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Politik Durum Diyalekti¤i
ve Öncünün Görevleri
Geliflmelerin bütünlüklü kavran-

mas› ve siyasi gündemlerin iç
ba¤lant›lar›, geliflmelerin yönü ve
görevlerimizi ortaya koymadan
önce, yak›n dönemde yaflanan
politik geliflmeler üzerinde
durmam›z› gerektiriyor. 

I
ABD ve ‹ngiltere emperyalizminin

bafl›n› çekti¤i devletler ile
iflbirlikçileri, Irak'a sald›r› planlar›n›
uygulad›lar. Irak halklar›n›n üzerine
tonlarca bomba ya¤d›r›ld›. ‹nsanlar
katledildi. ‹nsanl›¤›n kolektif de¤er
birikimi olan tarihi, kültürel eserler
tahrip edildi. Ya¤maland›. Ve
emperyalist iflgal ve sömürgecilik
süreci bafllat›ld›. 

Emperyalist sald›rganl›k ve
s ö m ü r g e c i l i ¤ i n

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

Siya fiaperên

“....
ez teyrim teyrê tawus, li ser fiengalê, ez aramê dixwazim

ey nêçirvano, ez bazim teyrê baz, dixwazim hewarê
li zinaran hêlina min, esmani d’ramûsim
li zinaran qet natirsim
ey nêçirvano
li zinaren hêlina min, daxjaz bi gazim
li zinaren qet natirsim, ey nêçirvano

ez teyrê bêwar û wazim, li darê dinê
ez li qewmê xwe digerim ey nêçirvano
li çiyayên asê çerxim bir tenê

ewrên sor dibare
li esmana flaperên wan disa mezin bûn
ey haware, 
ketin nav flerê axir zemanê
ew flerbazin, ew flûrbazin, ew çavsoriyê naxwazin

êêê lawo, çiroka me ûsa xûyane
diroka me ûsa xûyane
eve kilamê bedengiyane, bihise lawo

teyra bi flev û fler domand, edi westiyan
lê westa xwe girtin, ew nasekinin 

ax, ji nav hengema fleri
her teyr bi çengê xwe firi”

Devam› 4. sayfada

Güney Kürdistan:
ABD Sömürgecili¤iyle

Ulusal Özgürlük Gelmez!
“Güney Kürdistan’›n elbette ayr›

devlet kurma hakk›n›, biz Kuzey
proletaryas› ve komünistleri de en
önde ve en kararl›ca savunuyoruz.
Yaln›zca özerk ya da federe statü
de de¤il ba¤›ms›z devlet kurma
özgürlü¤ünü savunuyor ve di¤er
halklarla birlikte mücadele geliflirse
bu özgürlü¤ünü emekçi halklar›n
demokratik federasyonunu gerçek-
lefltirmeye kat›lma biçiminde
kullanmas›n› öneriyoruz”
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fiimdi S›ra Sizde
Denge Kürdistan'›n yeni bir say›s›yla karfl›n›zday›z. DK'nin 3.

say›s›yla okura "yeniden merhaba" dedi¤imiz tarihten bu yana
bir y›l› geride b›rak›yoruz. Üç ayl›k periyotlarla yay›nlad›¤›m›z
DK'nin yeni dönemde 5 say›s› ç›kt›. Kürdistan Parti Örgütü
olarak DK'yi yeniden yay›nlama karar› al›rken, bir yandan
yoldafllar›m›z›n ilk ad›mlar›n› att›¤› bir devrimci mirasa dayan›yor
olman›n verdi¤i güç ve mutlulu¤u yaflarken di¤er yandan DK'nin
uzun süre yay›n›n›n kesintiye u¤ramas›n›n pratik özelefltirisini
verme sorumlulu¤unun bilincindeydik. Bu pratik özelefltirinin
somutlanaca¤› en ay›rt edici yanlardan biri DK'nin belirlenmifl
periyodunda yay›nlanmas› ve düflman›n sald›r›lar›n›n bir kesinti
oluflturmas›na izin vermemekti. Yine pratik özelefltirinin
somutlaflaca¤› di¤er bir nokta DK'nin yaz› iflçili¤inin bir dönem
Kürdistan Örgütü'nün do¤rudan kendi olanaklar›na dayanarak
yerine getirilmesi yaklafl›m›yd›. Bu pratik özelefltiri tavr› ortaya
konulmadan iflin do¤rusu okurun DK karfl›s›ndaki
sorumluluklar›n› vurgu yapmak ve tekrar tekrar alt›n› çizmeyi
do¤ru bir tutum olarak benimsemedik. Ve her dikkatli okurun
görebilece¤i gibi baflyaz› niteli¤indeki ilk ç›kard›¤›m›z DK'nin
d›fl›ndaki say›lar›m›zdan do¤rudan do¤ruya okura hitap eden ve
sorumluluklar›na vurgu yapan, elefltiren yaz›lar yay›nlamad›k.
Bugün gelinen aflamada DK'nin ç›kard›¤›m›z 5 say›s›yla ve her
geçen gün geliflen içeri¤iyle söz konusu pratik özelefltiriyi yerine
getirdi¤imiz inanc›nday›z. 

