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SEÇ‹MLER, 
KAZANIMLARIN ÖRGÜTLENMES‹
VE POL‹T‹K FAAL‹YET‹N YÖNÜ 

3 Kas›m erken genel seçimleri
süreci tamamland›. Halk›m›z tercihini
ulusal hareketten yana kulland›. DEHAP,
Kürdistan’daki oy say›s›n› ve oran›n›
yükseltti. Türkiye s›n›r boylar›ndaki Kür-
distan illerini ay›rarak ifade edersek, or-
talama %30-35’ler civar›nda ki oy ora-
n›yla birinci parti oldu. Ancak, halk›m›z›n
tercihi sömürgeci faflist diktatörlü¤ün
%10’luk baraj engeli nedeniyle TC’nin
parlamentosuna yans›mad›.

Mart ‘93’te zorbal›k ve bask›yla  hal-
k›m›z›n sömürgecili¤in meclisindeki öz-
gür iradesi zindanlara kapat›ld›. Dokuz
y›l aradan geçmesine ra¤men Leyla Za-
na ve Hatip Dicle’ler sömürgecili¤in zin-
danlar›nda tutulmaya devam ediliyorlar.
Son seçimlerle birlikte üç dönemdir yurt-
sever halk›m›z›n özgür iradesi bask›,

Karkerê Hemû Welatan û Gelê B›ndest  Yêkb›n! . .

Ayn› kardefl Filistin halk› gibi, Kürt halk› da büyük çileler çekti ve yi-
ne Filistin halk› gibi çekmeye devam ediyor. Emperyalistlerin sofras›nda,
önce ikiye, sonra dörde parçalanarak ac›lar derinlefltirildi, yaralar büyü-
tüldü. Özlemlerimizi gerçeklefltirme istek ve irademiz, her seferinde yön-
lendirilmek istendi, kanla bast›r›ld›. Büyük bedeller pahas›na elde etti¤i-
miz kimi k›r›nt› denilebilecek kazan›mlar yeniden gaspedildi. Hayallerimiz
karart›lmaya, düfllerimiz köreltilmeye, umutsuzluk umut olarak sunulma-
ya çal›fl›ld›. Her aya¤a kalk›fl›m›z›n bedelleri a¤›r oldu. Ac›lar›m›z insan-
laflm›fl tüm yürekleri s›zlatt›. Dökülen kan›m›zdan nehirler olufltu. Ulusal
flekillenmemiz dumura u¤rat›lmaya, üzerimiz yeniden yeniden betonlan-
maya çal›fl›ld›. Kürt insan› düflürüldü, kendine, de¤erlerine yabanc›lafl-
mas› için her yol mübah say›ld›. Süt yerine bebelerimize mermi, süngü
sokuldu. Osmanl›dan bu yana vergi, jandarma zulmü hayat›n kendisi ol-
du. Evet zulüm kol gezdi Kürdistan diyar›nda. ‹nsan yaflam› hiç say›ld›,
yok edildi, soyk›r›m reva  görüldü Kürde. Ama y›lmad›. Özgür Kürdistan
hayalinden asla vazgeçmedi. En umutsuz anlarda yaflam felsefesi, ka-
ranl›¤› ayd›nlatan ›fl›k oldu Med ülkesi. Yay›ld› dört bir yana; Botandan
Erbile, bat›dan do¤uya. Bir as›rd›r ayaklanmalarla karekterize olur künye-
miz. Da¤l›ya/asiye ç›km›flt›r ad›m›z. Ve, vazgeçmeyen inad›m›z. Ve içten
içe biriken patlamaya haz›r volkan›m›z.

Bize biçilen kefene, yok say›lan “kaderimiz”e hep reddimiz oldu. ‹s-
yan kuflatt› dört bir yan›m›z› A¤r›’dan Koçgiri’ye, Mahabat’tan Dersime.
Kendi vatan›m›z bize zindan. Da¤›ld›k, sürüldük dört bir yana. Her mey-
dan Kürdün ipe çekildi¤i, her kuytu dere Kürdün kurfluna dizildi¤i, alçak-
ça süngülendi¤i, körpe bedenlerin söndürüldü¤ü ve dilimize, yüre¤imize,
bilincimize kilit vurulmak istendi¤i bir evre. fieyh Saitlerden Seyit R›zala-
ra, gerillalara Kürdistan özgür. Ve zulme inat inkara karfl› Kürdistan ayak-
ta. Kürdistan gelece¤ine yürüyor, yürüyecek, özgür olana dek.

Sürgünlerle, k›y›mlarla an›ld› ulus, özdeflleflti bu ülke. Köyler yak›l-
d›/y›k›ld›, parçaland› aileler. Kimisi yaban ellerde veda etti yaflama gele-
cek düfllerini avuçlar›nda tutarak, öfkesini yumruk yap›p s›karak. Ve kur-
tuluflun er geç olaca¤›n› bilerek. Binlerce köy yak›ld› binlerce “faili meç-
hul”. Devam› 2. sayfada

KÜRT YASALARI HAKKINDA
DE⁄ERLEND‹RME  

VE KARAR

Kürt Yasalar›n›n Politik  Anlam›
Faflist rejim, Kürt yasalar›yla aç›k bir

geri ad›m atm›fl, ödünler vermifltir. Bu
ödünler 15 y›ll›k Kürt ulusal özgürlük
mücadelesinin, Kürdistan devriminin ve
ulusal demokratik talepler etraf›nda son
üç y›ld›r süren ulusal kitle eylemlerinin
sonucudur...”

“Sömürgecili¤in Kürt yasalar›yla
verdi¤i ve faflist rejimin geri ad›mlar›
olan ödünler, Kürt ulusal sorununun
bütünü karfl›s›nda “zay›f burjuva
demokratik tavizler” düzeyinde
kalm›flt›r...”  
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flantaj-hile, fliddet ve baraj engeliyle sömürgeci meclise yans›mas› engelle-
niyor. Mücadelenin bu alan›nda ve iradenin yans›mas›n› engelleme yönün-
deki zülum hali, halk›m›z›n ulusal özgürlük mücadelesinin karfl›s›na sömür-
geci iflbirlikçileri olarak dikilmifl katillerin ve gerici siyasi temsilcilerin “Halk›-
m›z›n iradesinin temsilcileri” demogojisi ve tavr›yla katmerlefltirilmektedir.

DEHAP, Amed’te %50’nin üzerinde bir oy oran›na ulafl›rken; fi›rnak,
Hakkari, Batman ve Van’da %40’›n üzerinde rakamlara; Mardin, Mufl, A¤r›,
Siirt, I¤d›r ve Dersim’de %30’un; Bitlis, Kars ve Bingöl’de %20’nin üzerinde
oy oran›nda halk›n tercihini al›rken, Urfa’da %20’nin hemen alt›nda; Arda-
han ve Ad›yaman’da ise s›ras›yla 15.58 ve 12.76 oran›nda oy toplad›.  DE-
HAP, Urfa ve Bingöl’de AKP’den sonra ikinci s›rada kal›rken sözkonusu di-
¤er illerde birinci parti oldu. DEHAP’›n birinci oldu¤u illerde genellikle AKP
ezici ço¤unlukla ikinci s›raya yerleflti. 

Türkiye s›n›r boylar›nda ve hemen yak›n›nda  yer alan  illerdeki se-
çim sonuçlar›n› Kürdistan’n›n di¤er illerinden ay›rarak de¤erlendirmek  kaç›-
n›lmaz bir zorunluluktur. Sivas, Malatya, Erzincan, Elaz›¤, Antep, Marafl ve
Erzurum  illerindeki seçim sonuçlar› Türkiye genelinde ortaya ç›kan politik
de¤iflimlere ve tercihlerle benzer parellikler göstermektedir. DEHAP bu iller-
deki ortalama oy oranlar› %10’un çok alt›nda kalmaktad›r. Erzurum, Antep
ve Elaz›¤’ta s›ras›yla 9.48, 8.03, 7.10 oy oranlar›na ulafl›rken; Malatya ve
Marafl’ta  4.17 ile 3.19; Erzincan ve Sivas’ta ise yine s›ras›yla 1.61 ve 1.24
gibi en düflük oranlarda seyretmektedir. Sözü edilen Kürdistan’›n bu illerin-
de AKP ilk s›raya yerleflti.

Kürdistan’da ortaya ç›kan sonuçlar üzerine yaz›m›z›n illerleyen bö-
lümlerinde yeniden dönüp yo¤unlaflaca¤›m›z› belirttikten sonra, Kürdis-
tan’›n önemli bir bölümüne de ›fl›k tutan  erken genel seçimlerin, genel so-
nuçlar›  üzerine  k›sa da olsa dural›m. 

‹lk dikkati çeken olgu, halk›n 3,5 y›l hükümet görevi yapan burjuva
partilerden ciddi olarak kopufltu¤u ve bu süreci  hesap sormaya dönüfltür-
dü¤üdür. ‘99 genel seçimlerinde %22’ler civar›nda oy alan Ecevit’li DSP’nin
oylar› %1 lere kadar düfltü. Faflist parti MHP, %18’den, %8’lere; ANAP
%13’lerden %5’lere gerileyerek, %10’luk seçim baraj›n›n alt›nda kald›lar. ‘99
seçimlerinde, oy kullanan halk›n %50’sinin üzerindeki bir oy deste¤ini ala-
rak hükümet kuran, DSP-MHP-ANAP hükümetinin 3,5 y›ldan sonraki toplam
oy oran› %15’in gerisinde kald›. Bu durum as›l olarak iki y›l› bulan ekonomik
krizin halk üzerinde yaratt›¤› y›k›c› etkiler ile emperyalist küreselleflme prog-
ram› çerçevesinde uygulanan ekonomik politikalara  karfl›, halk›n hoflnut-
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mesi, bir tesadüf de¤ildi. Çünkü halk, sevab›yla, hatas›yla ateflin, isyan›n çocuklar›n›
kucaklam›flt›.

‘84 - ‘99 y›llar› aras›nda yaflanan geliflmeler halk›m›z üzerinde ciddi anlamda de-
¤iflmeler yaratt›. Bu de¤iflimlerin sonunda yarat›lan de¤erler tamamen, ba¤›ms›z, öz-
gür bir Kürdistan fliar› üzerinde geliflti. Halk›m›z devrimin olaca¤›na gerçekten inan-
m›flt›, kendilerine ait ba¤›ms›z bir özgür vatan yaflaman›n hayallerini kurmufllard›. 

Her yenilginin sonunda bir yozlaflm›fll›k f›rt›nas› eser. Birde buna burjuvazinin bi-
linçli ve örgütlü bir yozlaflt›rma kampanyas› eklenince gerisini siz düflünün. Örneklere
gelince, radyoda, tv’de, etkinliklerde çal›nan bir Kürtçe ezgi; verilen kapatma, yay›n
durdurma, hapis cezas›, kimi zaman örgüt üyeli¤i için yeter de artar. Ama bu Kürtçe
ezgilerin kafelerde, barlarda, pavyonlarda çal›nmas› devlet taraf›ndan ödüller almak,
vergiden muhaf say›lmak için yeterlidir. Ya burjuvazinin savafl sürecinde teslim alama-
d›¤› gençler üzerindeki asimile etme, yozlaflt›rma politikas›n›  her köfle bafl›nda açt›¤›
kafelerle, kahvehanelerle, barlarla teslim almaya çal›flmas› ve bunu belirli oranda ba-
flarmas›, sömürgecili¤i belirli bir süre için rahatlatm›fl görünüyor. Ç›plak gözle görüle-
bilir düzeyde iflgale karfl› tafl tutan eller, okey tafllar›n› b›rakmaz, slogan atan diller ar-
go atar, pankart tutan kollar uyuflturucudan TC haritas›na döndü. Devrim havas›n›n
esti¤i dönemlerde herkesin devrimci oldu¤unu, flu anda ço¤unun kendi ç›kar›n› ön
planda tuttu¤unu ve kimi yerde yarat›lan de¤erler üzerinden yükselme hesab› peflin-
de koflanlar›n oldu¤u halk›m›z aras›nda yayg›nlaflan bir kan›. Tüm bunlar, yenilgi son-
ras›, yenilginin halka yans›mas›. Buradan çok net sonuçlar ç›karmak mümkün. Bun-
lardan bir tanesi bir devrimci kendini devrim süreciyle birlikte gelifltirip yeni insan›, sos-
yalist insan›, komünist insan› yaratmas›d›r.

Devrimci kültürün zay›flad›¤› bir alana sömürgeci egemenler ve faflist rejim,  hakim
olmaya çal›flacakt›r. Bunu iyi görüp durumun aciliyetini kavramal›y›z. Halk›m›z›n ç›¤-
l›klar›nda, suskunlu¤unda, isyanlar›nda bir seslenifl yat›yor. Bu seslenifle cevap ver-
mek en baflta biz marksist leninist komünistlerin görevidir. Özgür Kürdistan ve ulusal
demokratik mücadeleye destekçi de¤il bizzat yürütücü ve öncüsü olmay› hedef-
lemeliyiz.

“Ne yapal›m, alternatif yok, kime gidelim, bunlar yapamad›, her fleyi görüyorum
ama....” diyor ulusal devrime kat›lan mevcut reformist politikalardan rahats›zl›k duyan
halk›m›z›n en ayd›n bölükleri. Ya umut olaca¤›z, ya da umutsuzluk, alternatifsizlik yoz-
laflt›rma, çürüme ve halk›m›z›n uzlafl›c› politikalara boyun e¤mesini derinlefltirecek.
Umut olabilmek, iflte tüm mesele bu.

E¤er kitlelere bilinç d›flardan tafl›n›r diyorsak, yaflanan ac›lar ard›ndaki de¤iflimleri
do¤ru anlamak, analiz etmek ve sonuçlar ç›karmak herkesten önce marksist lenenist
komünistlerin görevidir. 

Halk›m›z›n bu ç›¤l›¤› bize! Biz proleter Kürt devrimcilerine. Bu ç›¤l›¤› iyi anlamak ve
yan›t vermek yaln›zca devrimci bir görev de¤il, ayn› zamanda boyun borcumuzdur.
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suzlu¤unu ve öfkesinin yans›mas› niteli¤indedir.
‹kinci dikkati çeken olgu, geçerli oylar›n %34’ünü AKP’nin almas›yd›.

AKP, her renkten faflist-gerici parti ve toplumsal taban›n yan›s›ra, sisteme tepki
oylar›n› da alarak ‘87’den sonra tek bafl›na hükümet kuracak ço¤unlu¤u sa¤la-
yacak bir milletvekilli¤i say›s›na ulaflt›. 

Di¤er dikkati çeken olgulardan biri de DEHAP’›n oylar›n› %2 civar›nda
art›rmas›na ra¤men, beklentilerin çok alt›nda oy alarak, %10 baraj engelinin al-
t›nda kalmas› oldu. Kürdistan oylar›n› art›r›rken, Türkiye metropollerinde hedef-
ledi¤i oy oranlar›n›n çok alt›nda kald›¤› aç›¤a ç›kt›. Adana ve Mersin’de %10 ci-
var›nda oy al›rken, ‹zmir ve ‹stanbul’da (ortalama) %5, Ankara’da ise (ortalama)
%2.5 kadar oy ancak toplayabildi.

GP, bu seçim sürecinin en tipik olgular›ndan biri olarak, halktan önemli
bir oy deste¤ine ulaflt›¤›n› seçim sonuçlar› da teyid etmifl oldu. Bu Avrupa-i tip-
teki neo-faflist parti, Türkiye toplum ve siyasi gerçe¤inin bir ürünü olarak kendi-
sini gösterdi. Geçmiflte sol söylemli partilerden, MHP-DYP taban›na kadar bir
çok parti taban›ndan oy alarak, yoksullar, iflsizler, lümpen kesimler, gençler ve
kad›nlar aras›nda önemli bir oy toplad›. Toplumun en sefil ve ahlaki çöküntü ya-
flayan kesimlerinin kurtulufl umudu olarak kendisini  yans›tt› ve bu çabas›ndan
sonuç ald›.

CHP’nin, geleneksel, düzeniçi, parlementer sol taban için tek adres ola-
rak (burjuvazinin ve emperyalizmin yo¤un deste¤iyle) öne ç›kar›lmas›, Baykal’›n
baflbakan, CHP’nin güçlü bir koalisyon hükümeti orta¤› düzyine ç›kar›lma plan-
lar› tutmad›. Ayn› tabana seslenen, DSP ve YTP’nin toplam oylar›n›n %2’ler ci-
var›nda oldu¤u koflullarda, %19 oy oran›na ancak ulaflabildi. Baflta K. Dervifl, fi.
Elekda¤ vb. gibi ABD’nin en aleni uflaklar›yla doluflan CHP’ye özellikle yoksul,
ezilen halk›n ilgisi zay›f oldu. CHP ve DEHAP yöneticileri halk›n sand›¤a gere-
ken ilgiyi göstermediklerinden yak›nd›lar. Bu vb. baflkaca göstergeler, gelenek-
sel sol tabanda iflsizlik, yoksulluk ve d›fltalanm›fll›¤› yaflayan çok önemli bir top-
lulu¤un düzeniçi burjuva ve reformist partileri umut olarak görmedi¤ini ve tepki-
sini sand›¤a gitmeyerek yans›tt›¤›n› göstermektedir.Keza bu durum ayn› za-
manda düzen partileri ve düzeniçi reformcu legal partilerin umut olamad›¤›n›
göstermekle kalmaz, devrimci-komünist partilerin alternatif olarak etkisini belir-
ginlefltiremedi¤i ve tabiki etkisini söz konusu kesimleri kucaklayarak somutlaflt›-
ramad›¤›n› da gösterir. Bu siyasal atmosferde düzenin apolitizm ve toplumsal
çürütme politikalar›n› uygulamas› sonuç veriyor. Ve bu durum edilgenlik, ilgisiz-
lik gibi nitelikler sand›¤a gitmemek, örgütlenme ve mücadeleye mesafeli durmak
vb. biçimlerde kendisini göstermektedir.

