, onlara dayanmayan salt yetkilerin kullan›lmas›yla örgütü, kadolar›,

yönetme anlay›fl› bürokratik yönetim tarz›d›r ve parti tarz›yla ba¤daflmaz. Yönetici

komiteler, sorumluluk almaktan, yetki kullanmaktan çekinmemeli, ama bu yetkileri-

ni irade ve eylem birli¤ini güçlendirici, do¤rultuda, otoriteyi ikna ve inand›rman›n

gücüyle pekifltirmeye dayal› tarzda kullanmal›d›r.

Son olarak verimli, ifllevli bir yönetim çal›flmas›, için, ifllevli ve de¤iflik çal›flma

dallar›yla birbirini tamamlayan, komplike bir örgütsel ayg›t›n,  iki bölümlü parti

teorisinin gerekleri do¤rultusunda bir örgütsel yap›n›n yarat›lmas›n›n büyük önem-

ine dikkat çekmek isteriz. Böyle bir ayg›t olufltu¤u oranda yöneticilerimizin, yöneti-

ci çekirdeklerimiz, partinin yönetici kesimi, yönetim çal›flmas› üzerinde etkin bir

flekilde yo¤unlaflabilecek, böylece partinin geliflimi daha bir h›zlanarak üretken bir

çizgide geliflecektir.

Tüm yönetici yoldafllar ve çekirdeklerimiz tarzlar›n›, pratiklerini dipten doru¤a

gözden geçirmeli ve kendilerin yenilemelidirler. MLKP, bunu emrediyor, öncü par-

tiden önder partiye fliar›, bunu emrediyor. Parti tarz›, bunu emrediyor. Bolflevizmin

yenilmez iradesi, bunu gerektiriyor.

O halde "parti herfleyin üstünde, herfleyden önce parti" bilinci ve iradesiyle,

Stalinci y›k›c›l›k ve yap›c›l›kla tarz›m›z› yenileyelim.

çal›flmaya verece¤imiz güçleri, seçimi, e¤itimi ve donan›m›
sa¤lanmad›ktan sonra, kendi alan›nda çal›flmalar›m›z›n önüne
dikilen engelleri ortadan kald›rmada inisiyatifli k›l›nmal›d›r.
Savafl›n iki temel arac› vard›r. Bunlardan biri insan di¤eri silaht›r.
Milis çal›flmas›na uygun insanlar seçilip görevlendirdikten sonra
bunlar›n e¤itim ve donan›m› ort›k sürekli bir ifltir. Milis girdi¤i
her çarp›flmayla deneyim kazan›r, eksiklerini anlar, bunlar›
sürekli giderme ve donan›m›n› her yönüyle gelifltirmeye çal›fl›r.
Bugün il komitelerimiz öncelikle milis çal›flmam›z›n güçlerini
belirlemek ve flunlar› e¤itmek, kendi görevleri do¤rultusunda
harekete geçirmek, denetlemek ve gelitirmek görevini hemen ve
derhal yerine getirmek zorundad›rlar. Milis örgütlerimizin
oldu¤u yerler bunlar› daha da gelifltirmek donan›m›n› artt›rmak,
say›s›n› artt›rmak savaflt›rmak görevini erteleyemezler.
Müfreze Çal›flmas› Nedir?
Milis örgütlenmesinden bahsederken, milis elemanlar›n›n
genelde proffesyonel olmad›klar› ve bir yandan üretime, e¤itime
kat›l›rken di¤er yandan da bulunduklar› yerde askeri bir kuvvet
olarak örgütlenirler denmifltir. Milislerin hareket sahas› daha dar
ve kendi çal›flma alan›yla s›n›rl›d›r. Müfreze ise genelde profesy-
onel elemanlardan oluflur. Daha hareketli ve daha genifl sahada
faaliyet yürütür. "Zay›f›n güçlüye karfl› savaflma sanat› olan ger-
illa tarz›" mücadeleyi uygular. K›rda veya kente f›rsat kollar,
düflman›n beklemedi¤i haz›rl›ks›z oldu¤u anda sald›r›r ve ona
a¤›r kay›plar verdirir. Gerekli araçlar› kamulaflt›r›r, düflman›n
araçlar›n› tahrip eder. Kullan›lamaz hale getirir ve kaybolur.
Müfrezeler her gün yeni bir sald›r›n›n f›rsat›n› kollar, gerekli isti-
hbarat› toplar, ihtiyaç duydu¤u araçlar› elde eder, bar›nma ve
depolama yapar, savafl kabiliyetini her geçen gün artt›r›r.
Düflman› izler, alanlar›na sahiptir. Patlay›c› planlay›c›, eylem
yöneticisi, istihbarat, vb. vs. sürekli gelifltirir güçlendirir.
Düflman›n ikmal yollar›n›, sevkiyat ve düflman›n hareket
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kabiliyetini azaltan her tür eylemi tam bir profesyonele yak›fl›r
tarzda örgütler ve gerçeklefltirir. Do¤ald›r ki, elemanlar› milis
elemanlar›yla k›yaslanamayacak düzeyde askeri olarak daha
geliflktindirler. Askeri yetenekleri daha güçlüdür.
Bir kere müfreze oluflturulduktan sonra, görevleri ve çal›flma
alanlar› saptand›ktan itibaren kendi görevlerine en etkin ve en
h›zl› biçimde yönelmek zorundad›r. Aksi taktirde edilgenlik ve
pasifizm müfrezeyi içten içe çürütür. ‹nsanlar yaflamak için n›s›l
ki kavgaya ihtiyaç duyuyorlarsa, müfrezelerde yaflamak için
eyleme ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle herhangi bir alanda
oluflturdu¤umuz müfreze, asgari ihtiyaçlar› sa¤lad›ktan sonra hiç
bir bahaneye, engele, s›¤›nmaks›z›n görevlerine yönelmek zorun-
dad›r. Baflka bir ç›k›fl yoktur. Silah yok vb. vs. gerekçelerle bir
savafl bölü¤ü oturup bekleyemez. Silah, cephane yoksa bunu
temin etme yollar›n› arar bulur ve sa¤lar. Lenin'in dedi¤i gibi
"silahs›z olarak bile müfrezeler önemli roller oynayabilir .... Hal
ne olursa olsun, bir müfreze örgütlenmekten vazgeç-memeli,
silah olmad›¤› bahanesiyle ertelenmemelidir... Kararl›l›k ve
sald›r› ruhu baflar›n›n dörtte üçüdür." (Partizan Savafl› s. 141)
Bugün ulusal kurtuluflçu bir savafl›m sürdü¤ü co¤rafyada en
temel ihtiyaçlardan biri de K›z›l Müfreze'lerin örgütlenmesidir.
Komünistler dün oldu¤u gibi buugün de bunun bilincindedirler.
Sorun bir yönüyle K›z›l Müfrezelerin say›lar›n›n artt›r›lmas› ise,
daha önemlisi varolanlar›n harekete geçirilmesidir. Silah› yoksa
silah elde edecek, askeri üssü yoksa onu yaratacak, cephane
sa¤layacak vb. vs. say›labilir. Alt› çizilerek belirtelim ki, bugün
için en önemli görev var olan K›z›l Müfreze birimlerimizin gerek
haz›rl›k görevleri ba¤lam›nda gerekse de gerçeklerimizden kop-
madan etkinlefltirmektir.
Bir kaç noktaya dikkat çereker sorunu irdelemeye devam edelim.
Her il komite ve yönetimimiz bir askeri plana mutlaka sahip
olmal›d›r. K›sa, orta ve uzun vadedeki görevlerinin
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le de parti faaliyetinde yönetim iplerini elde tutan yöneticilerin, yönetici komitelerin