DK, Kürdistani yay›n yapan Kürdistan proletaryas›n›n bak›fl
aç›s› ve diliyle yay›n yapan partimizin tek yay›n organ›d›r. DK,
Kürdistan parti örgütlerimizin, kadro ve devrimci militanlar›m›z›n
elinde "kolektif bir propaganda, ajitasyon ve örgütleme" arac›d›r.
DK ayn› zamanda Kürdistan'daki parti inflas› ve kadro
adaylar›n›n ortaya ç›kart›lmas› ve flekillendirilmesinde özel ve
özgün bir rolü de vard›r. Hatta ilk aflamada Kürdistan'da parti
önderli¤inin inflas›nda, birikim ve niteli¤i yükseltmek, DK'nin
yay›n çizgisi içerisinde çok daha özel bir yer tutmufltur. DK
ç›kar›lmas›, parti omurgas›n›n ve kadrolar›n›n yeteneklerinin
harekete geçirilmesinde teflvik edici olmufl, bir bütün olarak
Kürdistan Örgütümüzün, Kürdistan devrimini ve partiyi infla
görevlerinin sorunlar› üzerine yo¤unlaflmalar›n›, bilgi ve
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Bizde genç komünistler olarak da¤lar›n günefl ülkesinin heybetlili¤ini
artt›rmay›, analar›m›z›n yüreklerinde ki bu inanc›, bu kavga ateflini bütün halka
yaymay›, bütün bu topraklar› bu inançla sulamay› kendimize görev bildik. 

Bunun için öncelikle kitleyle tan›flmak, onlarla sohbet etmek gerekiyordu.
Bizde vakit kaybetmeden kollar› s›vad›k. Art›k insanlarla tan›fl›yor,
tart›fl›yorduk. Sohbetin sonunda kendimizi tan›tt›¤›m›zda (komünist gençler
olarak) "siz bu topraklarda kendinizi hissettirmeye bafllad›n›z devam edin"
diyorlard›. Bu kamç›l›yordu bizi, daha çok kifli ile tan›flma, çevreyi geniflletme
ihtiyac› do¤uruyordu bizde. 

Bu ihtiyac› gidermek için okul kantinlerine gidiyor ö¤rencilerle tan›fl›yorduk.
Onlar›n düflüncelerini dinliyor ve kendi düflüncelerimizi söylüyorduk. Hakl›
oldu¤umuzu söylüyorlard›. Komünist genç oldu¤umuzu ö¤renince
gülümsüyorlard›. Bir ö¤renciyle sohbetimiz s›ras›nda bize "ço¤unluk olmak pek
anlam ifade etmiyor, çal›flmad›ktan sonra" diyor ve ekliyor "ben geldi¤im
flehirde komünist gençlikten biriyle konuflmufltum. bu anlatt›klar›n›
yapaca¤›n›za nas›l inan›yorsunuz demifltim ona ama siz Kürdistan'a kadar
ulaflm›flsan›z bu inanc› burada da yaflat›yorsunuz biz neden inanmayal›m"
diyerek bir çay daha söyledi. Çaylar›m›z› yudumlayarak sohbetimize devam
ettik. 

Sendikal›larla tan›fl›yorduk. Onlarda bizi ayn› s›cakl›kla karfl›lad›.
Kürdistan'da sesimizin yükselmeye yank›lanarak bu co¤rafyay› sarmaya
bafllad›¤›n› söylüyorlard›. 