BU ÇI⁄LIK B‹ZE!

Tarihin kimi dönemlerinde, “anlar›” görmek, iyi de¤erlendirmek, nesnel koflul-
lar› çok iyi bilmekten geçer. Bir di¤er anlam›yla toplumun maddi gerçekli¤inin te-
orisini oluflturmaktan geçer. Lenin yoldafl› iyi bir taktisyen yapan, onun “an”lar kar-
fl›s›ndaki taktikleridir. ‹yi bir taktik üretmenin yolu, içinde bulundu¤umuz sistemin,
mücadele etti¤imiz topraklar üzerindeki yans›malar›n› do¤ru tahlil etmekten ge-
çer. Ekim devrimi buna verece¤imiz en iyi örneklerden bir tanesidir. Ekim devrimi
öncesindeki y›llara bakt›¤›m›zda, en zor dönemlerde Lenin yoldafl›n an’l›k taktik-
lerinden ö¤renmemiz gerekir yoldafllar. O hem ülkesindeki, hemde  uluslar aras›
anlamdaki geliflmelere hakimdi. 

Dünya iflçi-emekçi halklar›ndan ö¤renmek ve bugünün teorisini yapmak önü-
müzde duran acil görevler aras›ndad›r. Bilindi¤i gibi devrimimizin ilk aflamas› olan
anti-emperyalist demokratik devrimimiz, K. Kürdistan’da belirli bir yere kadar ge-
liflti. Günümüzde ise yenilgiyle sonuçland›. Üzerinde durmam›z gereken nokta,
yaflanan devrim sürecinden ö¤renmek, devrim sonras› kitlelerin durumunu iyi tah-
lil edip sonuçlar ç›kartmakt›r.

Komünistlerin görevi, iflçi s›n›f›yla bilimsel sosyalizm ö¤retisinin ayn› kanaldan
akmas› için mücadele etmektir. Bunu yaparken mücadele etti¤imiz topraklardaki
devrimci, yurtsever geleneklerden ö¤renmek ve bunu devrim yarar›na kullanmak-
t›r.

1980 darbesinden sonra TDH (Türkiye Devrimci Hareketi) ve KUM (Kürdistan
Ulusal Mücadelesi) büyük bir yenilgi alm›flt›r. Hiç kimsenin eylem yapamad›¤› bir
dönemde PKK’nin zindan direnifliyle bafllay›p ve ‘84 de silahl› mücadele yönünü
seçmesi, yukar›da söz etti¤imiz “an”lardan bir tanesidir. Kimilerine göre bu bir in-
tihard›, kimilerine göre macerayd›. Ama bu bir halk›n bin y›ldan bu yana bast›r›l-
m›fl olan Ulusal gerçekli¤ini, diline vurulan zincirin k›r›ld›¤› gündü. 

1984 at›l›m›, bölgesel ve ulusal anlamda dengeleri alt-üst etmifl, faflist TC’yi
zor durumda b›rakm›flt›r. Bu alt-üst oluflu yaratanlar›n devrime olan inançlar›,
özellikle iradenin mücadeledeki yeri bak›m›ndan ö¤reticidir. Ça¤dafl Kawa, Maz-
lum Do¤an, Kürt halk›n›n gerilla komutan› Mahsun Korkmaz (Agit), Kemal Pir ve
daha nice devrimci insanlardan ö¤renmek ve onlar›n yaratt›¤› mirasa sahip ç›k-
mak, bu topraklardaki Marksist Leninistlerin enternasyonalist bak›fl aç›lar›n› zen-
ginlefltirme aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ve buna sadece enternasyonalist görev
olarak alg›lamak yetmeyece¤i gibi bizi yanl›fl hesaplara götürece¤i kaç›n›lmazd›r.
Bizler bu topraklarda mücadele veren ve komünizm bayra¤›n› ülkemiz ve  dünya-
n›n her taraf›nda dalgalanmas›n› hedeflemiflsek, bu bayra¤› Türkiye, K.Kürdistan
ve Ortado¤u’da ve daha yükse¤e ç›karacak flekilde ufkumuzu genifl tutmal›y›z. 

1992’de Kürdistan ulusal mücadelesinin Serh›ldanlarla devrim aflamas›na gel-
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Düzeniçi, reformcu legal sol partiler ÖDP ve TKP’nin y›¤›nlar nezdin-
de hiç bir umut ve heyecan yaratamad›klar› görüldü. Burjuva sosyal demok-
rat partiye do¤ru koflarad›m ilerleyen ÖDP, yüzbinlerle ifade edilebilecek oy
kayb›na u¤rad›. Türk burjuva sömürgeci ordusuyla kuyrukçu ve oportünist
geri bir iliflki tarz› gelifltiren, küçük burjuva sosyal floven TKP, seçime kat›-
lan 18 parti aras›nda sonuncu oldu. 

Kürdistanda ortaya ç›kan sonuçlar üzerine yo¤unlaflarak yaz›m›za de-
vam edelim. Denge Kurdistan’›n 4.say› “baflyaz›”s›nda, “...Geleneksel parti
faaliyetinin yo¤unlaflt›¤›, Kürdistan’da kapitalizmin en ileri oldu¤u, keza
önemli bir Türk, Arap vb. nüfusunda yo¤unlaflt›¤›, bir nevi yaln›zca
co¤rafi olarak de¤il, iktisadi ve politik kapsam› ve içeri¤i nedeniyle de
geçifl özelli¤i tafl›yan kentlerde ise,(abç) do¤rudan emperyalizme, ser-
maye ve faflizme karfl› mücadele ile sömürgeci faflizme karfl› ‘Özgür Kürdis-
tan’ hedefi ve ulusal demokratik talep ve istemler u¤runa mücadeleyi usta-
l›kla birlefltirmek durumunday›z.” Yukar›da DEHAP’›n oylar› üzerinden yan-
s›t›¤›m›z s›n›r fleridindeki seçim sonuçlar›, al›nt›da yer verilen tesbiti bir kez
daha çarp›c› tarzda  do¤rular niteliktedir. AKP, gerici-faflist toplumsal taba-
n›n birinci tercihi olarak öne ç›karken, MHP, DYP (Sivas’ta BBP) gibi faflist
partiler (gerilemelerine ra¤men) önemli bir oy toplad›lar. Kontra flefi M. A¤ar
Elaz›¤’dan toplad›¤› gerici oylarla meclise girdi. Emperyalizm, sermaye oli-
garflisi ve genelkurmay›n müflterek tercihi CHP, buralarda oylar›n› yükselt-
ti. Baraj›n› geçen iki partiden biri olarak önemli say›da milletvekili ç›kard›.
Kürdistan içlerinde, yar›-feodal üretim ilflkileri a¤›rl›¤›n› afliret temsilcilerine
ve partilerine oy verme biçiminde hissetirirken, s›n›r fleridinde do¤rudan si-
yasi ve toplumsal gericili¤in rolü öne ç›kmaktad›r. Kürdistan’›n bu illerinde
islami gericili¤in ve flovenizmin ideolojik, politik gücünün a¤›rl›kl› yeri yan›n-
da, as›l olarak farkl› ulus ve ulusal topluluklardan alevilerin, Kemalizmin flo-
ven, gerici ideolojik etkisiyle bu etkinin politik olarak somutland›¤› gelenek-
sel CHP’lili¤in olumsuz rolünün alt›n› çizmeliyiz. Ulusal hareket gerçe¤i üze-
rinden bir de¤erlendirme yaparsak, ulusal bilincin zay›flad›¤› koflullarda
halklar›m›z›n  sunni nüfus içinde öne ç›kan yada tercih edilen RP (SP), AKP
politik islam gelene¤i, s›n›r fleridinde yo¤unlaflan halklar›m›z›n alevi nüfus
içinde ise yerini CHP (SHP) gelene¤ine b›rakmaktad›r. Partimiz ajitasyon,
propaganda, örgütleme ve eyleminde sözü edilen Kürdistan’daki “ikili du-
rum” nesnelli¤ini esas alarak, devrimi örgütlemenin özgün yollar›n› bularak
ilerlemek zorundad›r ve bu zor görevi baflaraca¤›na kuflku yoktur.

tem, kitlelerle iliflkilenifl tarz› ve faaliyetin içine sinen kolektif ruh oldu¤unu belir-
telim. Tabi saz› da unutmayal›m.

Bu çal›flman›n bütün özelliklerinin yan› s›ra en önemli hususun hiç bir ilifl-
kinin aç›¤a ç›kmamas›, hiç bir faaliyetin düflman taraf›ndan bilinmemesidir. ‹lle-
gal çal›flma kurallar›n›n uyguland›¤› ama, kendi içinde alabildi¤ine özgür çal›flma
ortam›n›n yarat›lm›fl olmas›, bu faaliyeti nitelikli k›lmaktad›r.

Hiç bir ayr›nt›y› gözden kaç›rmadan, da¤›t›m gruplar›ndan okuma
gurubuna de¤iflik çapta ve nitelikte örgütlerin kurulmufl olmas›, yeni yeni alanlara
ulaflman›n araçlar›n›n yarat›lmas›nda tereddüt edilmemifl ve önemli oranda yeni
iliflkiler yakalanm›fl, eski dar çal›flma tarz› afl›lm›fl, kendimize ve kitlelere güven
noktas›nda ileri bir düzey yakalanm›flt›r.

Ancak bu çal›flman›n baflar›l› ve ileri düzeydeki sonuçlar›n›n yan›nda, ak-
sakl›k, yetmezlik, hata ve zaaflar gibi olumsuz yönleri de olmufltur. En bafl›nda
bu kadar iliflki olmas›na ra¤men düzenli bir ba¤›fl sistemi oluflturulamad›. Teknik
olanak bak›m›ndan hiç bir fayda sa¤lanamad›. Ve en önemlisi, baflar›n›n yarat-
t›¤› rehavettir. Güvenlikli çal›flman›n gereklerinin rehavet sonucu aksat›lmas›yla,
çok basit bir hata sonucu (ki düflman›n pusuda aç›k bekledi¤ini bile bile) çal›fl-
malar durmufltur.

Bu çal›flma deneyimi, sadece sonuçlar›yla de¤erlendirilecek bir pratik
de¤ildir. Ortaya konulan irade, kararl›l›k, yeni at›l›mlar gerçeklefltirme, kitlelerin
bize nas›l gelece¤i de¤il, bizim kitlelere nas›l gidece¤imiz yönünde sergilenen
durufl, yöntem ve çal›flma tarz›nda yenilikler yaratma ve düflman›n en basit zaaf-
lar›m›zdan bile ne kadar yarar sa¤lad›¤›n›n ortaya ç›kmas›yla birlikte de¤erlen-
dirilmelidir.

Çal›flman›n kesintiye u¤ram›fl olmas›, bütün verilerin ortadan kalkt›¤› an-
lam›na gelmemelidir. Her baflar› ve baflar›s›zl›k kendi içinde öneme sahiptir.
Bizim için önemli olan her deneyim gerçekten ileriye s›çramada basamak olufl-
turmas›, dersleriyle, kazan›mlar›yla ileriye dönük bir hamle olmas›d›r. 

Umar›m bu deneyden ç›kar›lacak sonuçlar, hem bu deneyimi yaflayan yol-
dafllar bak›m›ndan, hem de tüm alanlarda parti faaliyeti yürüten tüm yoldafllar
bak›m›ndan anlaml› ve olumlu sonuçlar yarat›r. 

Bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek
Yer yüzü aflk›n yüzü
oluncaya dek. *
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DEHAP’›n birinci oldu¤u illerde AKP’nin genelde ikinci s›ray› almas›nda,
dahas›, Bingöl ve Urfa’da ilk s›raya yerleflmesinde ulusalc› hareketin sorumlulu-
¤una vurgu yerindedir. AKP’nin halk›m›z›n ulusal duyarl›l›¤›n›n en yüksek oldu-
¤u ‘idam’ sorununda sergiledi¤i faflist tutuma ra¤men halk›m›zdan bu düzeyde
destek almas› analizi gerekli bir olgudur. Denebilir ki, “niye AKP, HADEP’in oy-
lar›ndan m› beslendi ya da toplad›¤› oylar (tama yak›n olarak) politik islam gele-
ne¤inin taban›na denk düflmüyor mu?” Bu vb. sorular herfleyden önce iddias›z-
l›k elefltirisini hakeder. Ancak, bunun da ötesinde flunlar söylenmelidir: Denetle-
nebilir veriler DEHAP’›n baraj› aflamayaca¤› propagandas›n›n etkili oldu¤u alan-
larda  oylar›n AKP’ye kayd›¤› yönündedir. Buralarda ulusal kimlikten sonra isla-
mi kimli¤in geldi¤ini söylemek için kahin olmak gerekmiyor. PKK’nin ulusal dev-
rimci savafl sürecinde, ortaça¤ karanl›¤›n›n ideolojisi, sömürgecilik ve emperya-
lizmin halklar› kölelefltirmek  hedefiyle ayakta tutmak için büyük gayretler sarfet-
ti¤i dinin, halk›m›z üzerindeki etkilerine karfl› zay›f bir tutum sergiledi¤i biliniyor.
Dahas›, PKK lideri A.Öcalan, ‹slam dininin di¤er dinlerden farkl› “devrimci” yön-
lerini keflfetme oportünist u¤rafl›s›na girdi. Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrim-
ci, komünist hareketinin din konusundaki ‘80 öncesi sol sekterizmini, ‹slam ko-
nusunda oluflturdu¤u gerici teorilere dayanak yapmaya yöneldi. Halbuki tek bir
ulus yoktur ki, ulusallaflma süreci feodalizmin ideolojik yan›n› oluflturan dine kar-
fl› savafl›m biçiminde geliflmemifl olsun. Yine tek bir sömürge yada ezilen ba-
¤›ml› ulus yoktur ki, sömürgecili¤e ve emperyalizme karfl› ulusal özgürlük mü-
cadelesi süreci, feodalizm dönemine ait üst yap› kurumlar›yla amans›z ve zorlu
bir mücadele ve kopuflmadan geçmemifl olsun. Halk›m›z›n ulusal özgürleflme
süreci, PKK önderli¤inin süreç içinde belirgenleflen oportonizmine ra¤men dinin
kölecilefltirici etkisinden büyük kopufllarla elele yürümüfltür. Ulusal devrim hede-
finden vazgecifl, yani PKK’den KADEK’e dönüfl hem do¤as› gere¤i hemde ha-
reketin önderli¤inin ideolojik teslimiyet, politik irade k›r›lmas› ve tasfiye süreciy-
le bereber din konusundaki zaaf›n katmerleflerek sürece¤i aç›kt›r. HADEP’in
son seçim sürecinde Saadet Partisi ile ittifa¤› son ana kadar sürdürme çaba ve
kararl›l›¤› yeni dönemle birlikte geriye düflüflün boyutlar›n› sergilemektedir. Ge-
rek halk›n genifl bölüklerinin dinden, dahas› politik islami düzen partilerinden ko-
pamam›fl olmas›, gerekse de KADEK’in geleneksel zaafla birleflen yeni durumu
ve AKP hükümeti dönemi halk›m›z›n büyük bedellerle, ulusal devrimle kazand›-
¤›  devrimci yurtsever bilinçten, politik islam eliyle sömürgecili¤in egemenli¤inin
yeniden kurulmas› ve faflist rejimin yede¤ine düflürülmesi tehlikesini ciddi olarak
büyütmektedir. Devrim sürecinde islami toplumsal gericilikten beslenen hizbi-
kontrayla geliflmenin önünü kesmeye çal›flan ve belirli bir baflar› düzeyini yaka-

s›na katk›da bulunuyor, kollektif yaflam› yerlefltirmeye çal›fl›yoruz. Tabi kitle-
lerle iliflkileniflte bunlar yeter mi? Yetmez. ‹nsanlar›n bütün sorunlar›yla ilgile-
niyoruz, dü¤ünlerinde, cenazelerinde, yani yaflam›n tüm alanlar›nda daya-
n›flma içindeyiz. Davran›fllar›m›z, samimiyetimiz ve devrimci duruflumuz bir
çok insan› etkiliyor. Ailelerle piknikler düzenliyoruz, saz›m›z› götürüp birlikte
çal›p söylüyoruz.

‹lk tan›flt›¤›m›z yoldafl vas›tas›yla, yeni gençlerle tan›fl›yoruz, onlarda
bizi akraba ve ifl çevresinden yeni insanlarla tan›flt›r›yor. Ortak sohbetler ya-
p›p, gazetemizle tan›flt›r›yoruz. Çevremizde bir çok genç iflçi birikiyor, bu sü-
reç içinde iflçi arkadafllarla bire bir toplu görüflmeler yap›yoruz. Eskisinden
daha genifl kat›l›ml› piknikler düzenliyoruz. Özel günler ve geceler organize
edip politik tart›flmalar örgütlüyoruz. 

Bir süre sonra öyle bir hale geliyor ki, bafllang›çta özel ve zor olan bu
faaliyetler, bir dönem sonra s›radan, rutin çal›flmalar haline geliyor.

Bu iliflkiler içinde partiyi örgütleyemezsek, bu tür çal›flman›n apolitik ve
tüketici olaca¤›n›n fark›nday›z. Yaflad›klar› alanlara ve özelliklerine göre grup
çal›flmalar›na yönlendiriyor, e¤itimlerini sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Okur say›m›-
z› art›rman›n bir yöntemi olarak önümüze somut hedefler koyuyoruz. Örne-
¤in iki haftada befl say› art›rmak gibi.