kalitesi, donan›m›, deneyimi, iradesi, yetene¤i vb. düzeyiyle ba¤l›d›r.

Yöneticilik, tüm parti faaliyetine kuflbak›fl› egemen olmay› gerektirir. Ayr›nt›lar

içerisinde bo¤ulan, plans›z çal›flan, her ifle bulaflan, baflka örgüt ve kadrolar›n yapa-

bilece¤i iflleri, onlara yapt›rmak yerine kendisi üstlenen uzmanlaflmaya de¤er ver-

meyen, önderlik anlay›fl› ve prati¤iyle bir yöneticinin herhangi bir il komitesinin

çal›flmaya kufl bak›fl› hakim olmas›, kelimenin gerçek anlam›yla yönetici olmas›

olanakl› de¤ildir. Böylesine dar pratikçi yöneticilik kavray›fl›yla olsa olsa artç›

olunur. Kuflkusuz ki, burada da stratejik düflünüp, davranmadan, parti tarz›n› tipinde

yöneticilikten, yönetim çal›flmas›ndan bahsedilemez.

Çal›flman›n bütününe hakim, perspektif veren, deney aktaran, denetleyen, iflin

nas›l yap›laca¤›n› gösteren ama alta insiyatif tan›yan, iflin yap›lmas›n› ilgili kadro ve

örgütlere b›rakan "ifl" takibi yetene¤i yüksek, planl› çal›flan, neyin nerede iyi

gitti¤ini, neyin nerede ters gitti¤ini görebilen, olumlu yanlar› teflvik ederken olum-

suzluklar›n kaynaklar›n› ve çözüm yollar›n› gösterebilen, olumlu yanlar› teflvik

ederken olumsuzluklar›n kaynaklar›n› ve çözüm yollar›n› gösterebilen kollektif lid-

erlik ilkesine de¤er veren, örgüte, örgütlere dayal› çal›flan ifllevlerin bölünmesi

üzerinde kurumlaflmaya, yetene¤e göre ifl ilkesine, örgütlenme düzeyinin sürekli

geniflletilmesine önem veren bir yöneticilik ve örgütsel önderlik kavray›fl›, parti

tarz›n›n gere¤idir.

Kuflkusuz ki, iyi bir yönetici ifli bilmeyen, deneyimsiz, ürkek yoldafllar›n ve

organlar›n önüne düflüp iflin pratik olarak nas›l yap›lmas› gerekti¤ini ve nas›l

yap›laca¤›n› gösteren yöneticidir. Bu bir e¤itim sorunu, bir bildirinin yaz›lmas›,

askeri bir eylemin veya illegal bir yaz›lama ve da¤›t›m›n yap›lmas› vb. harhangi bir

iflin örgütlenmesi olabilir. Veya yeni bir çal›flma örgütlenecekse bafllang›çta yöneti-

ci(ler) her iflin alt›na girmek zorundad›r. Ancak burada da hedef basitten karmafl›¤a,

zay›ftan güçlüye geliflme seyrinde örgütün kitleselleflmenin oluflum sürecinde

yönetici giderek genel yönetim çal›flmas›na do¤ru çekilmesini bilmelidir. Yani bu

durum, geçifl süreçlerinde ve zorunluluklar durumunda gerekli ve zorunlu bir uygu-www.a
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siyasal duyarl›l›¤›n›, siyasal müdahale ustal›¤›n›, devrim ve sosyalizm davas›n›n

siyasal ordusunu haz›rlama yetene¤ini kazanmas› gerekir. Partinin merkezi siyasal

kampanyalar›n›n (örne¤in kay›plar kurultay›) kendi alanlar›nda örgütleyemeyen

veya yar›m iradeyle örgütleyen, ölüm orucu eksenli çat›flmay› etkin bir tazda kendi

alanlar›na tafl›mayan, alanlar›ndaki siyasi, toplumsal geliflmelere güçlü, h›zl› kap-

saml› müdahale etmeyen siyasi geliflmelere karfl› an›nda tepki vermeyen bir siyasal

önderlik ve mücadele prati¤i, buna yön veren yöneticilik tipinde ve tarz›nda parti

tarz›ndan birey bulmak olanakl› m›?