Böyle sözleri duydukça bizimde düflüncelerimiz netlefliyordu beynimizde.
Neden iflgal alt›ndaki bu topraklar›n gerçek sahiplerinin, yani halk›m›z›n olmas›
için uyan›fl› sa¤layamayal›m, demeye baflad›k kendimize. 

Irak'taki kirli flavaflta bir anan›n sesi yükseliyordu televizyonlarda. O¤lu
ölmüfl ama o¤lunu gömmüyordu. "Benim o¤lumu bu kirlenen topraklara, iflgal
alt›ndaki bu topraklara gömdürtmem! Ne zaman ki bu topraklar özgürleflir,
temizlenir o zaman çocu¤umu kendi ellerimle gömerim ve rahat uyurum!!" diye
hayk›r›yordu. 

Genç komünistler olarak Irakl› anan›n, Irak için bu hayk›r›fl›n› bizde ülkemiz
için bu topraklara yaymay› kendimize bir görev bilmeliyiz. 

Ça¤r›m›z, genç komünistler özgür topraklar yaratmak için Kürdistan'da bir
ad›m öne de¤il en öne!!!

Genç Bir Komünist

Dengê Kurdistan Say› 7 May›s 2003

39www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Dengê Kurdistan Say›:7 May›s 2003

deneylerini ço¤altmalar›n› koflullam›flt›r. Kadrolar›n pratik
üretimlerini, kolektifle paylaflma ve merkezileflme görevi kadrolar›
zihinsel üretime zorlam›fl ve bunun sonucu olarak da niteli¤in
geliflmesine hizmet etmifltir. 

DK'nin bir örgütlenme arac› olarak de¤erlendirilmesinde
perspektif ve politikalar›n›n parti kitlesinin bütününe mal edilmesinde
ve devrimci öncü kitlelere tafl›nmas›nda esasen prati¤imizin dar
kald›¤›n› belirtmeliyiz. ‹llegal bas›m ve ço¤altma sorunlar›, çal›flma
alanlar›nda asgarisinden da¤›t›m a¤lar›n›n amaca uygun infla
edilememifl olmas› ve yaklafl›mlar ve Denge'nin oynayabilece¤i kitle
çal›flmas›nda daha özel rolün anlafl›lamamas› da¤›t›m alan›ndaki
s›n›rl›l›¤› koflulland›ran faktörler olarak karfl›m›za ç›k›yor. Keza, baz›
çal›flma alanlar›nda ise, yer yer siyasi karars›zl›¤›n bir ürünü olarak
gizli devrimci çal›flmaya mesafeli durufllar da Denge'nin tüm parti
çeper ve iliflkilerine, kitle hareketinin öncü, do¤al önderlerine
da¤›t›mda s›n›rlay›c› bir rol oynamaktad›r. Tüm parti temel ve çeper
örgütleri, kadro ve aktivistlerin DK'yi kolektif bir propagandist,
ajitasyon ve ille de örgütlenme arac› olarak kullanma görüfl aç›s›n›n
gere¤i olarak pratiklerinde ortaya ç›kan hata ve eksikleri tespit
etmelidir. Ortaya ç›kan sorunlar› gidermeyi devrimci pratik
faaliyetlerinin önceliklerinden biri olarak ele almal›d›rlar. DK'nin
da¤›t›m›n› yer yer özel kampanya biçiminde de yerine getirmeliyiz.
DK da¤›t›m say›lar›n› her çal›flma alan› mevcut da¤›t›m oran›n›n
birkaç kat üzerine ç›karma perspektifleriyle sorunu ele almal›d›r.
Yine, DK, okuma gruplar›n› ço¤altmal›, DK'yi elden verdi¤imiz öncü
iflçi ve kitlelerin içeri¤i üzerine tart›flmalar yürütmeliyiz. 