‹liflkilerimizin ço¤unun iflçi olmas› bizi daha da sab›rs›zland›r›yor. Bu ki-
flileri de¤iflik kolektifler içinde örgütlemek için çal›flmalar› h›zland›r›yoruz.
Okuma gurubuyla bafll›yoruz ifle. Oluflturdu¤umuz gurupta ilk baflta iflçi ve
ö¤renci kar›fl›k. Belirli bir süre sonra farkl› guruplara ay›rmay› planl›yoruz.  ‹fl-
çi, ö¤renci ayr›m›n›, yürüttü¤ümüz okuma ve e¤itim çal›flmalar›nda  daha net
olarak görüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Felsefe üzerine yürüttü¤ümüz
bir tart›flmada, iflçinin teoriyi nas›l kavrad›¤›yla, ö¤rencinin nas›l kavrad›¤›na
iliflkin bir durum; iflçi orta okuldan terk bir kifli, konuflulanlar›n yaflamla ba¤›-
n› çarp›c› örneklerle ortaya koyarken, ö¤renci soyut olan›n d›fl›na ç›kmakta
zorlan›yor, bir örnek ver diyoruz, t›k yok.

‹liflki içinde oldu¤umuz bütün insanlar› örgütleme perspektifiyle, daha
farkl› araçlar› nas›l kullanabiliriz, neler yapabiliriz tart›flmalar›n›n sonucu -
gençli¤in futbola ilgisini biliyoruz- bir futbol tak›m› kurmak istiyoruz. Hemen
hemen yar›s› okurumuz olan iki tak›m kuruyoruz ve düzenli olarak haftada bir
gün hal› saha maçlar› yap›yoruz. Gençlerle hem farkl› bir kolektif içinde bir-
lefliyoruz, hem de yayg›n olan kahve al›flkanl›klar›ndan kurtulmalar›na katk›-
da bulunuyoruz. Çal›flmalar›m›z sonucu yeni piknik, geceler, anma toplant›-
lar›, parti y›ldönümü kutlamalar›, e¤itim çal›flmalar› vb. gibi aktiviteler sonucu
dördüncü futbol tak›m›n› kurma aflamas›na geliyoruz.

Tabi bu noktada insanlar› birlefltiren unsurun öncelikle uygulanan yön-
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layan sömürgecilik, yeni koflullar›n yeni ürünü olarak bu sefer AKP vb. par-
tilerle amac›na ulaflmaya yönelecektir.

Parti takti¤i kazand›rd›
Partimiz, devrimci sosyalist ba¤›ms›z adaylarla seçim sürecine kat›l-

d›. Kendisini kitleler aras›nda devrimci ajitasyon-propaganda ve eylemler ör-
gütlemekle s›n›rlamad›, parlementodan devrimci amaçlarla yararlanmak,
parlementonun sömürü ve zulmün uygulanmas›ndaki rolünü deflifre etmek
ve faflizmi gizleyen aksesuar özelli¤ini aç›¤a ç›karmak  politik amac› ba¤la-
m›nda kitlelerden oy istedi. Partimizin aday gösterdi¤i mücadele merkezle-
rinde canl›, militan ve etkili siyasi kitle ajitasyonuna ve kitlelerle yüzyüze te-
masta gözdolduran bir faaliyet yürüttü. Sürece haz›rl›kta ve ele al›flta kap-
saml›, yürekli planlar haz›rlad› ve kararl›l›kla örgütlemeye yöneldi. Parti tak-
ti¤inin devrimci gücüyle, çal›flma alanlar›nda somutlama yarat›c›l›¤›, gençle-
rimizin s›n›r tan›maz enerjikli¤i, kad›nlar›m›z›n öne f›rlay›fl›yla, cesaret, ira-
de ve kararl›l›kla yeni ufuklara kulaç at›ld›, umut büyütüldü. Komünistlerin
seslerini genifl y›¤›nlara tafl›nmada ve yüzyüze do¤rudan temasta 22 y›l
aradan sonra ilk nitelemesini hakeden bir çok ad›m at›ld›. “Siz farkl›s›n›z,
flimdiye kadar neredeydiniz, tekrar gelecekmisiniz, yeniden bekleriz” vb.
halk›m›zdan duydu¤umuz sözler yaln›zca partimizin kitlelerle birleflme arzu-
su ve iste¤ini de¤il, kitlelerde uzat›lan eli tutma devrimci arzusunu göster-
mektedir. Bir kez daha görüldü ki kitleler yanl›zca al›c› de¤il komünist kadro
ve militanlar›n  niteliksel s›çrama yönündeki yenilenme hedefine  de¤erli kat-
k›lar sunmaktalar. Seçim sürecini sand›ktan ç›kan oylarla de¤erlendirmeye
çal›flan görüfller s›¤ ve kolayc›d›r. fiunlar hakl› ve yerinde olarak söylenebi-
lir. Evet, yürütü¤ümüz ajitasyon, propaganda ve yüz yüze kitle çal›flmas›na
denk düflen bir oy toplayamad›k. Hatta oyunu “söz verece¤im” diyenlerin bir
bölümü sonradan fikir de¤ifltirdi, oyunu baflka biçimde kulland›¤› da hakl›
olarak söylenebilir. Ancak bunlar›n hiçbiri flafl›lacak fleyler de¤ildir. Ve bu
durumun siyasi analizi ve örgütçülük alan›nda elefltiri konusu yap›lacak yön-
lere geçmeden  önce perspektifte netleflmek için flunlar›n alt›n›  çizmeliyiz.
Kabul etmek gerekir ki, parti olarak att›¤›m›z ad›mlar›n kitleler aras›nda ha-
t›r› say›l›r devrimci at›l›mlar gerçeklefltirme yolunda ilk ve mutevaz› pratik
özelefltiriler niteli¤i tafl›d›¤›n› kavramal›y›z. “fiimdiye kadar neredeydiniz?”
sorusundan anlad›¤›m›z, partimizin “mütevaz› pratik özelefltiri” yolunda ba-
flar›l›, örnek yeni birçok ad›m atmas›n›n gereklili¤inin kaç›n›lmazl›¤›d›r.

sonra varl›klar›n›n bile tart›flmal› hale geldi¤i, dar bölge çal›flma tarz›na bizimde
uymufl olmam›z ve bu durumdan kurtulup, s›n›f içinde ve di¤er alanlarda güç ol-
may› baflaramam›fl olmam›zd›r. Bir Komünist partisinin, küçük burjuva devrimci
örgütler ya da sürekli s›n›ftan söz edip s›n›fa gitmeyen partiler gibi çal›flma yürüt-
mesi, o partinin gerçekten proletaryan›n partisi olup omad›¤›n› tart›flmal› hale ge-
tirir. Kitleler sizin ne söyledi¤inize de¤il, ne yapt›¤›n›za bak›yor. Kuflkusuz ne söy-
ledi¤iniz önemlidir, ama bunun tamamlay›c›s› pratiktir. Kitlelere güven ancak do¤-
ru politik aç›l›mla beraber uygulad›¤›n›z pratikle verilebilir.

Evet, flunu söyleyebiliriz; kitlelerin devrim ve sosyalizm do¤rultusunda bi-
linçleri aç›k de¤il. Parti bu bilinçlendirme, siyasal olarak yönlerdirme ve son ker-
tede kitleleri örgütlüme tarz› bak›m›ndan ay›rt edici özellikleri olan komünist par-
tisidir. Ancak partiyi kitlelere mal etme, y›¤›nlar›n önderli¤ini yapma cüret ve ira-
desinin, dar bölge çal›flmas›yla ya da sadece semtlerde örgütlenme perspektifi ile
yarat›lmas› mümkün de¤ildir.

Süreç bu olgular üzerinden bize farkl› alanlara, farkl› iliflkiler yoluyla aç›lma
ve öncelikli olarak illegal çekirde¤i oluflturma zorunlulu¤unu ö¤retmifl ve bu do¤-
rultuda çal›flmalar›m›z› alanlara ay›rma, yeni alanlarda parti faaliyeti yürütme po-
litikas›n› hayata geçirmenin yollar›n› araflt›rmaya sevk etmifltir.

Bu amaçla öncelikli olarak s›n›f içinde konumlanarak yeni iliflkiler yaratmak
ve yeni bölgelere geçerek hem s›n›fla hem de semtlerle organik ba¤lar kuracak
çal›flmay› bafllatt›k. Ancak s›n›f çal›flmas›, sürekli çal›flmama ve bir tak›m sorun-
lar nedeniyle sekteye u¤rad›. Sadece bir iliflki ile yeni bir bölgeye, yeni bir semte
girme imkan› bulduk. Baflta bir kifli üzerinden  ailelere gitme, yeni ba¤lar olufltur-
ma, kendimizi tan›tma yoluyla bir kaç aile ile iyi düzeyde samimiyet yaratt›k. Bu
noktada belirtelim ki, ilk tan›flt›¤›m›z aile dini özellikleri güçlü olup, bunun d›fl›nda
karmafl›k bir yap›ya sahipti. Buna ra¤men bizi benimseyip, sahiplendiler. Gerçek
devrimci özümüzü hayatla birlefltirip, y›¤›nlara prati¤imizle aktard›¤›m›zda, insan-
lar›n bizi en az›ndan gönül ba¤›yla da olsa sevip benimsememeleri için bir neden
yoktur. Bu kriterleri bizler hangi ölçülerde sergiliyorsak, insanlarda bize o ölçüde
yaklafl›yor. Biz fark etsekte, etmesekte bizi süzüyor, denetliyor. Bu durumu düfl-
manda bildi¤inden, kitleleri psikolojik olarak etkileyip, devrimcilerden uzak tutma-
ya çal›fl›yor. 

Komünistler, devrimciler her zaman toplumda olumlu özellikleriyle bilinirler.
Bu özellikler, özveri, fedekarl›k, dürüstlük, paylafl›mc›l›k vb. olgulard›r.

Bilindi¤i gibi Kürdistan’da aile içi yaflam tarz›nda feodal özellikler oldukça
güçlüdür. Yani bir erkek sofra kurup kald›rmaz, yemek yapmak, ev ifllerine yar-
d›mc› olmak onun kitab›nda yazmaz. Bunlar kad›n›n asli görevleridir, zaten tanr›
da onlar› bunu için yaratm›flt›r. Yeni tan›flt›¤›m›z ailelerle olan iliflkilerimizde, en
baflta bu olgular› k›rmaya çal›fl›yoruz. Misafir oldu¤umuz evlerde ifllerin yap›lma-
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Y›¤›nlar›n özellikle hükümet partilerinden çok büyük oranda kopufltu¤u
ve yeni aray›fllara yöneldi¤i koflullarda, devrimci partilere ve adaylar›na sonuç
al›c›  bir yönelim sergilememeleri, genifl y›¤›nlar›n komünistleri dinledi¤i, kulak
kabartt›¤›, evini açt›¤›, sorunlar›n› paylaflt›¤›n› ancak oyunu verecek düzeyde
güncel bir umut, alternatif olarak görmedi¤ini gösteriyordu. DEHAP’›n etkisi ve
umut olarak görülmesi, baraj› aflma olas›l›¤› ve bu do¤rultuda yürütülen özel aji-
tasyonun etkisinin yan›s›ra, bir seçim itifa¤›na dayan›yor olmas› devrimci faali-
yetimizin oya dönüflmesini zay›flatt›. Keza, oyunun bofla gitmemesi kayg›s›yla,
AKP vb. gerici partiler karfl›s›nda  CHP’ye  oy kulland›¤› da görüldü.  Tabi ki, tüm
bu dezavantajl› gerçe¤e  ra¤men, komünist adaylar oy say›lar›n› yükseltebilirler
miydi? Bu soruya net cevab›m›z olmal›d›r. Seçmen kütüklerinin yenilenmesi dö-
neminde gerekli çal›flmay› yapt›k m›? Seçim günü bize oy verece¤ini söyleyen-
lerin evlerine kadar gidip oylar›n› kullanmalar›n› örgütledik mi? Sand›k bafllar›n-
da görevli insanlar›m›z var m›yd›? Ç›kan oylar›m›z›n geçersiz say›lmas› keyfili-
¤ini ve politik tav›rlar›n› bofla ç›karacak somut bir etki, bask› gücü oluflturduk
mu, vb. tüm bu sorulara verece¤imiz yan›tlar›, yaln›zca oy say›m›z› art›rmaya
dönük olarak ele al›p de¤erlendiremeyiz. Partinin bir sürece iliflkin  takti¤ini, mü-
cadelenin tüm gereklerine uygun olarak planlama, örgütleme ve pratiklefltirme
bilinci, iradesi ve disipliniyle düpedüz ilgili oldu¤u için de önemlidir. fiayet biz,
takti¤imizin tüm gereklerini yerine getirmifl, ama buna ra¤men istenilen, hedef-
lenen sonuçlara ulaflamam›flsak, y›¤›nlar›n devrimci eyleminde oldu¤u gibi bu
alanda da gelecekte daha etkili sonuçlar elde etmek için yap›lacak olan ›srar›
büyütmek, kitlelerin kapitalist sistemden, sömürgeci faflist rejimden ve partilerin-
den kopuflunu derinlefltirmek, toplumsal reformcu EMEP ile ulusal reformist HA-
DEP vb. legalist partilerin oyalay›c› etkilerini teflhirde yo¤unlaflmak ve tabii ki y›-
¤›nlarla  buluflmay› dönemsel olmaktan ç›karmak, sürekli ve kökleflen bir çal›fl-
ma tarz› yönünde gelifltirmektir. 

Seçim çal›flmas›nda aç›¤a ç›kan olanaklar›n örgütlenmesi 
fiimdi s›rada, devrimci ajitasyon-propaganda faaliyetimizle ilk kez yüz

yüze gelen y›¤›nlar nezdinde partimiz MLKP ile, her türden burjuva sahtekar
partiler aras›ndaki farkl›l›¤› pratikte de ortaya koymakt›r. Bu her fleyden önce
devrimci komünist niteli¤imizin ve devrimci örgütlenme, sömürü ve zulmü orta-
dan kald›rma, halklar›n özgür ve mutlu bir gelecek umudunu gerçe¤e dönüfltür-
menin zorunlu bir gere¤idir. 

Devrimci örgütlenmeye ve düzenden kopuflmaya en yatk›n, belirli bir
mücadele gelene¤i olan, politik yönden rejime ve sistemle çat›flmas› kaç›n›lmaz

B‹R ÇALIfiMA DENEY‹M‹N‹N Ö⁄RETT‹KLER‹

Sömürgeci faflist Türk burjuva devletinin, topraklar›n› her türlü militarist
güçleriyle kuflatt›¤›, OHAL kapsam›nda olmasa da, OHAL kanunlar›n› s›n›r-
s›zca uygulad›¤›, Kürdistan ve Türkiye aras›ndaki tampon bölgeyi oluflturan
kentler, faflist diktatörlük için oldu¤u kadar, bizim içinde stratejik bir konumda
bulunuyor.

Siyasi, ideolojik, kültürel ve ekonomik terör, ülke genelinde oldu¤u gibi,
buralarda da en vahfli flekilde sürüyor. Kültürel ve ahlaki  yozlaflma, uyufltu-
rucu kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ve fuhufl, kentlerin varofllar›nda kol geziyor.

Özellikle anti-faflist bir gelene¤e sahip olan, Türk ve Kürt iflçi ve emek-
çilerinin bir arada yaflad›¤› semtlerde, gençlere yönelik uyuflturucu, fuhufl vb.
araçlarla toplumsal düflkünlefltirme, faflist devletin en önemli uygulamalar›
haline gelmifltir. Polisin yönlendirmesi ile emekçi semtlere yerlefltirilen hayat
kad›nlar›, feodal kültürle yetiflmifl gençlerin ahlaki dejenerasyona u¤ramala-
r›nda önemli bir etkiye sahip.

Bu sorunlar, özellikle genç y›¤›nlar›n siyasal bilinçle buluflmalar›nda,
öncelikle toplumsal düflkünlefltirmeye karfl› mücadele yürütülmesinin zorun-
lulu¤unu da göstermektedir.

Bu yaz›n›n amac›, bölgede yürütülen bir siyasal çal›flman›n deneyimle-
rini kolektifle paylaflmakt›r. Ama öncelikle Kürdistan topraklar›nda sistemin
nas›l bir faaliyet yürüttü¤ünü ve bölgenin nesnel koflullar›n› k›sada olsa aktar-
man›n çal›flmalar›n anlafl›lmas›na katk› sa¤layaca¤›n› düflünüyorum.

Öncelikle bu deneyim bize, illegal çal›flmada gerekli disiplin ve azmin
gösterilmesi durumunda baflar›n›n mutlaka gelece¤ini, bunun yan›nda göste-
rilecek en küçük zaaflar›n ise nelere mal olabilece¤ini göstermifltir.

Kürdistan’›n bahse konu olan bölgesi, y›llard›r faaliyet yürüttü¤ümüz,
belirli dönemlerde kesintiye u¤rasa da, her seferinde güçlenerek ç›kt›¤›m›z
bir çarp›flma alan›d›r. Kentte ‘80 öncesi devrimci yap›lar›n hemen hemen
hepsinin taraftar buldu¤u, fakat kal›c› örgütlenmeler yaratamad›¤› varofllarla
çevrili durumda. Bu semtler devrimci çal›flman›n yo¤unlaflt›¤› alanlar konu-
munda. Bizim içinde öyle.

Parti faaliyeti bu semtlerde yürütülmüfl ve semt emekçileri çal›flmalara
bir ölçüde yan›t vermifl ve sahiplenmifllerdir. Bu potansiyel sadece bize de¤il,
de¤iflen düzeylerde di¤er parti ve örgütlerede kucak açm›flt›r.

Bizim için sorun bu de¤il, sorun bütün yap›lar›n düfltü¤ü ve bir dönem
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olan bölükler aras›nda ve alanlarda, ajitasyon-propaganda ve örgütlenme
çal›flmas›n›n süreklili¤i ve yo¤unlaflt›r›lmas› önemlidir. Seçim kampanyas›
süresince çok genifl bir alan ve nüfus içinde faaliyet yürüttük. Mevcut örgüt-
sel gerçekli¤imiz ve kitlelerin  devrimci örgütlenmeye aç›kl›klar›n›n eflitsizli-
¤i nedeniyle baz›  kesimler aras›nda ve alanlarda faaliyetimizi yo¤unlaflt›r-
mak, buralardan elde etti¤imiz baflar›lara dayanarak yeni alanlara ve halk
bölüklerine uzanmak en do¤ru olan politik tutumdur. Söz konusu, isabetli
bölüklerin ve alanlar›n saptanmas›,  hangi araçlar›n kullan›laca¤›, örgütlen-
meye ve eylemin içine ilk elden çekilebilecek kuvvetlerin  gerçe¤e yak›n tes-
piti için  seçim çal›flmas›n›n bilgilerinin ayr›nt›l› analizi flartt›r. 