Bize, iç ve uluslararas› siyasi geliflmeleri sistemli izleyen ve yorumlayan, bu

geliflmelerin, partiye yükledi¤i görevleri ç›karan, bu görevleri yerine getirmek için

gerekli güç ve olanaklar› harekete geçiren, faaliyeti sonuçlar›na ba¤l› denetleyen bir

siyasal irade, siyasal mücadele ve önderlik prati¤i gereklidir.

Bütün s›n›fsal, ulusal, mezhepsel çeliflki ve çat›flmalara, bütün toplumsal, siyasal

geliflmelere an›nda yüklenen bask›, zulüm ve adaletsizli¤in her örne¤ine an›nda ve en

önde müdahale eden, suçluyu suç üstünde yakalayarak an›nda siyasal geliflmelere

siyasi teflhir kampanyalar› arac›l›¤›yla müdahale eden, ani patlamalar karfl›s›nda

an›nda müdahale ederek, insiyatif koyan; özgüçlerin seferberli¤ini yedek güçlerin

birlefltirici hatta seferber edilmesiyle birlifltiren bir önderlik, siyasal mücadele tarz›,

iflte, bize gerekli olan böyle bir tarz ve siyasal yöneticilik kavray›fl› ve geliflme çizgi-

sidir.

‹deolojik donan›m› yüksek, siyasete do¤ru ve militan bir hatta müdahale eden bir

çal›flman›n örgütsel niteli¤i, kurumlaflmas›, hareket kabiliyeti, savaflç› kimli¤i, iradi

davranma seviyesi, kay›plara karfl›n süreklili¤ini koruma yetene¤i ve istikrar›, kadro-

laflma üretkenli¤i ve benzeri de geliflkin olacakt›r.

Bu bak›mdan yetkin bir parti örgütsel ayg›t› yaratmak öncelikle ideolojik

donan›m, siyasal mücadele ve önderlik düzey ve prati¤inin geliflkin olup olma-

mas›yla ba¤l›d›r. Bu aç›lardan yetkin bir düzeyin yakalanmas›, parti tarz›n›n kavran-

mas›yla, istikrarl› oturtulmas›yla ba¤l›d›r.

Partinin niteliksel gelifliminin güvencesi öncelikle yönetici çekirdeklerin özellik-
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saptanmas›d›r. Milis çal›flmas›na öncelik verilmeli ve olanakl›
olan her yerde Milis birimleri oluflturulmal›d›r. Bunlar›n e¤itimi,
denetimi ve eylemsel hatt›n›n gelifltirilmesi oldukça önemlidir.
‹tinayla seçilmifl ve daha donan›ml› veya h›zla bunu gerçeklefltir-
erek K›z›l Müfrezelerin örgütlendirilmesi önemli oldu¤u kadar,
var olanlar›n ihtiyaçlar›m›za ve belirlenmifl olan somut ifller ve
öncelikler üzerinden pratik içine sokulmalar› daha da önemlidir.
Olanakl› olan yerlerde stratijik düflünerek k›rlarda üsler olufltur-
mak, bunun için gerekli depolama, s›¤›nak vb. örgütlemek görev-
lerimiz aras›ndad›r. Üstten beklemecili¤e son vermek, ve yarat›c›
bir tarzda milis ve müfrezenin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak dünden
kopuflun, yeni tarz›, parti tarz›n› kavraman›n en aç›k
halkalar›ndan biridir. Genifl ufuklu olmak, tüm güçlerden
hakk›yla yararlanmak, azg›n faflist terör koflullar›nda tüm
çal›flanlar›m›z, olanakl› oldu¤u kadar›yla askeri olarak e¤itmek,
ciddi bir istihbarat a¤› oluflturmak temel görevlerimiz
aras›ndad›r.
Baz› de¤er yarg›lar› ve pratik zorluklar› nedeniyle bayan
yoldafllar›n milis ve müfreze çal›flmas›nda görevlendirilmedi¤i
zaaf› terkedilmeli ve askeri bir kuvvet olarak bayanlar›n önemli
roller oynayaca¤› bilinmelidir.
Son olarak gerekli fikir oluflturduktan sonra, somut pratik ad›mlar
at›lmal› ve eylemsel bir çizgide nerden, nereye ve hangi
aflamalarda nereye do¤ru yol alaca¤›m›z aç›k ve net olmal›d›r.
Bir tek eylem bütün bu söylenenlerden daha anlaml›d›r. Askeri
çal›flman›n alt yap›s›n›, teknik yan›n›, niteli¤ini, niceli¤ini
gelifltirmek, deneyleri merkezilefltirmek, gerçekçi pratik ç›k›fllar
yapmak, istihbarat›ndan depo ve s›¤›naklara kadar iyi örgütlen-
mifl bir çal›flma örmek bu temelde gelecekte daha güçlü ç›k›fllar
için kuvvetleri haz›rlamak üzerinde yo¤unlaflmal›y›z.
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YAKIN DÖNEM‹N PRAT‹K
FAAL‹YETLER‹NDEN...

‹lk say›m›zda birlikte yak›n süreçteki pratik faaliyetlerimizi en önemli
unsurlar›yla sunmak olumlu etkinliklerimizden ö¤renmek, eksiklerimizi
kavramak, mücadele hatt›n› gelifltirmek ba¤lam›nda yararl› olacakt›r.