DK'nin içeri¤ine iliflkin genelde yoldafllar›m›zdan olumlu tepkiler
al›yoruz. Yoldafllar›m›z›n bu tepkilerinden hiç kuflkusuz do¤ru bir
yolda oldu¤umuz sonucuna var›yoruz. Ancak, DK'nin yeni hedefler
yakalamas› devrimci elefltirel okur kitlesinin yarat›lmas› ancak ve
ancak okur sorununun bir görevi de küçük bile olsa devrimci
elefltiricili¤i yerine getirmesidir. DK'yi yaz›larla, mektuplarla, bilgi
notlar›yla vb. desteklemek, maddi olanaklar›n› ço¤altmak okur ve
örgütçülerimizin önemli sorumluluklar› aras›ndad›r. DK okuru olmak
ayn› zamanda bir kimliktir. Sömürülen Kürt proletaryas›n›n komünist
öncüsünün bir parças› olmakt›r. 

Yoldafllar, daha güçlü bir DK ve s›n›f mücadelesinde DK'yi daha
güçlü bir silah olarak kullanmak için görev bafl›na!

ö¤renmek. Sohbetten çok etkilendikleri belliydi. Sürekli bize soru
soruyorlard›. Bu toplant›lar›n sürekli olmas›n› belirtiyorlard›. Sohbete
doyamam›fl olacaklar ki hemen ertesi gün tekrar toplanmam›z› söylüyorlar.
Ve gecenin geç saatlerinde evden ayr›l›yoruz. D›flar›da dondurucu bir
so¤uk bizde ise kitlelere gitmenin verdi¤i bir bilinç s›cakl›¤› ve dilimde "k›z›l
güller aç›nca Kürdistan da¤lar›nda.." marfl.

Yap›lan toplant›da gençlerin sosyalist devrimci bilinçlerinin ve
kültürlerinin do¤al olarak geri olmas›, kimi zaman ML önderleri (Marks,
Engels, Lenin ve Stalin) bilinçsizce küçümsemeleri, ancak sosyalist siyasal
bilinç ve bilimsel sosyalizm tafl›d›¤›nda gençlerin ö¤renme çabas› ülkemde
komünist bir partinin varl›¤›n›n önemini ve aciliyetini daha iyi gösteriyordu. 

Kitlelere sosyalist bilinç d›flar›dan tafl›n›r, bu bilinç kanallardan akar, bu
kanallar ne kadar mevcutsa o oranda sosyalist bilinç geliflir. O zaman
yoldafllar kitlelere hücum. Herne Pefl!

II

Kim Demifl "Da¤lar E¤mifl Bafl›n›" Diye

Ülkemde y›larca süren kanl› savafl geride kan, gözyafl› ac› b›rakarak
s›n›rl› kazan›mlarla sonuçland›. Bu süreçten sonra Kürdistan halk›
hakk›nda çok yorulmufl, düfllerini bir kenara itmifl, b›km›fl olmal›d›rlar
denildi. Art›k gö¤ü delen da¤lara bakt›klar›nda zaferin par›ldayan ›fl›¤›n›
görmüyorlar diye düflünüldü belki.

Ama bunlar›n hepsi birer yan›lsamayd›. Bu halk için ac›, gözyafl› zaferin
umuduyla yer de¤ifltirerek tatl› bir tebessüme b›rakt› yerini. Analar
evlatlar›m›z›n kan› halen burada, bu topraklarda diyor. Analardan biri yeni
yeni filizlenen çiçe¤i gösteriyor. ‹flte benim o¤lum bu çiçe¤e can veriyor,
benim o¤lum bu çiçe¤in içinde, diyor. Benim o¤lum bu çiçek diyor! Sonra
bafl›n› gö¤e çeviriyor; 

"‹flte bak orda; flu gö¤ü delen iki da¤›n aras›ndan yükselen günefli
görüyor musun? Bak iflte zafer orada. Benim o¤lum onu zaptetmeye gitti.
Ben yan›nda de¤ildim. Ama flimdi o¤lum bu çiçekte tekrar canlanacak,
tekrar o ufuktaki günefli zaptetmeye gidecek. Ama bu seferki gidiflinde
bende yan›nda olaca¤›m" diyor ve hayk›r›yor. 

"Bu kavga burada bitmez"
Çünkü inanç, umut hala yafl›yor.
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cephesinde bunlar yaflan›rken, ezilen, sömürülen
emperyalist sald›rganl›¤a karfl› halklar cephesinde son derece de¤erli
savafl›m deneyleri sergilendi. Irak'a sald›r› öncesi dünya çap›nda
yayg›n, kitlesel ve yer yer militan biçimlere bürünen emperyalist savafl
karfl›t› enternasyonal kitle eylemleri, sald›r›n›n bafllad›¤› 20 Mart
tarihinden itibaren Irak halkan›n somutunda silahl› anayurt savunma
direnifliyle yeni bir boyut kazand›. 