Kürdistan kentlerinde; genç iflçiler, emekçi kad›nlar ve ö¤renci genç-
lik aras›ndaki çal›flmayla, semtlerde yo¤unlaflan iflsizler aras›nda mücade-
leyi güçlendirecek taktikleri merkezde tutmak kayd›yla; ilçe ve köylerde  fa-
aliyet yürütmenin olanaklar›n› de¤erlendirmek, etkiyi örgütlü bir yap›ya ka-
vuflturmak, kentlerdeki kitle hareketiyle ba¤lant›l› ve emperyalizme, sömür-
gecili¤e ve gericili¤e/faflizme karfl› mücadelesini bilinçli, örgütlü düzeye ka-
vuflturmak, savafl›m›n gelecek askeri biçimlerine haz›rl›k yönünde kuvvet
biriktirmek bugünün görevleridir.

Tar›m sanayisi ile tar›m üretimi aras›nda do¤ru iliflkiyi kurmak, ancak
kesinlikle bu s›n›rlara hapsetmemek politikam›z›n yönünü göstermektedir. 

‹flsizleri örgütlemeye dönük gelifltirebilece¤imiz araçlar›  hem kent
merkezlerinde, hem de taflrada kullanabiliriz. Yine, tar›m iflçilerini örgütle-
meye dönük bir arac› hem kent merkezinde ikamet eden iflçileri örgütlemek
hem de k›rsaldaki tar›m proletaryas›n› örgütlemek amac›yla de¤erlendirebi-
liriz. Tütün, fleker, tekstil vb. fabrikalarda çal›flan iflçileri örgütlemek amac›y-
la kurulan mevcut  sendikalar içinde çal›flmay›, tütün, fleker ve pamuk tar›-
m›nda iflçilik yapan nüfusu da kapsam›na alacak tarzda örgütlenmesini ge-
niflletmeyi savunabiliriz. Bu görüfl do¤rultusunda tar›m iflçileri aras›nda fiili
ad›mlar atabiliriz. Tar›m ve fabrika iflçisini kapsayacak, kavrayacak dayan›fl-
ma ve yard›mlaflma yada kültür merkezleri kurabiliriz. Demokratik kad›n ör-
gütlenmesini k›rdaki iflçi ve emekçi kad›nlar› içine alacak tarzda bir örgütlen-
me hatt› gelifltirebiliriz. Yöre derneklerini yayg›nlaflt›r›p, ilçe ve iller düzeyin-
de merkezi örgütler arac›l›¤›yla güçlerini birlefltirebiliriz. Keza köylerde; kül-
türel ve e¤itsel amaçl› Kürtçe,Türkçe, Arapça vb. okuma ve yazma, sinema,
saz, tiyatro, folklor, kütüphane, satranç/dama vb. odalar›/evleri biçiminde ör-
gütlenmeler yaratabiliriz. Tüm bunlara sportif organizasyonlarda ekleyebili-
riz. 

leri anmay› ve anlatmay› bir ayla, Kas›mla s›n›rlamak s›¤l›k olur. Tüm çal›flma
ve zamanlar›n içine yedirmek, kavgan›n ruhuna sinmesini sa¤lamak gereki-
yor. Ama flehitler ay› olarak Kas›m, bu sürecin en ileri düzeyde yafland›¤›,
duygu, deneyim ve birikim bak›m›ndan her alanda bir s›çraman›n sa¤land›¤›
bir dönem olmal›d›r. Kitlelerle iliflkilenmenin bir dizi yeni araç ve biçimin örgüt-
lenerek, siyasal etkinin büyütüldü¤ü, “öncülükten önderli¤e” parolas›n›n an-
lam buldu¤u bir süreç olmal›d›r. Her mekan flehitlerimizin meziyetlerinin anla-
t›ld›¤› kürsüye dönüflmeli, flehitlerin mücadelesinden dam›t›lan duygu seli biz-
leri sarmalay›p kuflatmal›d›r. Yenilenmeli, yeni insan tipini yaratmal›y›z. Yar›-
n›n sosyalist toplumunun, bugünün sosyalist birey, kollektif, çevre /çeper ilifl-
kilerinden oluflaca¤› öngörüsüyle, hata ve zaaflardan ar›nmal›, yeni insan pro-
totipini etkin ve egemen k›lmal›y›z. Kültürel bozulma, ahlaki yozlaflmalara kar-
fl› flehitlerimizin de¤erlerini kuflanmal›, her türlü çözülme ve düflkünleflme e¤i-
limlerine cepheden hücum etmeliyiz. fiehitlerden ö¤renmeli, onlar› kavgam›-
z›n flahanlar› olarak iflçi-emekçilere maletmeliyiz. Çünkü onlarla büyüyecek
anlam kazanacak kavga.

fiehitler ay›nda, kadro olarak niteli¤imizi s›çratmakla onlar› yaflataca¤›z. 
fiehitler ay›nda, onlar› genifl emekçi kitlelere anlatarak, sahiplenme pra-

ti¤ini gelifltirmeliyiz. Panellerle, aileleri ziyaretlerle, genifl çapl› kitle toplant›la-
r›yla bu görevi gerçeklefltirmeliyiz. 

Ulusal özgürlük, devrim ve sosyalizm mücadelemizin, emekçi halk›m›z›
ileriye s›çratacak güncel mücadelelerini, öncü ruhla kazanarak, flehitlerimize
lay›k olaca¤›z. fiehitler ay›n› güncel görevlerimizle devrimci baflar›lar kazan-
man›n s›çrama gücü yapal›m.

O halde durmak yok! Yavrusuna süt bulamayan anan›n ac›s›n› dindir-
mek, çöplükte ekmek toplayan çocu¤un gelece¤ini kazanmak ve F tipi tecrit
kuflatmas›n› parçalamak için ileri! fiehitlerden ö¤renmeli, gelece¤i nak›fl nak›fl
örmeliyiz. Umudu yükseltmenin ellerimizde oldu¤unu bilerek, daha fazla ener-
ji, daha fazla fedakarl›k, cür’etle ileri at›lmal›y›z. Dönem büyük olanaklar
sunuyor. F›rsatlardan yararlanmas›n› bilmeli, do¤ru halkadan yakalayarak
flehitlerimizin iyi birer ö¤rencisi oldu¤umuzu göstermeliyiz. Öncünün klavuz-
lu¤unda kavga bayra¤›n› göndere çekmek, flehitlerimizin kanlar›yla yo¤urduk-
lar› devrim harc›n› zaferle taçland›rmak boynumuzun borcu. Güncel olan dev-
rimi kazanmak, yeni bir Ekim yaratmak için, hücum ruhuyla ileri!   *
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Niteli¤i yükseltip, parti örgütlenmesini güçlendirelim
Seçim süreci de gösterdi ki, örgüt ve kadro sorununun zaman›nda ve sü-

rece yan›t olacak düzeyde çözülemedi¤i koflullarda hiç bir politikan›n baflar›
flans› yoktur. Ya da baflka bir anlat›mla örgüt ve kadro sorununun çözüldü¤ü ko-
flullarda sürecin ortaya ç›kard›¤› devrimci politik olanaklar›dan hakk›yla yarar-
lanmak, partinin geliflimini güvenceye almak, gelece¤in görevlerine haz›rlanmak
vb. yoldan etekemi¤e büründürülebilinir. Devrimci örgüt sorunu çözümlenme-
den y›¤›nlar›n devrimci savafl›m›na geliflen ve istikrarl› bir çizgide önderlik yap›-
lamayaca¤› aç›kt›r. Att›¤›m›z politik ve örgütsel ad›mlar› kal›c›laflt›rmak istiyo-
ruz. Gerek seçim sürecinde gerekse de geçmiflten bugüne içlerinde faaliyet yü-
rütü¤ümüz y›¤›nlar›n demokratik ve sosyalist özlemlerine yan›t olacak bir nitelik
düzeyi yakalamak istiyoruz. Irak’a emperyalist sald›r› sürecinin koflullad›¤› zor-
lu devrimci görevlere haz›rlanmak, karfl› siyasal duruflu gelifltirmek ve öndelik
iddiam›z› ete kemi¤e büründürmek istiyoruz. “‹flsizli¤e, yolsuzlu¤a ve zulme kar-
fl› mücadele” ile “özgürlük, adalet, halklara eflitlik” temel fliarlar etraf›nda parti-
mizin ön gördü¤ü uzun süreli, kampanya yo¤unluklu çal›flman›n hedeflerini ya-
kalamak istiyoruz. Faflist diktatörlü¤ün devrimci-komünist öncülerin varl›¤›na
karfl› yöneltilmifl, baflta F tipi tecrit uygulamas› olmak üzere, sald›r›lar›na karfl›
etkin bir devrimci durufl gelifltirmek istiyoruz. Devrimci bir savafl örgütünün ol-
mazsa olmaz› olan gizli parti örgütünde sa¤lamlaflmak, özgür bas›n, mücadele-
nin askeri biçimlerine haz›rl›k ve kullan›m›nda, illegal üsler oluflturmak ve ama-
ca uygun ifllevsel de¤erlendirilmesinde  geliflmek istiyoruz. Yeni mücadele alan-
lar›na uzanmak,  Kürdistan’›n belli bafll› tüm mücadele merkezlerinde partiyi in-
flaa etmek ve etkimizi köklefltirmek istiyoruz vb. vb. ço¤altabiliriz. Tüm bu görev-
lerin yerine getirilebilmesi için partinin niteli¤inin yükseltilip, örgütlenmesinin
güçlendirilmesi zorunludur.

Parti örgütlenmesini güçlendirme görevi herfleyden önce parti kadro ve
adaylar›n›n hücre ve komitelerde örgütlemesini sa¤lamakt›r. Parti militan› olarak
pratikte aç›¤a ç›kan, devrimci bak›mdan güvenilir kadro adaylar›yla tart›flmalar
yürütmek, bilinçli iradi tarzda parti üyesi düzeyine yükseltmek, parti taraftar ve
sempatizanlar›n› parti çeper ve çevre örgütlerinde bir araya getirmek, e¤itimle-
rini düzenli yap›p, denetlemek, yapacaklar› ifller hak›nda kafalar›n› açmak, yet-
kilerini ve sorumluluklar›n› kavratmak ilk elden ve hemen yapmam›z gerekenler-
dir. Do¤rudan parti çeper örgütlerinde, çal›flma gruplar›, komisyon, milis grubu,
illegal da¤›t›m ve ajitasyon gruplar›, istihbarat gruplar›, illegal okuma gruplar› vb.
gizli örgütleme temelinde bir araya gelme ve örgütlenme bilinci ve cesareti gös-

man›n ölçüsüdür de¤erlerimize sahip ç›kmak ve onlardan ö¤renmek. Par-
tili olmak, di¤er devrimci ve yurtsever flehitleri partimizin birer de¤eri ola-
rak sahiplenmek, mezarlar›na birer karanfil b›rak›p ailelerini ziyaret et-
mektir. Bir ulusun dirilifli ve yeniden aya¤a kalk›fl›nda, karanl›¤›n bir New-
rozla ayd›nlanmas›nda çok önemli bir rol oynayan Mazlum Do¤an’› an-
mak, O’nun feda ruhu ve cüretini kuflan›p bugün halk›m›z›n üzerine bir ka-
bus gibi çöken sisi da¤›tman›n kald›rac› yapmak, daha bir anlaml›d›r.
Amed karanl›¤›n› y›rtan, zindanlar› bedenleriyle ayd›nlatan dörtleri, da¤la-
r›n doruklar›nda kab›na s›¤maz Agit’leri ve di¤er savaflç›lar›, Sabolar›, Si-
nanlar›, Cüneytleri, Fatihleri ve daha binlerce flehidin devrim idealiyle yo¤-
rulmufl yürekleri anmak ve anlatmak yak›c› görevini bayrak edinmek, dev-
rimci olman›n erdemidir. 

Kürdistan ulusal devriminin, Türkiye ve Kürdistan devrim flehitlerinin
feda ruhu, kahramanl›klar› ve ideallerinin en önde benimseyicileri ve ya-
flat›c›lar› biz komünistleriz.

Say›s›z flehit ve gazi bu onurlu yürüyüflün, devrim ve sosyalizm da-
vas›n›n amac›na varmas›n›n teminat›d›r. Hüseyin Kayac›’n›n ikircimsiz lü-
verden f›rlamas›, yay› gerilmifl bir ok gibi Tuncay›m›z›n zaman›n› kollama-
s› ve bir isyan günü olan Newroz’la bütünleflmesi, bir flafak vakti yeniden
do¤mas›ndan ö¤renecek, örnek alaca¤›z. Onlar›n u¤runa yaflamlar›n› fe-
da ettikleri ideallerini beynimizde bilinç, faflizmin burçlar›na dikilmek üze-
re bayrak yapaca¤›z. Devrimimizin bayrak koflucular› Ali Haydarlardan,
devrimin avukat› olma s›fat›n› binlerce kez hak eden, yoldafllar› ve siper
yoldafllar›yla bütünleflmifl erken bir veda türküsüyle aram›zdan ayr›lan Ali
Karahan’›, Kürdistan’da faflist katillerle dövüflürken flehit düflen ‹hsan En-
gül’den Pir Ahmet’lere, müfrezemizin alt› gülünden Özkan’a, Bahad›r’dan
A. Metin’e kuflaklar boyu sürüp bir meflale gibi elden ele geçen, ço¤al›r-
ken kavgam›za harç olup büyüten savaflç›lar›m›z› ancak, Onlar›n yafla-
m›ndan ö¤renecek, O türkünün ezgisini güçlü söylemekten geri durmaya-
cak, bir an olsun tereddüt göstermeyece¤iz. Özlemlerini çektikleri s›n›fs›z
bir dünyay› gerçek k›laca¤›z.

Devrimlerin bitti¤i, elveda proletarya nakarat›n›n çokça söylendi¤i,
faflist sömürgeci rejimin unutturma ve yabanc›laflt›rma sald›r›lar›na inat,
bugün; flehitlerimizden ö¤renmek, ismini yeni do¤umlarla büyütmek, pa-
nel, konferans vb. söyleflilerle/etkinliklerle emekçilere kavratmak devrimci
görevini günlük politik çal›flman›n bir parças› yapmal›y›z. fiüphesiz, flehit-
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teremeyen sempatizalar›m›z› dolayl› parti örgütlerinde veya legal ifllevler ve
araçlar etraf›nda örgütlemeliyiz. Söz konusu dolayl› veya aç›k örgütlerde ör-
gütlü sempatizan kitle aras›nda siyasi kararl›l›¤› ve partili bilinci geliflme ka-
tedenleri, do¤rudan parti örgütlenmesine dahil olmak isteyenleri çal›flma
alan› ve yerine getirdi¤i görevler legal olsa bile, gizli parti örgütüne dahil et-
meliyiz. Bu yolla hem partinin do¤rudan örgütlenmesini sa¤lamlaflt›rm›fl ola-
ca¤›z hemde söz konusu sempatizan›n partili bilinç ve ruhunu güçlendir-
mek, kadro adaylar› olarak pratik e¤itimi ve gizli çal›flma al›flkanl›¤› ve bilin-
ciyle yo¤rulmas›n›n ön koflulunu yaratm›fl olaca¤›z. Partinin çeper örgütleri
ve dolayl›  örgütleri ne kadar genifl olursa parti kadro ve örgütlerinin hem
gizlili¤i uygulama, hem de devrimci görevlerini lay›ki ile yerine getirme ola-
na¤› o kadar güçlü olacakt›r. Seçim süreci baflta olmak üzere politik faliye-
timizin aç›¤a ç›kard›¤› taze kuvvetleri ve olanaklar›, yeni güçlerin gerçeklik-
leri, partinin ve devrimci mücadelenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda örgütlenme-
leri, bilinç düzeylerinin  yükseltilmeleri ve politik seferberlikleri yoluyla ba¤-
lar›n canl› tutulmas› ve gelifltirilmeleri bugünki parti faaliyetimizin kavranma-
s› gereken  en önemli halkalar›ndan birini oluflturmaktad›r.

Politik Geliflmelerin Yönü ve Görevlerimiz
“Emperyalizm, Türk sermaye oligarflisi ve faflist sömürgeci diktatör-

lük, üç hedef do¤rultusunda faaliyetlerini yo¤unlaflt›rmaktad›rlar. ABD’nin
Irak’› iflgal savafl›na Türkiye’yi de dahil etmek, bu sorunda ortaya ç›kabile-
cek ayak sürtmelere kesin olarak son vermek; emperyalist IMF-DB’nin eko-
nomik sömürü program›n› büyük bir kararl›l›kla uygulamak, AB’ye Türki-
ye’nin üyeli¤ini h›zland›racak düzenlemeler yapmak.