Mart ay›n›n bafl›ndan itibaren canl› bir pratik gelifltirildi. 8 Mart Dünay
Emekçi Kad›nlar Günü, 12 Mart askeri faflist darbesi ve Gazi
baflkald›r›s›n›n y›ldönümü, 21 Mart Newroz ile ilgili MLKP Kürdistan
Komitesi'nin ve Merkez Komitesi'nin ç›kard›¤› onbinlerce bildiri Antep'te,
Malatya'da, Erzincan'da, Nurhak'da, Elbistan'da sokaklar›, okullar›, köyleri,
ilçeleri süsledi. Düflman›n kendini en güçlü sand›¤› Elbistan'da azg›nca
sald›rd›. Ama nafile. Duvar yaz›lar›, bombal› pankartlarla fliarlar›m›z
yank›lanmaya devam etti. Antep'te liselere sald›ran polise cevap verildi.
Ertesi gün coflkulu bir gösteriyle bas›n aç›klamas› yap›ld›. Komünist
gençlere yap›lan faflist sald›r›ya gericili¤in iki oda¤› bombalanarak cevap
verildi. Yerel bas›n, TV ve Radyo olaya genifl yer verirken sald›r›n›n
nedenini de verdi. Liseliler paral› e¤itimi protesto giriflimine polis
sald›rmas›na ra¤men eylemin amac› yerel bas›n ve yay›n organlar›na
yans›d›. Malatya'da genifl bir da¤›t›m ve yaz›lama yap›l›rken bunun yan›s›ra
8 Mart ile ilgili düzenlenen geceye kat›larak devrimci fliarlar›m›z hayk›r›ld›.
12 Mart'ta bildiri ve yaz›lamalar›m›z›n yan› s›ra bombal› pankart as›ld›. MK
ve Kürdistan Komitesi'nin bildirileri Nurhak'ta da¤›t›l›rken di¤er yanda
liseler eylemlerini sürdürdü. 8 Mart'ta bir toplant› düzenlendi ve oldukça
coflkulu geçti. Erzincan'da 1500 kiflinin kat›ld›¤› 8 Mart günü düzenlendi.

21 Mart Erzincan ve Antep'te bombal› pankartlarla karfl›land›.
Malatya'da duvar yaz›lar› ve bildiriler sokaklar› süslerken, di¤er yanda
Newroz atefli yak›ld›. Sözlü propaganda yap›ld›. Mart ve Nisan aylar›nda
gençli¤imiz yo¤un bir eylemlilik içinde oldu. 100 kiflinin kat›l›m›yla
Erzincan'da bas›n ve açl›k grevi, Antep'te bas›n aç›klamas› ve gösteri,
Nurhak'ta iflgal ve boykot. Malatya'da boykot ve gösteri düzenlendi.

verece¤i mesajlar› günlük geliflmelerin içinde eriyerek, peflinden sürüklenerek göz-

den yitiren bir tarz, parti tarz› olamaz.  Böylesine bir tarz stratejik de düflünüp

davranam›z. ‹rili ufakl›, her çat›flmay›, iktidar kavgas›na ba¤l› ele al›p yönlendire-

mez.

Günübirlik düflünüp davranan, günlük siyasi geliflmelerin peflinden sürüklenen

partinin merkezi legal ve illegal politik yay›n organlar›n›n verid¤i mesajlar›, direkti-

fleri kvrayamayan tarz, afl›lmas› gereken tarzd›r. Stratejik düflünmek yönelimi

staretejik plana dayal› bulmak, gelecek perspektifini bir an için olsun gözden

yitirmemek, genifl ufukluluk her yönetici ve yönetim çalfl›mas›na rehber olmal›d›r.

Çal›flmalar, günlük çal›flmalar, planlar yap›l›rken, siyasal ve örgütsel hedefler belir-

lenirken program›m›za stratejimize genel örgütleme plan›na, kentlerde stratejik

örgütlenme modeline göre flekillenmeli, konumlanmal›; k›sa, orta, uzun vadeli plan-

lar çerçevesinde çal›flmal›, bu planlar›na, iç ba¤lar›na, süreklili¤ine gerekli dikkat ve

özen gösterilmelidir. Örne¤in her il komitemizin elinde çal›flt›¤› ilin somut, s›n›fsal,

ulusal, mezhepsel, siyasal haritas› olmal›d›r. Hangi fabrikadan, hangi iflkolundan,

hangi semtten, hangi okuldan, hangi askeri hedeflerden ve kurumlaflmalardan yola

ç›kaca¤›n›, nereye do¤ru ilerleyece¤ini, nereden nereye s›çrayaca¤›n›, ifade eden bir

siyasal, örgütsel plan olmal›d›r.

Örne¤in, ideolojik-siyasi e¤itime de¤er vermeyen, elinde bir bas›m mekanizmas›

olmayan, tek bir askeri eylem yapmayan, aidat sistemini yerlefltirmeyen,

kadrolaflmaya de¤er vermeyen, planl› çal›flmayan, yedekler haz›rlamayan, s›¤›nak

yapmayan, bildiri ç›karmayan, aç›k bir gereklilik oldu¤u halde kurulabilecek bir

DKÖ'yü kurmayan kurumlaflmaya de¤er vermeyen vb. vb. bir çal›flmada, yöneticilik

prati¤inden hangi stratejik düflünüp davranmadan bahsedilebilir? Veya bu vb. görev-

leri yar›m iradeyle yap›ld›¤›n› düflünelim, de¤iflen ne olabilir ki?

Fazla söze gerek var m›!..

Bir derne¤in, bir yaz› kurulu çevresinin de¤il de komünist partinin

çal›flmalar›ndan, bu çal›flmalar› yöneten, önderlik eden merkezlerinden

bahsetti¤imize göre, siyasal mücadele ve önderlikte, partili güçlerin çok yüksek bir
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çal›flmas›nda hangi konumda oldu¤umuz, yönelimimizin nas›l ve hangi düzeyde olup

olmad›¤› sorununu inceler ve denetlerken, sorunu akademik düzeyde de¤il, pratik

olarak ele almak söze göre de¤il eyleme, sürecin somut verilerine dayanmal›y›z.

Nas›l bir önderlik ve yöneticilik sorusunun temel ve güncel yan›t›, parti tarz›n›

içsellefltirme ve uygulama olarak verilmelidir.

Yönetim çal›flmas›n›n gerekleri aç›s›ndan çal›flman›n üç bilefleninde, eksik de

olsa, en önemli unsurlar›yla flunlar vurgulanabilir.

Fikir oluflturma, uygun görevlendirme ve denetim önderli¤in, yöneticili¤in üç

unsurudur. Son ikisi, ise örgütsel önderli¤in iki bileflenini oluflturmaktad›r.

Araflt›rma, inceleme, fikir oluflturup olgunlaflt›rma çal›flmas› önderli¤in ilk unsu-

rudur. Fikir oluflturmadaki her yetersizlik ve yüzeysellik kaç›n›lmaz olarak siyasal ve

örgütsel önderlik-yönetim çal›flmas›n› da olumsuz yönde etkiler. ‹deolojik siyasal

örgütsel çal›flman›n tüm sorunlar›n› kapsayan, statik de¤il, dinamik, hareket halinde-

ki mücadelenin her boyutunu kapsamas› gereken fikir oluflturma çal›flmas› sistem-

atik, derin ve kapsaml› olmal›d›r.

Dar pratikçili¤in tipik görünümü olan kafa tembelli¤inin panzehiri, fikir

oluflturma çal›flmas› için uygun çal›flma koflullar›n›n oluflturulmas›, gerekli zaman›n

ayr›lmas›, gerekli ifl disiplininin yarat›lmas›d›r.

‹deolojik-siyasi e¤itimin düzenli ve planl› yap›lmas›; kollekti çal›flman›n ve organ

toplant›lar›n›n gündem maddesi olmas›, bireylerin kollektif taraf›ndan yönetilen

bireysel araflt›rma inceleme, okuma al›flkanl›¤› kazanmas› flartt›r.

Kafa tembeli, kendi e¤itime önem vermeyen herhangi bir yöneticinin, il

komitesinin(vb.) yetkili oldu¤u alanda parti örgütünün ve kuvvetlerinin ideolojik-

siyasi donan›m›n› gelifltirmeye, propagandist yetifltirmeye, temel belgelerimizi ve

yay›nlar›m›z› yaflamsal önemde e¤itim araçlar›na çevirmeye olanakl› olmad›¤› ve

olamayaca¤› lafta önem veriyor gibi gözükece¤i aç›k olsa gerek.

Parti tarz›nda somutlaflan yönetici çal›flma, günlük parti çal›flmalar›n›, y›¤›nsal

politik çal›flmay› örgütlerken bu çal›flmay›, parti program›n›n gereklerine ve

amaçlar›na göre örgütler ve yönlendirir. Parti program›n› unutan, s›n›fa, y›¤›nlara

Gençlik bir taraftan eylemlilikler düzenlerken, di¤er yandan duvar
yaz›lamalar›, kufllamalar yapt›llar.

May›s ay› Kürdistan illerinde Merkez Komitesi ve Kürdistan
Komitesi'nin bildirileri da¤›t›ld›. Yaz›lamalar yap›ld›. Antep'te Biji 1 Gulan,
Yaflas›n 1 may›s yaz›l› bombal› pankart as›ld›. Belirlendi¤i gibi esasta güç-
lerimiz yak›n illerde 1 May›s alanlar›na ç›kt›lar. Nurhak'ta 80 kiflinin
kat›ld›¤› bir kutlama gerçeklefltirilirken, Elbistan'da 1 May›s ile ilgili düzen-
lenen toplant›ya kat›larak tavr›m›z ortaya kondu. Malatya'da bir grup
insan›m›z Divri¤i'de 1 May›s'a kat›ld›. Nurhak'ta May›s flehitleri ile ilgili
anma yap›l›rken Antep'te hem yaz›lama hem anma gerçeklefltirildi. Bir
trafik kazas› sonucu Ankara'da kaybetti¤imiz bir parti taraftar›m›z›n
cenazesinin (Nurhak'ta) 5 bin kifli kat›ld›. Sloganlar, pankartlar ve
konuflmalarla sonsuzlu¤a u¤urland›. düflman tam bir acz yaflad›.

Cezaevlerindeki açl›k grevlerine her yerde yaz›lamalarla, destek grev-
leriyle, dayan›flmalarla, aç›klamalarla omuz verilirken, 12 flehidin verild¤i
süreçte Antep'te Düztepe polis karakoluna MLKP Kürdistan K›z›l
Müfrezeleri silahl› sald›r› gerçeklefltirdi. Otomatik silahlarla gerçeklefltir-
ilen eylem, it sürülerine korku sald›.

En genel hatlar›yla sundu¤umuz bu tabloda faaliyetlerimizin düzenin,
pratik mücadele hatt›m›z›n gelifltirilmesini gerektirdi¤ini de gösteriyor.

PART‹YLE BA⁄IN KOPTU⁄UNDA DA
B‹R ÖRGÜT G‹B‹ ÇALIfi
A¤›r politik koflullarda yafl›yoruz. Türkiye'de azg›n ve kanl› bir sömürge-

ci faflist diktatörlük hüküm sürüyor. Politik koflullar Kuzey Kürdistan'›ndaki
kirli, haks›z, sömürgeci savafl› t›rmand›r›yor. Baflta yurtsever hareket olmak
üzere, Kuzey Kürdistan'da faaliyet yürüten devrimci ve komünist hareketi
ezmek için tüm kirli terörist yöntemlerini, araçlar›n›,  enerjik bir tarzda kul-
lan›yor. S›radan kitleler de azg›n sömürgeci sald›r›lardan pay›na düfleni
al›yor. Sömürgeci faflist diktatörlük, sömürgeci savafl ayg›t›n› tahkim
ederek, sömürgeci faflist terörü yo¤unlaflt›r›p yay¤›nlaflt›rarak ayakta
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kalmaya çal›fl›yor. diktatörlük Kürt ulusal devrimini bo¤abilmek için önce-
likle kavgan›n ön saflar›nda dövüflenleri bir biçimde destekleyen örgütlü
güçleri, ileri kesimleri sistemli tasfiyeye yöneliyor. Dinmek bilmeyen bu
sald›r› dralgas›n›n sonucu örgütlü devrimci güçler de¤iflen düzeyde kay›plar
veriyor, verecek.