Her üç temel görev ya da hedef, tamamen emperyalizm ve yerli ser-
maye oligarflisi ile sömürgeci devletin lehine olan ve onlar›n stratejik ç›kar-
lar›n› içerir. Her biri, iflçi-emekçi ezilenler için, daha çok yoksulluk, iflsizlik ve
zulüm demektir...”  (DK. Baflyaz›, say›:4)

AKP kurmaylar› daha seçim meydanlar›ndayken üç y›l daha ac› çe-
kece¤iz dediler. Seçim sonuçlar›ndan tek partili hükümet sonucu ç›kt›¤›nda,
IMF ile sürmekte olan ortak program› onaylayacaklar›n› söylediler. Serma-
ye oligarflisini AB’ye tafl›mak, ekonomik ve politik olarak soluk kazand›rmak
yolunda AB’ye girifl için ne gerekiyorsa ivedilikle yap›laca¤›n› aç›klad›lar.
A.Gül, “uluslararas› bir kuruluflun kararlar›na dayand›¤› koflullarda ABD’nin
Irak’a müdahale plan› içinde yer alabileceklerini” aç›klad›. F tipi tecrite karfl›
Ö.O’da devrimci yoldafllar flehit düflmeye devam ediyorlar, bir tek aç›klama

hücümunun bafl›ndaki Demircio¤lu’nun feda ruhundaki siyasi, ideolojik cür’eti
ne kadar çözümleyip içsellefltirebiliyoruz? Hasan Ocak’›n yerel bir ayaklan-
may› yayma, gelifltirme ve büyütme öngörü ve prati¤i bir grev ve boykotta
hangi düzeyde yaflam buluyor. Ya fiengül Boran’›n  devrim savaflç›l›¤› gerçe-
¤ini yüre¤inde hissedip Partili kavgan›n askeri aya¤›n› güçlendirme, faflizme,
müfrezenin bir mermisi olarak ileri f›rlamas›n›, Süleyman Yeter’in mazlum Kürt
halk›n›n çekti¤i ac›lar› yüre¤inde duymas›, her grev ve direnifle emek verip
harç olmas›, partimizin örgütlenmesinin sade ve yorulmak bilmez önderlik tar-
z›n›n simgesi olmas›ndan ve son görevinde iflkenceci katillere bedeni ile ba-
rikat olmas›ndan ö¤renebiliyor muyuz? Ali Haydar Göçer yoldafl›n ikircimsiz
savaflç›l›¤›ndan, Tuncay yoldafl›n ölümsüzlü¤ü enternasyonalizmin bayra¤›
olarak dalgaland›ran ve partinin ölüm orucu direniflini yükseltmesinin öncülü-
¤ünde en önde koflan tarz›ndan ö¤renmeliyiz. Ahmet Metin yoldafl›n feda ru-
hundan, komünist ideallerine ba¤l›l›¤›ndan, kahramanl›k ve yeteneklili¤inden
ö¤renece¤iz. Erdal ve Özkan’›n genç yaflamlar›n›, devrim ve parti için feda gi-
riflkenli¤inden ö¤renmeliyiz. Özgür Evrim ve Erkut’un son nefesine de¤in par-
ti ve komünist gençlik çal›flmas›n› büyütme direngenli¤i bizlere örnek olmal›-
d›r. Kayac› ve Abuzer yoldafllar›n, Demircio¤lu’ndan devrald›klar› bayra¤›
yüksekte tutan direniflçili¤ini yaflatmal›y›z. F tipinde bafl e¤mez direniflin ör-
neklerini büyütmeli, F tipine karfl› mücadeleyi onlar›n direniflçi ruhuyla yürüt-
meliyiz. Emekçi direngenli¤iyle örnek olan genç Zeynel yoldafltan ö¤renmeli-
yiz. Göçmen iflçilikte, komünizm davas›na ba¤l›l›¤›yla, faflist katillere karfl›
can feda bir ruhla partiyi koruyan Erol ‹spir yoldafltan, feda ruhuyla devrime
kat›lan flehit yoldafllar›m›zdan ö¤renmeli, onlar›n tuttu¤u yoldan gitmeliyiz.
Onlar›n sab›rl› ve sebatl› çal›flmas›ndan, olanaklar› aç›¤a ç›karma ve örgütle-
me becerisinden, en küçük enerjiyi devrimci kavgan›n bilefleni yapma öngörü
ve yaklafl›m›ndan ö¤reniyor, flehitlerimizin iyi birer ö¤rencisi ve uygulay›c›s›
oldu¤umuz konusunda gönlümüz rahat m›? Her parti kadrosu, fonksiyoner ve
sempatizan› bu ve benzeri sorular› kendine sormal›, kendi gerçe¤i ve duru-
fluyla yüzleflerek hata ve zaaflar›na karfl› bir mücadele içine girmelidir. Onla-
r›n denetleyen bak›fllar›n› unutmaks›z›n savafl ça¤r›lar›n› kuflanmak biz ard›l-
lar›n›n en önemli öncelikli görevi. 

E¤er bir parti örgütü, kadro ve savaflç›s› binlerce ve milyonlarca iflçi ve
emekçiye flehitlerimizin yaflam›n›, onlar›n emekçi insanl›¤›n kurtuluflu u¤runa
hayatlar›n› seve seve verdi¤ini, uygun yol ve yöntemlerle, araç ve biçimlerle
anlatm›yorsa  kendini sorgulamal›d›r. Bugün; Partili, devrimci ve namuslu ol-

10 31

Kas›m 2002Dengê Kurdistan Say› 5Kas›m 2002Dengê Kurdistan Say› 5

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bile yapm›yorlar. 6 Kas›m faflist YÖK’e karfl› yüksek ö¤renim gençli¤inin eylem-
lerine s›n›rs›z bir sald›rganl›kla yan›t veriyorlar. AKP, beklendi¤i gibi  daha ilk
günden emperyalizm, sermaye oligarflisi ve faflist diktatörlü¤ün stratejik ç›karla-
r›na uygun bir program do¤rultusunda çal›flma yürütece¤ini ilan etmifl bulun-
maktad›r. 

Evet, iflçilerin, emekçilerin ve gençli¤imizin bu programda pay›na düflen,
daha çok “yoksulluk, iflsizlik ve zulum” olacakt›r. “Özgürlük, adalet ve halklara
eflitlik” sorunu ve ihtiyac› azalmak bir yana daha yak›c› bir istem haline gelecek-
tir. Kapitalist sömürünün yo¤unlaflmas›, flovenizm zehiriyle halklar›n beyinlerinin
uyuflturulmas›, emperyalist ç›karlar için kardefl halklar›n birbirine k›rd›r›lmas›, ifl-
galcili¤in meflrulaflt›r›lmas›, toplumsal de¤erlerde çürümenin derinlefltirilmesi,
kitle hareketine ve öncülerine katmerli bir faflist terör olacakt›r. Tüm bu olgular,
geçen say›da bafl yaz› konusu haline getirdi¤imiz parti kampanyas› temelindeki
mücadelenin kararl›l›kla sürdürülmesinin politik  önemini  göstermektedir. 

Seçim süreci bitti. Baraj alt›nda kalan düzen partilerinin büyük bölümü
meydanlardan inlerine çekildiler. Kendi cephelerinden yeni dönemde burjuvazi-
ye nas›l hizmette bulunabileceklerine kafa yoruyorlar. fiimdi meydanlarda iki
güç kald›. Bir yanda sermaye ve faflizm, onun aksesuarlar› parlemento ve hü-
kümet, di¤er yanda iflçiler, emekçiler, gençler; ezilenler ve k›r yoksullar›. Sava-
fl›n, krizin yükü bindirilen/bindirilmek istenen halk, sand›¤› aflarak sokaklarda
hesap sormaya, kazan›mlar›na sahip ç›kmaya ve gelece¤ini, mutlu, onurlu ve
özgür bir dünya özlemini hayk›racakt›r.

Emperyalist ABD-‹ngiltere, BM’den Irak’a müdehale ba¤lam›nda bir ka-
rar ç›kard›. Bu demektir ki, Irak’a sald›r› “an” meselesidir. ABD askeri haz›rl›kla-
r›n› tamamlad›¤› ve uygun sald›r› “an”›n› yakalad›¤›nda, emperyalist savafl bafl-
layacak, mazlum Irak halk› kan ve baruta bo¤ulacak. Üstünde yeni savafl maki-
nalar›, bombalar denenecek. ABD-‹ngiltere emperyalist lefl kargalar›, yaln›zca
yok etmekle kalmayacaklar, dünya egemenliklerine kafa tutan devletlere ve an-
ti-emperyalist hareketlere de “sak›n ha!” biçiminde göz da¤› vermeye çal›flacak-
lar. AB’li emperyalist Fransa, Almanya; Rusya ve Çin emperyalistleri bir yandan
ABD’nin hegemonyas›na boyun e¤diler, di¤er yandan emperyalist ç›karlar› do¤-
rultusunda uzlaflmaya girifltiler. Dünya halklar›n› emperyalist savafl sürecinde
aldatmak, demogojiyle kendi kamuoylar›n› kazanmak için ise, ortak karar met-
nindeki baz› mu¤lak ifadelendirmeler üzerinde manevra yapmaya haz›rlan›yor-
lar. Bir kez daha görüldü ki, emperyalist savafl› durduracak olan, yeni emperya-
list savafllara son verecek olan ezilen, sömürülen halklar ve iflçi s›n›f›d›r. Nas›l
Arap halklar›n›n Rusya’dan beklenti içine girmeleri bofl bir hayalse, halk›m›z›n

yatm›fl bir Partinin ve Parti ve örgütlerin, zindanlarda “teslim olun” ça¤r›-
lar›na devrim fliarlar›yla karfl›l›k vermesi, gestapo art›klar›n›n üstün silah-
lar›na bedenlerini siper edip mücadelenin kazan›mlar›n› koruma ve onur-
luca flehit düflmeyi ye¤lemeleri bedel ödemenin top yekün ileri biçimidir.
Asildir. Devrim sevdas› bedel ödeme hatt›ndan yürümeyi, militan olmay›
zorunlu k›l›yor. Bu bir askeri eylemde oldu¤u kadar grevde, boykotta, ba-
rikatta, günlük politik çal›flmalar›n her alan›na nüfuz etmeli; ressam›n f›r-
ças›nda, ozan›n türküsünde hayat bulmal›d›r. Bilimsel sosyalizmin deva-
sa hazinesiyle silahlanm›fl co¤rafyam›z›n deneylerinin  oklulundan geç-
mifl, de¤erlerini eylem klavuzu edinmifl bir Parti, sömürgeci faflizme karfl›
girdi¤i savafl›m› baflar›yla yürütebilir, utkuyla taçland›rabilir.

Emekçi insanl›¤›n kurtuluflu olan devrim ve sosyalizm davas› flehit-
ler pahas›na sürüyor, onunla anlam kazan›l›r. Devrim bir alt üst olufl ise,
bunun özneleri olan devrimci ve komünistler, eskinin y›k›l›p yeninin kurul-
mas› aflamas›nda yeni toplumsal yap›n›n harc›, tu¤las›, çimentosu olurlar.
Köhne, kokuflmufl düzeni y›kmak, emekçilik kadar bedel ödemeyi gerek-
tirir. Suphiler, ‘71 önder ve kadrolar›, Kürdistan devriminin savaflç›lar› dev-
rimimizin harc›, geliflip ilerlemesinde, boy verip serpilmesinde, önemli bi-
rer kilometre tafllar›d›r. Ulusal kurtulufl mücadelesi ve sosyalizm davas›
seçkin kadrolar›n, binlerce de¤erin topra¤a düflmesi, kanlar›yla topra¤›
sulamas›yla devrimimiz biçimleniyor. ‹nsan soyunun en nadide evlatlar›
gelecek düfllerimizin gerçek olmas›, iflçi ve emekçiler ordusunun ac›lar›-
n›n son bulmas› için en öne f›rlad›lar. Devrim koflumuzun ilk ipi gö¤üsle-
yeni oldular. Düflerken topra¤a, gelecek düflüyle yo¤rulmufl partizan bir
türkü söylediler. Usulca nöbeti devretti¤inde ilk’lerimiz, geride savaflmaya
aday lüverden f›rlamaya haz›r, güçlü bir ordu b›rakt›lar. Bugün binlerce
Deniz, binlerce Mahir, binlerce ‹brahim, binlerce Agit, binlerce Zilan var.

‹rfan, Adil ve Hayrebet’in direngen, kararl› tavr›ndan ö¤renmeyen,
örgütlerini korumadaki derinli¤i kavramayan, yaflam›n› ve örgütsel faaliye-
tini Patimizin bu üç seçkin evlad›n›n durufluyla iliflkilendirmeyen bir parti
savaflç›s›n›n flehitlerini yeterince anlad›¤›, onlar›n de¤erlerine tutkuyla
ba¤land›¤› söylenebilir mi? Bahad›r yoldafl›n emekçi ve feda ruhu yüksek
savaflç› tarz›ndan, Toraman yoldafl›n iflkencede feda ruhundan ö¤renerek
flehitlerimizi mücadelemizde yaflatabiliriz. Demircio¤lu Hüseyin’in “‹lk ben
olmal›y›m.Kendimin yapamayaca¤› bir ifli/görevi baflkas›ndan isteyemem”
vurgusunun özüne ne kadar inebiliyoruz? Ölüm Orucu müfrezemizin ‘96
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da AB yada ABD emperyalistlerinden en küçük bir hak ad›na, özgürlük bek-
lentisi içine girmesi, bofl bir hayal olarak kalacakt›r. Ezilen halklar›n ve iflçi-
lerin zulme ve sömürüye karfl› birli¤i ve devrimci savafl›m›ndan baflka kur-
tulufl yolu yoktur.

Halk›m›z›n ba¤›ms›z ve özgür Kürdistan devleti özlemi ve talebi  an-
cak ve ancak emperyalizm ve her türlü gericilikle uzlaflmaz bir devrimci sa-
vafl›mla olanakl›d›r. Bu mücadelede, özgürlük ve sosyalizm kavgas›nda hal-
k›m›z›n tek ve en büyük müttefi¤i Türkiye, Ortado¤u, Kafkasya vb. bölge ve
dünya halklar› ve onlar›n anti-emperyalist yurtsever, devrimci ve komünist
öncüleridir. Ulusal devrim sürecinde halk›m›z›n dost ve düflmanlar› kesin bir
biçimde aç›¤a ç›kt›. Ak›ldan ç›karmamam›z gereken nokta, ulusal devrim,
özgürlük ve sosyalizm mücadelesi do¤rultusunda att›¤›m›z ad›mlar karfl›-
s›nda hangi gücün nas›l mevzilendi¤idir. Tüm halk›m›z›n yüre¤ini kanatan,
büyük bir ac› kayna¤›na dönüflen PKK lideri A. Öcalan’›n yakalan›p, faflist
TC’ye teslim edilmesinde hangi emperyalist devletin, hangi gerici devletin
pay› yok ki. Ancak, Öcalan yakaland›¤›nda soka¤a ç›kan Filistin, Filipinler,
Avrupa, Rusya, Türkiye, ‹ran vb. halk›m›z ve halklar› oldu. 

Emperyalizmin Irak’a sald›r›s›n›n halk›m›za kazand›raca¤› en küçük
bir fley yoktur. Ancak ulusumuzun yitirece¤i çok fley vard›r. Bu savafl, halk›-
m›za yeni ölümler, öldürücü açl›klar ve yoksulluklar getirecektir. Yeni göçler,
yeni y›k›mlar kaç›n›lmazd›r. Emperyalist savafla, emperyalistlerin yan›nda
dahil olmak yada izleyici pozisyonunda kalmak, ulusal özgürlük bilinci ve ru-
hundan çok daha fazla uzaklaflmak, sömürüsüz ve özgür bir yaflam düflle-
rimizin katliam›, kirletilmesi demektir. Böyle bir savafl›, k›smen bile olsa,
onamak yada “tarafs›z” kalmak, halk›m›z›n gerçek dostlar›, ayn› kaderi ve
gelecek özlemlerini tafl›d›¤›m›z Ortado¤u halklar›na, dünya ezilen ve sömü-
rülenlerine karfl› ifllenen bir suç olacakt›r. Baflta Ortado¤u halklar› olmak
üzere, tüm ilerici dünya kamuoyunun nefretini, kinini üstümüze toplamam›z
demektir. Emperyalist savafl arac›na ba¤lanmak ya da sessiz kalarak ona-
mak, halk›m›z›n bafle¤mez onurlu ve boyun e¤mez geleneklerine, tarihine,
Newroz bilinci ve ruhuna ihanet etmek, yeni ve kirli bir yola sapmak, halkla-
r›n zulüm ve ac›lar yaflamas›na ortak olmak anlam›na gelecektir. 

Güney Kürdistan’da Barzani KDP’si ve Talabani YNK’s› halk›m›z›n
ABD’nin emperyalist sald›r›s›n›n bir parças› haline getirme onursuzlu¤una
çoktan soyundular. Ve bu do¤rultuda epeyce yol katettiler. Halk›m›z›n bu
yolu duygular düzeyinde bile onamas›, kendi gelecek düflü ve onurlu geç-
mifl tarihinden kopmakt›r.

y›, pratikleriyle ard›llar›na örnek olmay› sürdürmüfl, soylu kavgan›n birer mi-
henk tafl› olarak sayg›yla an›lmay› fazlas›yla hak etmifllerdir. Devrimci hareke-
tin bugün savafl hatt›nda en a¤›r bedeller pahas›na dövüflüyor olmas›nda
Suphilerin, Deniz, Mahir ve ‹bolar›n, Mazlum ve Agitlerin militan durufllar›n›n,
feda ruhlar›n›n pay› küçümsenemez. Bugün bir çok devrimci, bu önder ve sa-
vaflç›lardan esinlenerek flekilleniyor. Onlar›n özveri ve cüretiyle silahlan›p bü-
yüyor saflar›m›z. 