Kuzey Kürdistan'da örgütlü politik faaliyeti olan politik güçlerden birisi
de Partimizdir. Partimizin oldu¤u her yerde, diktatörlük Partimize azg›nca
sald›rmaktad›r. Bu sald›r›lar sonucu, Partimiz de önemli kay›plar vermekte-
dir. Ne var ki, bu sald›r›lar Partimizi ne Kürdistan'da y›kabilmifltir, ne de
geliflmesini önleyebilmifltir. Partimiz önemli kap›lar›na karfl›n süreklili¤ini
korudu¤u gibi, sürecin ders ve örgütsel faaliyetlerini gelifltirmesini
bilmifltir.

Partimizin Kuzey Kürdistan'daki çal›flmalar›n›n militan bir çizgide
geliflece¤i aç›k ve kesindir. Özel olarak da bu olguya ba¤l› olarak sömürge-
ci faflizmin kuflatma, yok etme sald›r›lar›n›n da artaca¤›n› görebilmeliyiz.

Bu ba¤lamda, olas› sert sald›r›lar durumunda Partiyle ba¤lar› kopabile-
cek yerel örgütlerin, çal›flma alanlar›n›n, çal›flma dallar›n›n hareket tarz›na
dönük baz› uyar›lar yapmak gereklidir.

Bu durumlarda ilk ifl gerekli tedbirleri h›zla, zaman›nda, düflmandan
önce davranarak almak olmal›d›r. So¤uk kanl›l›¤› korumak ve enerjik
davranmak, ilk ifl olmal›d›r. Evleri boflaltmak, malzemeleri, güvenli yerlere
tafl›mak, bar›nma koflullar›n› yaratmak, v. gibi tedbirler ilk elden al›nacak
tedbirler olmal›d›r. Burada siyasi uyan›kl›k, ak›l cesaret ve cüret, hareket
kabiliyeti birleflmifl olmal›d›r.

Takibin ve al›nan darbenin çap›n›n sa¤ukkanl›ca de¤erlendirilmesi, daha
köklü tedbirlerle partiyle yeniden ba¤ kuruluncaya dek faaliyeti sürdürmek
bu noktada belirleyici olacakt›r.

Partiyle ba¤› kopan her yerel örgüt, her organ, her kadro ve sempatizan
orada Partiyi temsil etti¤ini asla unutmamal›d›r. MLKP'li olman›n onurunu,
ayr›cal›¤›n› tafl›yan her yoldafl, bu onurun gereklerine uygun davranmal›d›r.
Her örgütümüz, kadromuz bu durumda tek kiflilik bir ordu gibi devranmak,

ve yerel örgütleri, iktidar kavgas›na kilitlenmifl, ilke ve esnekli¤i birlefltiren,

hareketin nesnel yan›na, nesnel süreçlere iradi tarzda müdahale etmenin bilimi,

sanat› olan stratiji ve taktik(ler) cephesinde ustalaflm›fl, militan bir pratik hatt›n ve

geliflme çizgisinin temsilcisi olmal›d›r. Bütün günlük faaliyetler propaganda, ajitasy-

on, örgütlenme ve eylem çal›flmalar› devrim ve iktidar kavgas›na, asgari ve azami

politik hedeflere ba¤lan›r, ba¤lanmak zorundad›r. Proletaryan›n ba¤›ms›z politik bil-

inç ve örgütlenmesini gelifltirmek, proletaryay›, ba¤›ms›z siyasi bir kuvvet olarak

haz›rlamak, ezilen, sömürülen y›¤›nlar›, emperyalizme faflizme ve sermayeye karfl›

ba¤›ms›z siyasal bir ordu olarak örgütlemek program (asgari-azami) do¤rultusunda

seferber etmekle yükümlüdür(ler).

Parti tarz›, bu tarz›n önderlik-yönetim çal›flmas›n› belirleyen, biçimlendiren,

yöneten perspektif ve kavray›fl›n özü ve özeti, iflte budur.

Önderlik-yönetim çal›flmas›n›n baflar›s›, parti tarz›n›n kavranmas›n› gerektirir.

Partiler, önderler, yöneticiler, kadrolar kavrad›¤›n› uygular. Kelimenin gerçek

anlam›yla kavray›fl denen fley pratikleflmeyi, eylemli olarak kendini ortaya koymay›

ifade eder. Kuflkusuz ki, perspektifsiz birfleyden bahsetmiyoruz. Dünyay› yorumla-

ma ile de¤ifltirmenin bileflkesinden, sentezinden bahsediyoruz. Yorumlaman›n hangi

oranda de¤ifltirme eyleminin araç haline gelip gelmedi¤inden bahsediyoruz.

De¤ifltirmenin arac› haline gelmeyen bilinç, henüz alg›sal bilgi, bilinçtir, henüz

kavramsal bilinç düzeyine yükselmemifl bilgi, bilinçtir.  Bize gerekli olan bilinç,

bütün boyutlar›yla iç bütünlü¤e dayanan komplike bir bilinçtir, eylemle birleflen,

somut de¤iflimi sa¤layan bilinç/kavray›flt›r.

Bu ba¤lamda, bize gerekli olan bilinç, parti tarz› ve yönetim çal›flmas›nda da

prati¤imize, dar pratikçi tarzdan eylemli bir flekilde kopuflarak parti tarz›na geçifli, bu

tarz›n oturmas›n› güvence alt›na alacak bir kavray›flt›r. Yüzeysel, yar›m bilgiyle, bil-

inçle, kavray›flla, ere¤e uluflmak olanakl› de¤ildir. Bu bak›mdan, tarz ve yönetim
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anlama ama uzmanlaflmama, vb. vb...

Yukar›da özetledi¤imiz tablo, dar pratikçi tarz›n, bu tarz›n üretti¤i, biçimlendir-

di¤i yönetim stilinin, birbirini tamamlayan unsurlar›d›r. Bu tarzda siyasi ve örgütsel

faaliyetler basit üretime dayan›r, düflük verimde, düflük baflar›larda kendisini yeniden

üretir. Günlük örgüt çal›flmas›n› gelecek perspektifiyle ele alma belirgin bir flekilde

zay›ft›r. At›l›ma, s›çramaya kilitlenme ve bunu yaratma motivasyonu düflük, geri ve

yetersizdir. Dar ufukluluk, iddia zay›fl›¤›, özgüven düflüklü¤ü, dar bir prati¤in sorun-

lar› içinde kofluflturma, enerjinin verimsiz tüketimi, statüko ve al›flkanl›klarla

uzlaflma dar pratikçi tarz›n, kültürün, gelene¤in, tipik karekteristik özellikleridir.

Yönetici örgütlerimizin çal›flmalar› incelendi¤i zaman dar pratikçi tarzdan pratik

olarak kopuflamad›klar›n›, bu tarz›n egemen ve yönlendirici tarz oldu¤unu görüy-

oruz. Kuflkusuz ki, bu tarz afl›lmal›d›r. Güçlü bir iradeyle kuflanarak tarzda yenilen-

me baflar›lmal›d›r. Kavgan›n gereksinmeleri, Partimizin temel karekteristik özellik-

leri, ideolojik-siyasi hatt›, pratik geliflimi, geliflme özellikleri ve yönelimi, partimizi

yaratan ve bugünlere tafl›yan iradesi, Kürdistan somutunda da bütün yak›c›l›¤›yla

enerjik bir de¤iflimi, s›çramay› dayat›yor, baflka bir seçenek b›rakm›yor.

Kendili¤inden sürecin bilinçli temsilcisi komünistlerin bu rollerini son s›n›r›na dek

oynamas›, iradi devranarak kendini yenilemesi gerekiyor. Partimizin yenilenme

yetene¤inden, iradesinden, atakl›¤›ndan, cüretinden, engel tan›maz prati¤inden ener-

jik ve yarat›c› bir flekilde ö¤renmemiz, yeniden ve yeniden ö¤renmemiz gerekiyor.

Parti tarz›n›n koflulland›¤› yönetim-önderlik çal›flmas›, ideolojik, siyasi örgütsel,

askersel çal›flman›n iç bütünlü¤üne dayan›r ve tüm bu alanlara tam bir hakimiyeti

gerektirir. Teorinin ve örgütsel çal›flman›n politik  faaliyete etkin tarzda ba¤land›¤›

bir çal›flma, bu tarz›n gere¤idir. Siyasi çal›flma bütün çal›flmalar›n can damar›d›r.

Teorinin görevi, siyasi mücadelenin, her biçimiyle s›n›f mücadelesinin ve prati¤in

ileri sürdü¤ü güncel ve temel sorunlar› ayd›nlatmakt›r. Örgüt, siyasal amaçlara

ulaflman›n arac›d›r. Yeni çal›flman›n üç büyutunun asla ihmal edilmemesi, teori ve

örgütün siyasete, siyasi mücadeleye kilitlenmesi gerekir.

Bu ba¤lamda, önderlik, yönetim çal›flmas›n›n esas›n› siyasal önderlik oluflturur.

Siyasal mücadelenin de merkezinde siyasal iktidar sorunu durur. Komünist partisi,

bir örgüt gibi çalaflmak, bilinciyle hareket etmelidir.
Partiyle ba¤› kopan  (hangi düzeyde olursa olsun) her yap›m›z, parti

çizgisine, parti de¤erlerine ba¤l› kalarak, propaganda, ajitasyon, örgütleme,
eylem çal›flmalar›n› südürmelidir. Diktatörlü¤ün ve siyasi polisin bu
koflullarda sald›r›lar›yla pani¤i, y›lg›nl›¤›, korkuyu, moral bozuklu¤unu
gelifltirmeye de çal›flt›¤›n› unutmamal›y›z. Bu bak›mdan, faaliyetin
süreklilini¤i güvence alt›na almak, karfl› bir politik ve psikolojik faaliyet,
olanakl› oldu¤u her durumda da meydan okuyan etkin bir teflhir, kamuoyu
oluflturmak, daha özel olarak koflullar›m›z gerçekten uygunsa uygun askeri
vurufllar yapmak önem tafl›r.

Burada as›l sorun "bizden korkun, var›z, var olaca¤›" mesaj›n› aç›k ve
güçlü bir tarzda verebilmek, insiyatif ve moral üstünlü¤ünü elde tutmak,
düflman›n darbelerine karfl›n insiyatifi kapt›rmamak, düflman›n moralini
bozabilmektir, parti güçlerimiz diri tutmak, , devrimcilere ve kitlelere
güven verebilmek, düflman›n tahribat›n› frenlemek ve sald›r›lar›n› gerilete-
bilmektir.

Tedbirleri zaman›nda almak, kay›plar› en alt s›n›rda tutabilmek, üstün-
lü¤ü düflmana kapt›rmamak, siyasi ve örgütsel çalaflmalar› devam ettirmek,
parti ba¤ kuruncaya dek yap›lmas› gerekenlerin genel ve temel çerçevesini
oluflturmaktad›r.

Partiyle ba¤lar koptu¤u koflullarda y›lmak, sendelememek, pasif bek-
leyifle mahkum olmak, iflleri savsaklamak, yak›nmak, a¤lay›p s›zlanmak vb.
gibi duygu ve düflüncelerle davranmak bir komünistin bir MLKP'linin de¤il,
olsa olsa bir küçük burjuvan›n, ideolojik bak›mdan zay›f bir komünistin
tavr› olabilir. Bu veya benzeri tav›rlar› militan bir partinin onaylamas›
kuflkusuz ki düflünülemez. ‹rade, cesaret, cüret, feda ruhu, savaflç› kimlik
her koflulda bir komünistin bir örgüt "adam›" gibi davranmay› bekler ve
ister.
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mememizi eylemlilik olarak her düzeyde militan bir tarzda aflmal›y›z.

Politika ve tarz›n güçlü kavran›fl› ve uygulan›fl›, irade, cüret, feda ruhu, cesaret,

ak›l ve yetenek, iflte bu hatta militanca yo¤unlaflmal›y›z.