Dara¤açlar›nda sandalyeye vurulan her tekme, kuflat›ld›¤›m›zda s›k›lan
her kurflun ve savrulan her bomba ve iflkencehaneler de yarat›lan her mevzi,
k›z›l direnifl manifestosu ‘71 devrimci feda ruhunun bafle¤mez yi¤itlik ve cü-
retten beslendi¤ini bir defa daha vurgulamak gerekiyor. Bugün bu co¤rafyada
mücadele yürüten devrimci, komünistler büyük bedeller ödedi, ödemeye de-
vam ediyor. Partimiz de¤erli kadro ve savaflç›lar› Hasan Ocak, Hüseyin De-
mircio¤lu, Tuncay Y›ld›r›m, Hüseyin Kayac› ve daha bir dizi militan›n› ölüm-
süzlü¤e u¤urlayarak savafl hatt›n›n en önünde konumlanarak devrimci ve
yurtseverlerle birlikte bedel ödemenin tarifsiz ac›s›n› yaflad›. Devrimci olma-
n›n kaç›n›lmaz sonucudur bedel ödemek. Özel mülkiyet dünyas›na karfl›, s›-
n›fs›z-sömürüsüz bir dünya özleminin gerekleri ve pratiklefltirilmesi, rutinin d›-
fl›na ç›kmay›, statükoyu parçalayacak araç ve biçimleri yaratmay›, i¤neyle ku-
yu kazarcas›na sebatl› bir çal›flmay› zorunlu k›lar. Bütün süreçlerin sorunlar›-
n›n çözüm merkezidir Parti. Özgürlüklerin elde edilmesi, devrime kadar genifl-
letilmesi faaliyeti bir çok partilinin “erken vedas›na”, ölümsüzlükle bezenmesi-
ne neden olur. Bayra¤›n›n k›z›ll›¤›, militanl›¤› düflen her bir dava adam›yla da-
ha bir anlam kazan›r. Ödenen her bedel Partinin deney ve birikimini art›r›r, s›-
n›f mücadelesinde sa¤lamlaflmas›n›, çelikleflmesini sa¤lar. Parti onlarla bü-
yür, niteli¤i güçlenir, Onlar partili kavgayla bayraklafl›r, halka malolur. Bedel-
lerinden ö¤renen öncü, devrimci yürüyüflünü güvenceler,  perçinler. Yenilgile-
rini yengiye dönüfltürmesini, ölümsüzlü¤e u¤urlad›klar›m›z›n yerini yeni sa-
vaflç›larla doldurmas›n› bilen bir savafl partisi gelece¤in teminat›, s›n›f müca-
delesinin do¤ru, istikrarl›, yetkin uygulay›c›s›, önder bir savafl partisi olma s›-
fat›n› hakder. 

‹flkencehanelerde yarat›lan  militan direnifller, sokak ve da¤larda yarat›-
lan kahramanl›klar, dara¤açlar›, açl›k grevleri, üçüncü y›l›na giren dosta da
düflmana da parmak ›s›rtan, tarihte efli benzeri görülmemifl, tepeden t›rna¤a
feda ruhuyla kristalize olmufl, hücum ve cüretle atefl topuna dönmüfl Ölüm
Orucu taarruzunu özellikle belirtmek gerekiyor. Siperin en önünde mevziye
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KADEK, “tarafs›zl›k” pozisyonlar› tak›nma teorisini kurmaya çal›flmakta-
d›r. Tarafs›zl›k, onaylamad›r. Ki, kendileri de Kürtler için ABD’nin kuraca¤› yeni
statü içinde bir olumlu pay düflebilir diyorlar. Ulusal reformist hareket için, tek ve
en önemli sorun, KADEK’in ABD’nin dialog ve uzlaflmayla bu plana dahil etme-
mesidir.  Türk devleti, ABD iliflkileri, KADEK’i savafl ortam› ve sonras›nda tasfi-
ye edilmesi gereken bir güç olarak aç›¤a ç›karmaktad›r. KADEK yöneticileri,  bu
zorunlu gerçeklik temelinde “tarafs›zl›k” yada Medya Savunma Bölgeleri’ne sal-
d›r›l›rsa kendimizi savunuruz diyorlar. Bu görüfl aç›s› ve politik-pratik durufl, ka-
ç›n›lmaz olarak ABD’nin bölge politikalar›na yedeklenmedir. Tüm bu ortamda,
halk›m›z içinde di¤er ulusalc› örgütlerle k›yaslanamaz dezavantajlara sahip par-
timiz ve di¤er anti-emperyalist örgütlerin yapmas› gereken, Newrozun bilinci ve
ruhuyla, onurlu tarihimizin tutarl› demokratik ve sosyalist savunucular› ve tem-
silcileri olarak, emperyalist savafla ve her türlü zorbal›¤a karfl›, ezilen halklar›n
ve iflçilerin birleflmesi, tek kurtulufl seçene¤i olan devrim ve sosyalizm bayra¤›-
n› en önde dalgaland›rmakt›r. 

Emperyalist Savafla Karfl› Mücadele 
Siyasal Oldu¤u Kadar Tarihseldir

Partimiz Kürdistan’da proletaryan›n öncüsü olarak emperyalizm ve sö-
mürgeci iflgalcilere karfl›, küllenen duyarl›l›¤›, savafl›m bilincini k›flk›rtmak, tep-
kileri birlefltirmek, örgütlemek ve eylemine önderlik yapmak politik hedefine ki-
litlenmelidir. Parti kampanyas›n›n zulme karfl› mücadelenin güncel politikada
öne ç›kan en baflat sorunu emperyalist savafl sald›rganl›¤› ve sömürgeci faflist
Türk burjuva devletinin Güney Kürdistan’› iflgal planlar› ve bu sald›rganl›¤›n te-
mel üslerinden biri olarak konumlanma ve savafla kat›lmas›na karfl› mücadele
oluflturur.

“ABD askeri olmayaca¤›z”, “Emperyalist Savafla Hay›r”, “Kürdistan’a
Azad”, “ABD üsleri kapat›ls›n” ,“Emperyalizm Ortado¤udan elini çek”, “ABD em-
peryalizmi ve sömürgeci Türk iflgal kuvvetleri Kürdistan’dan Defol”, “Emperya-
list savafla karfl› yaflas›n Devrimci savafl”, “Kahrolsun emperyalizm, yaflas›n
devrim”, “Kahrolsun Kapitalizm, yaflas›n Sosyalizm”, “Ya Barbarl›k, Ya Sosya-
lizm”, “Yaflas›n ezilen halklar›n ve iflçilerin mücadele birli¤i ve savafl›m›”, “Öz-
gür-Demokratik Ortado¤u için mücadeleye” , “Yaflas›n ezilen halklar›n anti-em-
peryalist mücadelesi ve ezilenlerin enternasyonalist mücadelesi”,  “Hepimiz Fi-
listinliyiz, Filistin’e Özgürlük” vb. fliarlar etraf›nda, emperyalist savafla karfl› plat-
formlar, direnifl komiteleri kurulmas›na öncülük etmek, mevcut olanlar içinde

OHAL’ler, kirli savafl ve koruculuk özgür Kürdistan özlemimizi, yürüyüflü-
müzü önleyebilir/ortadan kald›rabilir. Bu düfl Zilan’da yafl›yor Filistin de yol
gösteriyor. Bu düfl serh›ldan da, intifada da hayat buluyor, yeniden büyü-
yüp ço¤al›yor.  Boyun e¤meyecek kadar yüksek, soylu ve isyankard›r. Ve
flafak her zamankinden daha yak›n ve zafer elle tutulacak kadar gerçek-
tir.

Uluslararas› emperyalizmin devrim, sosyalizm ve ulusal kurtulufl
mücadelesi yönelimine karfl› her alanda yapt›klar› iflbirli¤i, ortak hareket
etme plan›, pratik/politikalar› halklar› ve öncülerini daha bir duyarl› ve uya-
n›k olmaya, bedel ödeme hatt›nda sebatl›, daha kararl› sa¤lam bir durufl
sergilemeyi zorunlu k›l›yor. Vilidamir ‹liç Sançez’in yakalanarak Fransa
burjuvazisine teslimi, Peru Komünist Partisi önderi Abimeal Guzman’›n
CIA deste¤iyle Fujimori  faflizminin pençesine at›lmas› ve PKK önderi
A.Öcalan’›n emperyalistlerin ortak ittifak›yla Türk sömürgeci faflizmine
teslim edilerek bir devrimin yenil¤iye giden sürecinin bafllat›lmas› ve ba-
flar›lmas› vb. Tüm bunlar emperyalizme ve faflizme karfl› cepheden savafl
ilan eden ve kendisini siperlerin en önünde konumland›ran bir savafl par-
tisinin dikkate almas›, önderlik, kadro ve savaflç›lar›n› en zor anlarda en
büyük bedelleri ödemeye, hücum ruhu ve cüretiyle silahland›rmaya kilitle-
mesi ile devrimci hedeflerinden vazgezmeme kararl›l›¤›yla afl›labilir.

Devrim, sosyalizm ve ulusal kurtulufl mücadelesinin çetin ve büyük
bedeller üzerinden dam›tarak elde etti¤i deney ve de¤erleri kuflanmayan,
hazinesine kat›p kendisini güçlendirmeyen büyük bir cephe hatt›n›n iflçi ve
emekçiler ordusunu kavgan›n erdemleriyle motive etmeyen bir öncünün
devrim gibi kapsaml› bir toplumsal alt-üst olufla önderlik etmesi, onun her
bir aflamas›nda ortaya ç›kacak bedellerine gö¤üs gererek devrimi zafere
tafl›mas› söz konusu olabilir mi? 

Yaflamlar›n›n ve partinin tasfiye ile karfl› karfl›ya kalabilece¤i, bu ris-
kin çok yüksek oldu¤u durumda Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve di¤er TKP
kadrolar› ülkeye dönmek ve devrimin önderli¤ini ele geçirme sevdas›ndan
vazgeçmediler. Onlar›n devrim hayali vard› ve bunu gerçek yapman›n ola-
na¤› do¤mufltu. Koyuldular yola ikilemsiz. Ve bedelini ödediler. Devrimci-
yi s›radan insandan ay›ran özellik onun amac›na bilinçli, örgütlü, ikircim-
siz yürümesidir. Genel bir yaflam de¤il, s›n›f mücadelesiyle en ileri düzey-
de iliflkilenmifl ve her an› bir ömre bedel güzelliklerle anlamlaflt›r›lm›fl bir
devinimdir yaflam. Suphi’ler gibi ‘71 devrimci kartallar›da yüksekte durma-
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yer almak, hemen ve ilk elden yap›lmas› gerekenlerdir. Bu do¤rultuda se-
çim kampanyas› sürecinde ajitasyon-propaganda ve kitlelere dönük çal›fl-
ma dönemindeki atakl›¤›, ›srar› ve yarat›c›l›¤›n› göstermek, bas›n aç›kla-
malar›, faks, e-mail vb. araçlarla protestolar, mitingler, yasad›fl› sokak aji-
tasyonu ve gösterilerini örgütleyebiliriz. Kepenk ve kontak kapatma, ifl ya-
vafllatma, grev ve boykotlar›n gerçeklefltirilmesi hedefine ba¤l› olarak ha-
z›rl›¤›n› örgütlemeliyiz.  Unutmayal›m ki, emperyalist savafl süreci önümü-
ze yeni  devrimci görevler ve zorluklar› ç›kard›¤› gibi, gerek emperyalist zul-
me karfl› tepki ve öfke duyan, anti-emperyalist bilinç tafl›yan, gerekse de
böyle bir savafl ortam›n›n kaç›n›lmaz k›ld›¤› iktisadi, fiziki ve moral y›k›m›
yaflayan nufusun genifl y›¤›nlar› aras›nda büyük bir gerilime, isyan e¤ilimi-
ne neden olacakt›r. Seçim sürecinde hükümet partilerini sand›k yoluyla ce-
zaland›ran seçmenin oylar›n›n akt›¤› AKP’nin teflhiri ve y›¤›nlar›n kopuflu
için emperyalist savafl “aflil topu¤u”nu oluflturmaktad›r. Emperyalist savafl
koflullar›nda özellikle s›n›r fleridindeki illerde y›¤›nlar, devrimci öncüyle bu-
luflma olana¤› yakalad›¤› koflullarda devrimci harekete ve partimize yöne-
lik kitlesel kopufllar gerçeklefltirebilir. Devrimci durum yönündeki e¤ilim,
kendisini aç›ktan göstermesi ve kopuflma hali tabiki haz›rl›kl› olmayanlar›
geride b›rakarak, yanl›fl kanallara akacak, baz› durumlarda da öfke patla-
malar› biçiminde kendisini tüketecektir.  

Filistin ulusuyla ve direnifliyle dayan›flma, davas›n› sahiplenme sü-
recin bütününde muhakkak ajitasyon, propaganda ve eylemlerimiz içinde-
ki yerini almal›d›r. Bu yaln›zca somut bir dayan›flma etkisi yaratmayacakt›r.
Keza, bu durum hem ulusal özgürlük mücadelesinde ulusumuza yol gös-
termesi bak›m›ndan, hem de emperyalist savafl›n ve Türk sömürgeci iflgal
kuvvetlerinin teflhiri, müslüman inanc›ndan halklar›m›z›n gerici-faflist politik
ak›mlardan koparak devrimci öncüleriyle buluflmas› ba¤lam›nda da özel bir
rol oynayabilir.

Görevlerimiz  zor ve meflakatli. Seçim sürecinin at›l›mc› ruhu, 
Kas›m flehitler ay›n›n feda ruhu ve adanm›fll›¤›yla, ML’nin ve 3. Parti Kong-
remizin önümüzü ayd›nlatan yol göstericili¤iyle, devrimin zaferi için, 
ileri yoldafllar! *

Ne yarg›s›z, infazlar ne gözalt›nda kay›plar halk›m›z› durdurdu ne de
zindanlar ve zindana çevrilmifl Kürdistan vazgeçirdi halk›m›z› hayallerinden.
Kürtlerin kan›yla sulansa da Mezepotamya topraklar› flimdi bitkiler daha gür,
flimdi çicekler daha özgür rengarenk. Ad› Berivan, ad› Zilan, Dilan ve Agire ji-
yan. Ad› özgür Kürdistan.

Osmanl› gelene¤inin tüm pisli¤ini kendinde cisimlefltirmifl olan sömürge-
ci faflist rejim sinsi, alçak ve zalim. ’91  kirli savafl konseptinin denizi kurutmak
plan›n›n bir parças› olarak yak›ld› ormanlar›m›z, köy ve mezralar›m›z. 20.yüz-
y›l›n son çeyre¤inde ambargolarla halk›m›z açl›kla dize getirilmek, iradesi k›-
r›lmak istendi. Sömürgeciler korkunç derecede yan›ld›. Gücünü hakl› ve mefl-
ru mücadele gelene¤inden alan Kürdistan halk› karfl› koyma, bedel ödeme
noktas›nda asla duraksamad›. Özgürleflmenin yolunun aç›laca¤›n›, kimi za-
man bedenini atefl topuna çevirip karanl›¤› yard› kimi zaman da bedenini
bomba yaparak sa¤›r sultanlar›, çoraklaflm›fl beyinleri uyarmay› görev edindi.
Ama özgürlük türküsü hiç mi hiç susmad›. Susturulamad›.

Emperyalizmin ya¤ma ve talan, kan ve barut, katliam, iflkence ve maz-
lum halklar›n boyunduruk alt›na al›nmas› oldu¤u en çok bu co¤rafya halklar›
taraf›ndan bilinir. Emperyalizmin ve sömürgeci faflizmin hak hukuk tan›d›¤›,
özgürlük alan› açt›¤› görülmüfl müdür? O daha fazla kar h›rs›n›n üretti¤i zu-
lüm ve k›y›m makinesidir. Emperyalizmin oldu¤u yerde özgürlük de¤il, ulusal
boyunduruk ve kölelik hüküm sürer. Sömürgecili¤in oldu¤u yerde su yerine
ezilen, sömürülen halklar›n kan› akar. Ve madalyonun di¤er yüzünde ise, onu-
run ve erdemin besledi¤i isyan vard›r. Bir ulusun yeniden küllerinden do¤uflu
yeniden aya¤a kalk›fl› vard›r. Özgürlü¤ün karfl›s›nda ödenecek bedelin a¤›rl›-
¤›n›n k›ymeti yoktur. Bedel ne olursa olsun özgür kiflilik, özgür halk ye¤dir. ‹fl-
te kardefl Filistin halk›n›n tarifi imkans›z ac›lar/bedeller pahas›na özgürlü¤ü
için dövüflmesi ondan. Ondan Filistin ve Kürdistan’›n her da¤ ve vadisi, her
kar›fl topra¤› gerillan›n kan› ile sulanmas›. Kürdistan ve Filistin flafa¤›n›n arzu-
lanmas›, gözleri kamaflt›ran par›lt›s› ondan. Biliyor ki  Özgür Kürdistan ülkesi
ve Filistin vatan› sömürgeciler ve siyonistlerden temizlenene kadar daha çok
ac›lar çekecek, büyük bedeller ödeyecek halk›m›z. Ama hiç bir sald›r› ve k›-
y›m hakl›  ve meflru yolumuzdan, gelece¤imizi, kendi kaderimizi  özgürce be-
lirleme hakk›n› kullanmam›z› engelleyemez. E¤er bugün varl›¤›m›z kabul edi-
liyorsa ödedi¤imiz a¤›r bedeller nedeniyledir. Oyalanmay› reddederek ne sö-
mürgeci köleci bar›fl, ne köylerimizin yak›lmas› ve y›k›lmas›/göçler ne de
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1) Ana Dilde Yay›n Ve Ö¤renim Yasalar›
Bu yasalarla Türk’ten ayr› bir Kürt gerçe¤i dil ve birey somutun-

da kabul edilmifltir. Kürtlerin ulus ve halk olarak kolektif varl›¤›n›n inka-
r› ise sürmektedir.

Dil ve birey düzeyinde de olsa, Kürt gerçe¤inin kabulü, Cumhu-
riyet tarihi boyunca süren inkarc›l›¤›n gövdesinde sürekli kanayacak bir
yara açm›fl ve sömürgecili¤in  asimilasyon olanaklar›na darbe vurmufl-
tur.

2) ‹dam›n Kald›r›lmas›
Türkiye ve Kuzey Kürdistan’›n bugünkü siyasal-toplumsal koflul-

lar› alt›nda, idam›n kald›r›lmas› hukuki de¤il, politik bir geliflmedir. Dola-
y›s›yla ne koflullu durum, ne de a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis meselesi
de¤erlendirmenin esas›n› de¤ifltirmez. ‹dam›n kald›r›lmas› düpedüz
Kürt ulusal gerçe¤iyle ba¤l›d›r ve Kürt ulusal kitlelerinin demokratik bir
talebinin kabulüdür.

3) Kürt Yasalar›n›n Politik Anlam›
Faflist rejim, Kürt yasalar›yla aç›k bir geri ad›m atm›fl, ödünler

vermifltir. Bu ödünler 15 y›ll›k Kürt ulusal özgürlük mücadelesinin, Kür-
distan devriminin ve  ulusal demokratik talepler etraf›nda son üç y›ld›r
süren ulusal kitle eylemlerinin sonucudur. Kürt yasalar›n›n bu dönem
ç›kmas›nda, Türk burjuvazisinin AB’ye girifl stratejisine ve AB D ile
AB’nin yürüttü¤ü emperyalist rekabetin izdüflümlerine ba¤l› etkenler ise
yaln›zca elveriflli koflullar anlam›nda bir role sahiptir.

Sömürgecili¤in Kürt yasalar›yla verdi¤i ve faflist rejimin geri
ad›mlar› olan ödünler, Kürt ulusal sorununun bütünü karfl›s›nda “zay›f
burjuva demokratik tavizler” düzeyinde kalm›flt›r.

Barzani, geçenlerde, faflist diktatörlü¤ün iflgalci ve yay›lmac›
hedefine karfl› demeç verdi. Bu do¤al. Ancak, flunu vurgulamak gerekir
ki, faflist diktatörlü¤ü, iflgalcilikte cesaretlendiren bir etken de geçmiflte
bizzat Barzani ve Talabani’inin bu iflgali desteklemifl olmalar›, faflist
sömürgecilere Kürdistan’›n topraklar›nda askeri üs vermeleri ve PKK
güçlerini birlikte imha etmeye giriflmifl olmalar›d›r. Barzani ve Talabani,
kendi gerici suçlar›n›n cezas›n› elbette ezilen Kürt halk›na, yurtsever dev-
rimcilerie ödettiler. Bugün de, faflist sömürgeciler, e¤er iflgalde bu denli
fütursuzlafl›yorlarsa, bunun iflbirlikçi günahkarlar› da Barzani ve Talabani
güçleridir.

fiimdi Barzani ve Talabani, anayasa tasla¤›nda siyasi iltica hakk›
tan›yarak ve KADEK güçlerine sald›rmama tavr›yla, politikalar›n› de¤ifltir-
diler. Faflist sömürgecilerin iflgal haz›rl›¤› ve Federe Devlete son vermeyi
hedeflemesi karfl›s›nda, bu, anlafl›l›r. Burjuva iflbirlikçi yönetim, bu
politikan›n devam› olarak, KADEK güçlerini ilk aflamada silahs›zland›r-
mayla bafll›yaca¤› ve baflar›rsa daha sonra bask›yla tekrar yasak-
layaca¤› bir aflamaya varacak hesap da güdecek. Bu yoldan KADEK’i et-
kisizlefltirme veya Güney’de bitirmeyi hedefleyecektir. Esasen bu
politikan›n gerçek sahibi, burjuva yönetimden çok ABD emperyalizmidir.

ABD protektoras› bir federe yönetimin, ABD’nin KADEK’e iliflkin
planlar› d›fl›na istese de ç›kamayaca¤› aç›k de¤il mi? Bu planlar karfl›s›n-
da ABD’yle “tarafs›zl›k” politikas› yoluyla uzlafl›l›r ve ulusal mücadele em-
peryalizme karfl› mücadeleden kopar›l›rsa, yaln›zca tutarl› yurtsever çiz-
giden uzaklafl›lmakla kal›nmaz, kendi güçlerinin de bitirilmesine kendi
eliyle onay verilmifl olunur. 

Kürdistan marksist leninist komünistleri, ABD emperyalist savafl›na
karfl› halk›m›z›n yan›lsama içine sokulmas›na da, Güney’de ABD yanl›s›
bir savaflta k›rd›r›lmas› onursuzlu¤una da, diri ulusal güçlerin ezilmesine
de  karfl› mücadele edecek, diri yurtsever güçlerin tüketilmesi tehlikesine
karfl› uyar›c› olacaklard›r. 

Kürdistan›n ulusal özgürlü¤ünü kazanmas›n›n yolu, emperyalist
savafla karfl› mücadeleden geçecek,  bütün sömürgeci  burjuvazilere kar-
fl›, halklar›n ortak mücadelesinin zaferini haz›rlayacak yoldur. Halklar›n
kardeflli¤i ve birlikte mücadelesi yolu, yaln›zca Kürdistan’›n özgürlü¤ünü
de¤il, halklar›n ulusal demokratik cumhuriyetleriyle yeralacaklar› enter-
nasyonalist birleflik iktidar› hedefini gerçeklefltirecek tek yoldur. *
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Bu, ayn› zamanda, Kürt ulusuna dayat›lan bir kölelefltirici
bar›flt›r.

Türk sermaye oligarflisi ve “de¤iflim” stratejisine ba¤l› di¤er
güçler, bu  yeni durumu veya zay›f burjuva demokratik tavizleri,
devrim ateflini tamamen küllendirme, Kürt ulusal dinami¤ini yedek-
leme  çizgisinde hareket etmekte;  Kürt halk›n›, AB’ye giriflin Kürt
ulusal sorununda yeni ve büyük geliflmelere yol açaca¤› yan›lsama-
s›yla zehirlemeye çal›flmaktad›rlar.

4) Ödünler Karfl›s›ndaki Tutumumuz
Yay›n ve dil konusundaki ödünlerden etkince yararlan›lmas›

baflta gelen görevdir. Bu olanaklardan en yayg›n biçimde yararlan-
mas›, Kürt ulusunun inkar ve asimilasyona karfl› mücadelesinde ye-
ni silahlarla donanmas›n›, yeni mevziler kazanmas›n› sa¤layacakt›r.

Ödünlerin yaln›zca inkar cephesiyle s›n›rl› oldu¤u, dolay›s›y-
la, sömürgeci rejimdeki de¤iflikliklere karfl›n, ekonomik ve siyasi il-
hakta ifade bulan ve tümüyle devam eden kapitalist sömürgecilik ile
AB konusundaki bofl hayallerin teflhiri, bunlara  karfl› politik ve
ideolojik mücadele görevlerin di¤er boyutunu oluflturmaktad›r. 

5) Yasalar›n Karfl›devrim Cephesindeki Sonuçlar›
Sermaye oligarflisi ve AB’ci siyasi güçler, MGK ve statüko

karfl›s›nda mevzi kazanm›flt›r. Bu geliflme veya çatla¤›n büyümesi,
faflist rejimin topyekün savafl imkanlar›n›n belirli ölçüde daral-
mas›na yol açm›flt›r.

Eylül  2002

MLKP-MK

tan’›n ayr› devlet kurma hakk›n›, marksist leninist komünistler olarak savunu-
yoruz, iflgale karfl› sonuna kadar mücadele edece¤iz. Ama bu devrimci çiz-
giyle, Talabani-Barzani yönetimine yedeklenerek, ABD’nin emperyalist savafl
arabas›na ba¤lanmak aras›nda afl›lmaz bir çizgi vard›r. ABD’ye bel ba¤la-
yanlar, Bosna-Hersek, Kosova’dan oldu¤u gibi Filistin ulusal mücadelesin-
den ders ç›karmal›d›rlar. Orada da, ABD mücadele karfl›s›nda, Filistin’e
özerklik vermek zorunda kald›. Önce  Filistin ulusal devrimini sönümlendirme
manevras›na dönüfltürdü, sonra bugün görüldü¤ü gibi, siyonist savafl maki-
nas›n› tekrar Filistin halk› üzerine sürerek, özerkli¤i de geri ald›.

KADEK, ABD’nin ikinci Irak savafl› haz›rl›¤›na giriflti¤i zaman, bafllan-
g›çta, Öcalan’›n söylemiyle, ‘ABD’nin Irak’a müdahalesi demokrasi getirir’
tavr›yla, emperyalist savafl yanl›l›¤›na e¤ilim gösterdi. Ancak, sömürgeci fa-
flist diktatörlü¤ün güney Kürdistan’a girip KADEK’in askeri güçlerini ezme he-
defi aç›¤a ç›k›nca, “medya savunma bölgeleri ve tarafs›zl›k” politikas›n› be-
nimsedi.

ABD’nin ikinci Irak savafl›n›n önemli bir parças› da, Türk burjuvazisinin
Güney Kürdistan’a iflgalci bir güç olarak sokulaca¤›d›r.  Buna karfl› KADEK’in
direnifl karar›n› ilan etmesi elbette, antifaflist antiemperyalist bir tav›rd›r. Kür-
distan komünistleri, iflgalci ve imhac› sald›r› karfl›s›nda elbetteki KADEK güç-
lerini savunacaklar. Ama, KADEK’in tarafs›zl›k politikas› ise, ABD’nin emper-
yalist savafl sald›rganl›¤›yla uzlaflmakt›r. Bu, KADEK’in, emperyalizm ve sö-
mürgecilikten “burjuva çözüm” bekleme ve üzerine uzlaflma çizgisinin kaç›-
n›lmaz sonucudur. Kürdistan komünistleri olarak,  Kürdistan emekçilerini ve
tutarl› yurtseverleri, KADEK’in bu uzlafl›c› “tarafs›zl›k” tavr›n› terketmeye ve
tav›r almaya ça¤›r›yoruz.

Türk burjuvazisinin faflist diktatörlü¤ü, Güney Federe bölgesinin huku-
kileflmesi ve Kerkük’ü baflkent ilan etmesi olas›l›¤› karfl›s›nda iflgale baflvu-
raca¤›n› ilan ediyor. Bu, iflgalci ve yay›lmac› bir gericiliktir ve ayr›ca KADEK
güçlerini imhac›d›r. Kürdistan proletaryas›, iflgalcili¤e karfl›, bütün Kürt yurt-
severleri ve Türk emekçileri, komünist ve devrimci güçleriyle birlikte
mücadele edecek, Kürdistan’›n her parças›n›n yazg›s›n› kendisinin tayin et-
mesi özgürlü¤ünün y›lmaz savunucusu olacakt›r. Güney Kürdistan’›n, Kürt,
Türkmen, Süryani halklar›n›n birlikte, yazg›s›n›, federasyon mu, ba¤›ms›z
devlet mi, istedi¤i biçimde belirleme özgürlü¤ünün yan›nda yer alacakt›r.
Güney’deki Türkmen halk›n›n, Türk burjuvazisinin hegemonyac› gerici
hedefinin arac› yap›lmas›na karfl› kararl› bir mücadele yürütecektir. 
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24 Aral›k 1978’de Kahramanmarafl’ta, MHP’li faflistler, devrimcileri,

ilericileri ve alevi inançtan halk› katlettiler.

Faflist MHP, o dönemde, yükselen ve milyonlar› kapsam›na alan ifl-

çi s›n›f› ve halklar›m›z›n devrimci mücadelesine karfl›, faflist diktatörlü¤ün

vurucu -katliamc› gücüydü. Komünist ve devrimci militanlar›, ilerici ayd›n-

lar› katletmek, sünni-alevi çat›flmalar› yaratarak büyük çapl› katliamlar dü-

zenlemek bafll›ca sald›r› yöntemleriydi. Bu yolla gericilik ve ABD emperya-

lizmi, geliflen devrimci hareketi  daha bafltan sindirerek devrimi engelleme-

yi hedefliyordu.

MHP’li katiller, 24 Aral›k’tan birkaç gün önce, TÖB-DER’li iki ö¤ret-

meni ketlettiler. Devrimciler, iki ö¤retmeni u¤urlama törenine yaklafl›k on-

bin kiflinin kat›ld›¤› kitle eylemiyle yan›t verdiler. U¤urlama töreninde, faflist

güruh, Ulu camiide toplanarak ve gericili¤in etkisindeki kitleye cami hopar-

lörlerinden ça¤r› yaparak yeni bir sald›r› örgütlemeyi denedi. Kararl› dire-

nifl karfl›s›nda baflar›s›z kald›.

24 Aral›k’ta da Ökkefl Kenger, Edip Özbafl gibi faflist katillerin öncü-

lü¤ünde, AP’li, MSP’li gericileri de arkalar›na takarak, katliam› bafllatt›lar.

Tan›nan devrimcilere ve alevi inançtan insanlar›n semtlerine, önceden ifla-

retlenmifl evlere sald›rd›lar. Silah, balta, kaz›klarla, çocuk yafll› kad›n, befl-

yüz insan› katlettiler.

Marafl katliam› o dönemdeki kontrgerilla katliamlar›ndan en vahfli

olan›yd›. MHP’li katiller, CIA ve Türk burjuvazisinin kontrgerillas› taraf›ndan

görevlendirilmifl ve katliam›n plan› önceden yap›lm›flt›. Katillerin elebafl›la-

r› yaln›zca Marafl’l› faflistlerle s›n›rl› de¤ildi. Elaz›¤, Malatya, Kayseri, Yoz-

gat, Ankara gibi illerden de MHP’li katiller önceden getirilip mevzilendiril-

Güney Kürdistan iflgali, Kuzey’de OHAL’in veya daha önemlisi de
OHAL’in kirli savafl makinas›n›n sürdürülmesine yolaçacak, hatta uzayan
savafl koflullar›nda s›k›yönetim gündeme gelecek, baflta halk›m›z olmak
üzere iflçi s›n›f› ve halklar›m›z›n faflist rejime karfl› mücadele koflullar›n›
a¤›rlaflt›racakt›r.

Bu gerçekler, Güney ve Kuzey’de  proletarya ve halk olarak,
ABD’nin ikinci Irak savafl›nda da, karfl›m›zda, gerçekte ulusal özgürlük-
lerimizin  ilerletildi¤i sonuçlar de¤il, ABD protektoras› alt›nda, Barzani-Ta-
labani gerici rejimini, ABD tetikçili¤iyle  Arap halk›n›n kan›n› dökme onur-
suzlu¤unu ve evlatlar›n› ABD için ölüme göndermeyi, sömürgeci Türk
burjuvazisinin iflgalini bulaca¤›z.

O halde Güney ve Kuzey Kürdistan proletaryas› ve  halk› olarak,
ABD’nin ikinci Irak savafl›na ve Türk burjuvazisinin  olas› iflgaline tav›r al-
mal›, mücadele etmeli, Arap, Türk ve Kürt halk›n›n enternasyonalist kar-
deflli¤inin önünde yürümeliyiz. Saddam diktatörlü¤ünden kurtuluflu,
ABD’nin emperyalist “dünya diktatörlü¤ü”nde aramamal›,  ABD emperya-
list sald›rganl›¤›na ve bölge gericilerine karfl› mücadele içinde ulusal öz-
gürlü¤ü kazanma umudumuzu büyütmeli, özgücümüze ve kardefl halkla-
r›n devrimci dayan›flmas›na  güvenmeliyiz. 

ABD SAVAfiI KARfiISINDA K‹M NEDEN UZLAfiIYOR?

Talabani ve Barzani’yi ony›l› aflk›n süredir destekleyen ve bugün de
desteklemeye devam eden, Kuzeyin ulusal reformcu güçleri,Türkiye Kür-
distan› Demokrat Partisi, PSK, PYSK gibi örgütler, ABD himayesinde Fe-
dere Güney Kürdistan’›n fiilen kurulmas›n› desteklediler. Bunun kaç›n›l-
maz  sonucu olarak, Barzani-Talabani’inin geçmiflte PKK güçlerini, ABD
ve sömürgeci Türk burjuvazisinin  emriyle, imha savafl›n› da “tarafs›z kal-
ma” ad›na nesnel olarak desteklediler. Bugün de, “Kürt devleti olsun da
nas›l olursa olsun” mant›¤›yla, ABD’nin Irak savafl›n› ve Barzani-Talaba-
ni’in üstlendi¤i rolü destekleme politikas› izliyorlar. Bu, ABD’ye ve iflbirlik-
çi Barzani ve Talabani’ye yedeklenme politikas›d›r. Onlar›n ulusal kurtu-
lufl mücadelesini emperyalizme karfl› mücadeleye tabi k›lmaktan kaç›nan
ve ulusal devlet kurulmas›n› nihai amaç edinen küçük burjuva ve  burju-
va reformcu çizgisinden kaynaklanmaktad›r. Kuflkusuz, sömürgeci faflist
diktatörlü¤ün Güney Federe statüsüne sald›r›s›na karfl›, Güney Kürdis-
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mifl ve katliamda görev verilmiflti. Gericili¤in etkisindeki kitleyi katiller

sürüsü olarak seferber etmede, AP (Demirel’in liderli¤indeki faflist par-

ti), MSP (Erbakan’n›n liderli¤indeki dinci parti) gibi partilerin yerel yöne-

ticileriyle, flehrin etraf›n›n askeri kuvvetlerce çevrilip, Türko¤lu ve Pa-

zarc›k köylerinden, Gaziantep’ten yard›ma  gelen devrimcilerin engel-

lenmesinde askeri kontrgerilla flefleriyle iflbirli¤i yaparak katliam› ger-

çeklefltirdiler. 

Marafl katliam›, faflist karfl› devrimin, Çorum, Erzincan, Malatya,

Elaz›¤, Sivas’ta düzenledi¤i, sünni halk› alevi halka sald›rtarak katliam

düzenleme sald›lar›n›n en kanl› halkas›yd›. Kürdistan ve Türkiye’nin di-

¤er bölgelerinde, genifl kitlelerin devrimci hareket içinde olmas› nede-

niyle sünni-alevi çat›flmas› yarat›lam›yor ve olan çat›flmalar›n bu böl-

gelere faflist etkisi gerçekleflmiyordu. Tersine, anti-faflist kitle hareketi

bu bölgelerde, katliamlar› protesto ve  hesap sorma eylemlerine bafl-

vuruyordu.