Her tarz, kendi kadro ve yönetici tipini yarat›r, tarz›n gerekleri do¤rultusunda

yeniden ve yeniden üretir.

Bu temel gerçekten yola ç›karak dar pratikçi, ilkel tarz ile bolflevik çal›flma

tarz›n›n önderlik, yöneticilik, yönetici çal›flma bak›m›ndan ayr›m noktalar›n› en

önemli unsurlar›yla ele alacak olursak karfl›m›za ç›kan tablo nedir?

Öncelikle vurgulamak gerekir ki, yönetim çal›flmas›ndaki her yetersizlik, zaaf,

hata, kaç›n›lmaz olarak tüm Parti faaliyetini olumsuz etkiler ve geri çeker. Bu

bak›mdan, yönetim ayg›tlar›n›n baflta da temel yerel yönetim merkezlerimizin önder-

lik yönetme çal›flmas›n› yenilemek, niteli¤ini, yetkinli¤ini gelifltirip zenginlefltirmek

yaflamsald›r. Bu alandaki zaaflar›m›z vb. dikkate al›nd›¤›nda, en önemli sorunun il

komite ve yöneticilerimizin yönetim çal›flmas›nda ihtisaslaflarak yetkinleflmesidir,

amatörlükten koparak profesyonelleflmesidir. Temel yerel yönetim merkezlerimiz,

tüm yerel çal›flman›n dinamosu olduklar›na göre, tarz alan›ndaki yenilenmeye de

buradan bafllanmal›d›r. Stratejik yönetci çekirdekler kendilerin yeniledikleri oranda

yönetip yönlendirdikleri Parti faaliyetini de yenileyebilecek, kendi alanlar›n›n

gerçek, ifllevli yönetim merkezleri haline geleceklerdir.

Bu ba¤lamda, Parti tarz›n› kavrama, oturtma çal›flmas›nda yönetici çekirdekler-

imiz dakik, dinamik, örnek ve önder olmal›d›rlar.

Dar pratikçi çal›flma tarz›n›n biçimlendirdi¤i yönetici (yönetimi) tipinin temel

karekteristik unsurlar› afla¤›-yukar› flöyledir; Kafa tembelli¤i, teoriye karfl› ilgi

zay›fl›¤›, düflünerek de¤il, günübirlik düflünüp davranma, planl› çal›flmama, faaliyete

kuflbak›fl› bakamama ve hakimiyet yetersizli¤i, uzmanlaflma ve kurumlaflmaya de¤er

vermeme, bütünlüklü, iradi davran›fl yetersizli¤i, merkezkaç e¤ilimler, her ifle

kofluflturma, küçük burjuva bürokratik (memurvari) çal›flma, alttan yeni yöneticilerin

ortaya ç›kmas›na ve öne çekilmesine gerekli de¤erin verilmemesi, herfleyden biraz

12 13

12 Eylül yenilgisinin ders ve deneyimleriyle silahlanan komünistler, 70'li y›llar›n

dar grupçu kimli¤inden kopuflmay›, birlik devrimiyle tarihsel bir s›çrama yaratmay›

ve militan bir hatta kendilerini ortaya koyarak devrimci ve komünist hareket

içerisinde birkaç ad›m öne ç›kmay› baflard›. MLKP'yi yaratan, iki y›ll›k görkemli

prati¤ini flekilendiren bilinç ve inisiyatif, irade ve tarz öncellerimizle bafllayan ve

süregelen geliflme çizgisi Türkiye devrimci ve komünist hareketinin geleneksel tarz›

olan dar pratikçi ilkel tarz›ndan da kopuflmay›, aflmay›, yenilenmeyi ifade etmekte-

dir. Partimizin dar pratikçi tarzdan kopuflmas›n› "Parti tarz›"na geçiflini ifade eden

yönelimi henüz oturmufl de¤il. Acil sorun, kavranacak halka geleneksel tarzdan kök-

lüce kopuflma, parti tarz›n› oturtmad›r. ‹deolojik, siyasal, örgütsel-pratik önderlik ve

mücadeleyi yeni tarz›n gerekleri ve gereksinimleri temelinde yeniden biçim-

lendirerek, öncünün öncü niteliklerini gelifltirme, öncü Partiden önder Partiye gidifl

sürecinin baflar›yla gerçeklefltirmektir. Birlik devrimiyle gerçeklefltirilen kopuflma ve

s›çrama partinin s›n›fsal ve ulusal mücadeleye müdahalesinde günlük siyasi ve örgüt-

sel faaliyetinin biçimlendirilmesinde de tarz anlam›nda yap›lacak ikinci bir devrim-

le birleflmesi gerekiyor. Birlik devrimini yaratan önderlik ve tarz gerçe¤i, kavgan›n

her alan›na müdahale ve günlük parti faaliyetinin gelifltirilmesinde yol gösterebilme-

lidir. Bunu baflarman›n anahtar›n›, Parti tarz› (bolflevik çal›flma tarz›) oluflturmak-

tad›r. Parti tarz› bütünlüklü kavrand›¤›, uyguland›¤› oranda geleneksel dar pratikçi

amatör tazdan, bu tarz›n kavray›fl yetersizli¤inden, al›flkanl›klar›n gücünden kay-

naklanan kudreti yenilgiye u¤rat›larak afl›lacak, yenilenme baflar›lacakt›r.

Parti tarz›n› kavrama ve uygulama alan›nda Kuzey Kürdistan (Türkiye

Kürdistan›) parti örgütünün baz› olumlu ad›mlar›na karfl›n yetersi, kald›¤› gerçe¤inin

alt› çizilmelidir. Kürdistan parti çal›flmas›n›n yenilenmeye ivedi gereksinimi var. Bu

yenilenme Parti tarz›nda, bu tarz›n gereklerinde somutlaflmaktad›r. Tüm avanta-

jlar›m›za, olumlu yönelimlerimize karfl›n, tarihsel ve güncel görev ve sorumluluk-

lar›m›z bak›m›ndan düflünüldü¤ünde edilgen konumumuzu, etkin bir pratik gelifltire
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