Faflistlerin, sünni-alevi çat›flmalar›n›  örgütledi¤i -Marafl katliam›

dahil- yerlerde, devrimci hareket, askeri haz›rl›¤› ve çat›flmay› baflara-

bildi¤i yerlerde, moral, kitle gücü ve örgütlülü¤ünü korudu, özgüvenini

gelifltirdi. Marafl katliam› karfl›s›nda, kent içinde askeri haz›rl›¤›n›n çok

zay›fl›¤›n›n bedelini a¤›r ödedi. Köylerdeki güç ve örgütlülü¤ü de dev-

let güçleri engelleyince, ancak zay›f bir askeri güçle çat›flabildi. Çat›fl-

t›¤› Yörükselim semtinde, faflistlere zayiat da verdirdi. Ancak Karama-

rafl alevi semti ve alevi inançtan insanlar›n da bulundu¤u baz› semtler-

de halk vahfli ve büyük çapl› katliama maruz kald›. Marafl kenti içinde-

ki alevi inançtan halk kenti terketti¤i gibi, Marafl ve di¤er pek çok böl-

gede moral bozuklu¤una yolaçt›. Devrimci hareketin o dönemdeki sa¤

kendili¤indenci zaaf›, katliam günlerinde katliam› örgütleyen faflist ör-

gütlerden askeri hesap sormay› da zay›f b›rakt›, ilerici ve devrimci kit-

lenin moralini zay›flat›c› rol oynad›. 

1 May›s ‘77 katliam›ndan sonra, 24 Aral›k ‘78 Marafl katliam›,

halklar›m›z›n devrimci kitle hareketinin kapsam›n› elbetteki  daraltt›.

Ça¤›m›zda, ulusal özgürlük mücadelesi, emperyalizme karfl› mücade-
leden kopar›lamaz.

Görünüflte ba¤›ms›z ama gerçekte emperyalizme ba¤›ml› devletler kur-
mak emperyalizmin ulusal devrimler karfl›s›nda baflvurdu¤u bir manevrad›r.
Bu, hegemonya bofllu¤undaki ülkelerde egemenlik kurarken ABD ve di¤er
emperyalistlerin, sömürge ve ilhak alt›ndaki uluslar›n mücadelesi karfl›s›nda,
“uluslararas›” ya da “himayeci” sömürge bölgeler, federasyonlar kurmas› bi-
çiminde bugün de uygulan›yor.

Sömürge ve ilhak alt›ndaki uluslar›n devrimci proletaryas›, ulusal özgür-
lük devrimini, emperyalizme,  faflizme ve gericili¤e karfl› devrimle bugün da-
ha çok birlefltirmek zorundad›r, birlefltirmelidir. Sömürgeci boyunduruk alt›n-
da olan ülkemiz Kürdistan’›n bütün parçalar›ndaki mücadelelerde de bu ders
geçerlidir ve devrimci proletaryam›z, bu yolu tutacak , halk›m›z›n bu yoldan
yürümesine önderlik etmeye çal›flacakt›r.

ABD’nin haz›rl›¤›n› yapmakta oldu¤u emperyalist ikinci Irak savafl›,
Kürdistan›m›za  ne getirecektir? 

ABD, ‹ngiliz askeri güçlerini de yan›na alarak, Irak’a yo¤un hava sava-
fl› ve ard›ndan kara savafl›yla, Irak’› bütünüyle iflgal edecek. Askeri yengisi
ve üsleri alt›nda, bir dönem askeri yönetimi alt›nda , sonra ise kal›c› biçimiy-
le  ABD kuklas› bir Arap burjuva rejimi etraf›nda federe bir Irak kuracak. Bar-
zani-Talabani gibi iflbirlikçilerine kara savafl›nda önemli tetikçi rol -Afganis-
tan’da Kuzey ‹ttifak›’na verdi¤i role benzer- verecek. Bugünkü ABD himaye-
ci sömürgeci boyunduru¤u alt›ndaki Federe Güney Kürdistan, hukuki hali -ya
ayn› statüde veya daha geriletilmifl haliyle örne¤in bölgesel özerklik biçimin-
de- getirilecek.

Sömürgeci faflist diktatörlük, demagojik söylemlerle ABD yan›nda yera-
lacak, askeri güçleriyle Güney Kürdistan’› iflgal edecek. Bafll›ca demagojisi,
“Kürt devletini engellemek”, “güvenlik sa¤lamak” olsa da, gerçekte esasen
ABD’nin stratejik iflbirlikçili¤i nedeniyle, kara savafl›na iflgalci olarak girecek.
Sonuçta, Güney Kürdistan statüsünü daha geri düzeyde tutmak ve Türkmen-
ler’e de özerk veya federe bölge sa¤layarak himayeci sömürgecilikte pay
kapma politikas› izleyecek.

Sömürgeci Türk burjuvazisi, Güney iflgalinde KADEK güçlerini de imha
etmeyi ve da¤›tmay› temel hedeflerinden biri yapacakt›r. ABD, Türk burjuva-
zisine karadan iflgal görevi verece¤i için onun bu imhac› hedefine onay ver-
mekte tereddüt etmeyecektir.
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MHP’li faflist katillerle çat›flman›n toplam›nda, devrimci hareketin, a¤›r be-

dellerle de olsa sonuçta boyun e¤meyip baflar› kazanmas›, devrimci kitle

hareketinin sürmesine yolaçt›. Ancak, geliflme h›z›n›n düflmesi, örgütlülü-

¤ünün zay›flamas›, kapsad›¤› kitlelerin daralmas›, faflist diktatörlü¤ün, Ma-

rafl katliam›n› bahane ederek, Ecevit hükümeti eliyle ilan etti¤i s›k›yönetim,

baflvurdu¤u kontrgerilla cinayetleri karfl›s›nda, geliflmede tutuklu¤a yolaç-

t›. Devrimci hareketi ve kitle hareketini bast›ramayan diktatörlü¤ün 12 Ey-

lül ‘80’de baflvurdu¤u askeri faflist darbenin baflar› kazanmas›nda,  bu za-

y›fl›klar bafll›ca etkenlerden biri oldular. 

Kürdistan ulusal devrimimiz koflullar›nda da, faflist sömürgeciler,

özellikle Türk-Kürt çat›flmas› ç›kararak, halk›m›z› sindirme, Türk halk›n›

vahfli bir flovenizmle zehirlemeye girifltiler. Alanya, Erdemli, Domaniç vb.

yerlerdeki Türk-Kürt çat›flmalar› bunun örnekleriydi. Ancak, Türkiye kent-

lerindeki genifl Kürt emekçi kitlelerini daha aktif bir mücadeleye itece¤i

görüldükçe faflistler bu çat›flmalardan vazgeçmek zorunda kald›lar. ‘99’da

görüldü¤ü gibi, militan faflist gürüh biçiminde HADEP binalar›na sald›rma

yöntemini kulland›. Ulusal devrimimiz sürecinde, Sivas ve Gazi’de kontr-

gerilla ve MHP’li faflistler, sünni-alevi çat›flmas› yaratmak için katliama

girifltiler. Sivas’ta ayd›nlar›m›za karfl› faflist kitle sald›r›s›n› baflard›lar ve 34

ayd›n›m›z› katlettiler. Gazi’de, baflta marksist leninist komünistler olmak

üzere, devrimcilerin baflar›l› önderli¤i yoluyla, sünni-alevi çat›flmas›na

dönüfltürülmedi¤i gibi, mücadele baflar›l› bir ayaklanmaya dönüfltürüldü.

Marafl katliam›n›n 24. y›ldönümünde, katliama karfl› savaflmak

üzere kente girerken kahramanca çat›flarak flehit düflen Veysel KALKAN-

DELEN, faflistlerin katletti¤i iflçi ‹mam BOZKURT ve di¤er yoldafllar baflta

gelmek üzere, flehit düflen mücadele yoldafllar›n› sayg›yla anarken, dev-

rimci dersleriyle donanarak, ulusal ve toplumsal devrim mücadelemizi

büyütelim. 

¤ine girerek federe statüsünün yönetimine gelen, geçmiflin burjuva re-
formcu önderlikleri Barzani ve Talabani, Türk burjuva sömürgecileri ve
ABD’nin tetikçileri olarak Kuzey’in ulusal devrimci gücü PKK’nin güçleri-
ni imhaya girifltiler. PKK’yi yasaklad›lar. Sömürgeci Türkiye güçlerinin
Güney’i ikide bir  iflgaline ve askeri güç bulundurmas›na onay verdiler.
ABD’nin Güney Kürdistan’da üs kurmas›yla, Güney’in ABD’nin himayeci
sömürgesi olmas›yla, Irak’› kuflatmas›yla iflbirli¤i yapt›lar.

Bu, Kürdistan ulusal özgürlü¤ü ya da bu do¤rultuda bir ad›m olabi-
lir mi? Saddam’›n katliamc›l›¤ana göre, geçici bir süre Güney’de halk›m›-
z›n  kitlesel katliama u¤ramam›fl olmas› ve geçici olarak fiili bir federas-
yonun varl›¤›, ne ulusal özgürlük ve ne de halk için demokrasidir. Ba¤›m-
s›z birleflik Kürdistan için mücadele eden PKK güçlerinin defalarca, Türk
sömürgecili¤inin ve ABD’nin direktifiyle ve Barzan›-Talabani tetikçili¤iyle
sald›r› alt›nda kalm›fl olmas›  da, Türk burjuva sömürgecilerinin havadan
ve karadan sürekli sald›r›s› alt›nda kalmas› da, halk›m›z›n gözbebe¤i sa-
vaflç›lar›n›n imhas› ve dolay›s›yla halk›m›z›n  katledilmesi de¤il mi?

Güney’deki halk›m›z›n  de¤il, ABD ve Türk burjuvazisinin en son
sözü söyledi¤i, Barzani ve Talabani’nin de bunu uygulad›¤› bir federas-
yon, ulusal özgürlük statüsü olabilir mi? Olamaz. Güney Kürdistan’da da,
Kosova’da da bu statü, himayeci türden sömürge üs ve bölgelerin statü-
südür.

ABD, SB’den boflalm›fl hegemonya bofllu¤u olan ülkelerin  sömür-
gesi ve ilhak› alt›ndaki  uluslar›n, ulusal hareketlerini kendi emperyalist
amac› do¤rultusunda bu  dönemde kulland›. Bunun bir örne¤i de Güney
Kürdistan’da yafland›. Ancak bu sömürge ve ilhak alt›ndaki uluslara, ABD
veya baflta ABD olmak üzere  emperyalistler, Bosna Hersek, Kosova ve
Güney Kürdistan’da oldu¤u gibi, “ABD’nin sömürgesi” veya “uluslararas›
sömürge” statüsünden baflka birfley vermediler. Birinci emperyalist sava-
fl›n sonucunda ‹ngiliz  ve Frans›z emperyalistleri de  Arap milliyetçi hare-
ketlerini, emirlere, fleyhlere kendi emperyalist  mandaterli¤inde  devletler
sunarak de¤erlendirmifl, bunlar› emperyalist egemenliklerinin yede¤ine
almay› baflarm›fllard›. 

ABD’ci yeni dünya düzeni ideologlar› ve yerli çanak yalay›c›lar›n›n
propaganda bombarduman›na inanacak olursak, ABD, ilhak veya ba¤›m-
l›l›k alt›ndaki bu uluslara “özgürlük veriyor”. Ancak bu büyük yalan›n ak-
sine, flu leninist görüfl bir kez daha kan›tland›:
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ABD Irak’a savafl haz›rl›¤›n›  sürdürüyor. Sömürgeci Türk burjuva-
zisinin temsilcileri, flu ya da bu itirazlar›na karfl›n, ABD’nin emperyalist
savafl arabas›nda yer alacaklar›n› aç›klamak zorunda kal›yorlar.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’›, ABD savafl uçaklar›n›n üssü olarak
kulland›racaklar›n› daha bafltan deklere ediyorlar.

ABD’nin Irak’a savafl›na ilkede taraftarlar, ancak, “Kürt federe dev-
leti hukukileflir” diye itiraz ediyorlar. Yani ABD savafl›na bir itirazlar› yok.

“ABD’nin stratejik müttefiki oldu¤umuza göre desteklememiz gere-
kir” diyorlar. “Güvenlik”, “kat›lmazsak Kuzey Irak’taki statüde rolümüz ol-
maz”, “Türkmenlere de eflit statü verilmeli” ve “Kerkük, Kürt federasyonu-
nun baflketi olamaz” argümanlar›yla, kara savafl›na da kat›lacaklar›n› ilan
ediyorlar ve bunun karfl›l›¤›nda, ABD haydutlar›yla ç›kar pazarl›¤› yap›-
yorlar.

Sömürgeci faflist diktatörlük, bu tav›rlar›yla, ABD’nin Irak savafl›n›
destekleyece¤ini, hatta kara savafl›na da kat›laca¤›n› flimdiden gösteri-
yor.      

Öte yandan, Güney Kürdistan  burjuva önderlikleri de A¤ustos ay›n-
da Washington’a ça¤r›ld›lar. Di¤er Saddam muhalifleriyle birlikte ama en
güçlüleri olarak ABD emparyalistleri taraf›ndan, emperyalist savafl›n ye-
dek gücü olarak görevlendirilmek üzere.

Türk, Kürt ve ulusal topluluklardan proletaryan›n devrimci mücade-
lesi, baflta ABD sald›rganl›¤›  gelmek üzere, tüm emperyalist sald›rgan-
l›klar› önleme ve yenilgiye u¤ratma çizgisi izlemekle yükümlüdür.  Bu ba-
k›mdan, ABD emperyalist haydutlar›n›n, Irak’a savafl›n› engellemek,
halklar›m›z ve iflçi s›n›f› hareketinin devrimci görevidir.      

Bu, biz Kürdistan devrimci proletaryas› ve halk›n›n ulusal özgürlük
ve devrim mücadelesi aç›s›ndan da öne ç›kan görevimizdir.

Ancak, özellikle Güney’de Kürt federasyonuna yolaçmas› nedeniy-
le emperyalist Körfez savafl›na, ayd›nlar›m›z içinde karfl› ç›kmayan pek
çok kifli ve ayr›ca pek çok örgüt ve çevre vard›. “Kürtlere devleti ABD ve-
recekse ABD’yi destekleriz”, “ulusal  devletimiz olsun da nas›l olursa ol-
sun” içeri¤indeki görüflte ifadesini bulan bu e¤ilim, on y›ll›k sürecin prati-
¤iyle zay›flasa da hala ciddi bir e¤ilimdir. Üstelik Kuzey ulusal devrimimi-

zin yenilgisinden sonra etkisini  koruma koflullar›na kavuflmufltur.
Sömürgeciler, yaln›zca kendi boyunduruklar› alt›ndaki parçada de¤il,

di¤er parçalardaki ulusal mücadelelere karfl› da inkar ve iflgalcili¤e baflvur-
may› temel bir politika olarak benimsemifllerdir. Özellikle Türk sömürgecileri-
nin bu iflgalci inkarc›l›¤›na karfl› hakl› yurtsever tepki devrimci ulusal bilinçten
yoksun kald›kça “ulusal devletimiz olsun da nas›l olursa olsun” e¤ilimine gö-
türmektedir. Çözümü gecikmifl ulusal özgürlük sorunumuz olmas› nedeniyle
de, ulusal devlete özlem yüksek ve dolay›s›yla bu türden e¤ilimleri besleyen
zemin olmaktad›r.

ABD’nin Irak’a emperyalist savafl›n›n, Güney’de ulusal özgürlü¤e yola-
çaca¤› yan›lg›s›  ulusalc› parti ve örgütlerde de yayg›nd›r. Örne¤in ÖCALAN,
ABD’nin Irak’a savafl planlar› haz›rlamaya ve tart›flmaya bafllad›¤› geçen y›l,
ABD’nin Irak’a müdahalesi demokrasi getirir içeri¤indeki bir görüfl aç›klad›.
Emperyalist savaflla uzlaflaca¤›n› göstermifl oldu. Oysa ‘91 Körfez savafl›n-
da, Kürt ulasalc›s› hareketler içinde, emperyalist savafla, ABD’ye karfl› aç›k-
ca tav›r alan az say›daki partiden önde geleni PKK’ydi. ÖCALAN ve PKK,
devrimcilikten reformculu¤a gerilerken, ABD ve emperyalizme karfl› devrim-
ci tav›rdan, uzlaflmaya da geriledi. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nden,
PYK , PSK ve KADEK’e de¤in, Küzey’in ulusalc› parti ve örgütlerinin büyük
ço¤unlu¤unun, Güney Kürtlerine federasyon ve Irak’a demokrasi beklentisiy-
le, ABD’nin emperyalist savafl›na yedekleneceklerini dikkate al›rsak, soruna
iliflkin devrimci politikada ›srar etmek zorunludur. Ve ulusalc› örgüt ve parti-
lerin emperyalizm karfl›s›nda  tav›rlar›n›n geliflme yönünü belirleyen etkenle-
rinden biridir.

ABD’nin ‘91 emperyalist Körfez savafl›, Güney Kürdistan’a ABD protek-
toras›  fiili bir federasyon  getirdi. ABD emperyalizmiyle uzlaflan ,PKK d›fl›n-
daki ulusalc›lar, bunu pragmatik görüfllerinin do¤rulanmas›n›n kan›t› olarak
sundular .

Oysa, ABD protektoras› (himayecili¤inde) Federe Güney Kürdistan, sö-
mürgecili¤in bir biçimidir. Saddam ve Arap burjuvazisinin ilhak› ve sömürge-
cili¤i yerine, ABD’nin himayeci sömürgecili¤inin kurulmas› demektir. Kürt ulu-
sunun özgürlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› asla de¤ildir.

Bu gerçe¤i, sürecin prati¤i de kan›tlam›flt›r. ABD himayecili¤iyle iflbirli-
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