‹flgalci, sömürgeci emperyalist zalimlere karfl›, Irak'›n Umm Kasr
kasabas›nda bafllayan halk›n silahl› direnifli, Necef'ten Nas›riye'ye,
Basra'dan Kerbela'ya kadar Ba¤dat'›n tüm güneyini kapsad›. fiii Arap
halk›, on y›llard›r gerici-faflist Saddam-Baas diktatörlü¤ünden çekti¤i
zulüm ve ac›lara ra¤men, emperyalistlerin politik iflbirlikçi oyunlar›na
gelmediler. Emperyalist zulme ve politik iflbirlikçili¤e karfl› mücadeleyi
merkezde tutarak büyük bir onur ve kahramanl›k tavr› sergilediler. Irak
fiii halk› ve gönüllüler baflta olmak üzere halklar›n sergiledi¤i yi¤itlik ve
feda ruhuyla dopdolu kahramanca silahl› direnifl savafl›, ülkemiz,
Türkiye, Ortado¤u ve di¤er dünya ezilenlerini, iflçilerini ve emekçilerini,
olumlu  yönden derinden sarst›. Zalime karfl› mücadele, birlik ve
dayan›flma bilinci güçlendi. Umudu ve özgüveni büyüttü. Emperyalizm
gerçekli¤i icazetlerini almak ve iflbirlikçilik yap›lmas› için de¤il,
savaflmak ve yenmek için var oldu¤u inanc› halklarda güçlendi. Tüm
dünya halklar›n› da yeni bir "Vietnam" ya da "Stalingrad"›n yarat›laca¤›
umudu ve zafer inanc› kesinleflmiflken, halklar bu sefer burjuva Baas
rejiminin ihanetiyle sars›ld›lar. Antiemperyalist kitle hareketinde bir kez
daha dikkatler öncülük sorununda dü¤ümlendi. Devrimci ve
komünistlerin önderli¤i olmad›¤› sürece, ezilen ve sömürülenlerin
emperyalist  iflgalcilere ve iflbirlikçilerine karfl› savafl›mlar›nda zaferin
kesin güvencesi yoktur. 

Irak'ta emperyalist sald›rganl›k yerini "iflgale ve sömürgecili¤e"
b›rakt›. Emperyalizm, sosyalist kamp›n olmad›¤›, II. emperyalist
paylafl›m savafl› öncesinin sömürgecilik tipini, "ekonomik sömürünün,
askeri iflgalle birlefltirildi¤i" sömürgecilik biçimini bugün Irak'ta
uyguluyor. Emperyalist iflgal alt›nda, Irak nüfusunun ço¤unlu¤unu
oluflturan fiii halk, milyonlar›n kat›ld›¤› gösterilerde "emperyalist iflgale
Hay›r" sloganlar›n› yükselterek iradesini bir kez daha sergilediler. ‹flgalci

konufluyordu. Ev halk›n›n yoldafla verdikleri de¤er oldukça belirgindi. Bunun
nedeni ise yoldafl›n kitleler karfl›s›ndaki durufluydu. Bu duruflun ne kadar
önemli oldu¤unu gördük. Kitlelerin söylediklerine verdikleri de¤er, kitlelerin
sayg›nl›¤›n› kazand›¤›n oranda de¤erlidir. Konu ile ilgili bizimde fikirlerimiz
soruldu. Konuflman›n uzun olmamas› ve ayn› zamanda kavratmaya yönelik
olmas›na dikkat ediyorduk. Yaflanan sorunlar›n veya t›kan›kl›¤›n ideolojik
boyutuna de¤indik. Kitlenin konuflmam›zdan etkilendi¤i belliydi. Ve bu bize
güven veriyordu. Kafam›zdaki var olan geri düflüncelerin, tezlerin pratikte ne
kadar dogmatik oldu¤unu gördük. 

As›l gündem maddesine geçtik. Emperyalist savafl ve tecrit. Önce
aram›zdan toplant›y› yönetecek bir arkadafl seçtik. Orda bulunanlar komünist
hevali tereddütsüzce hep birlikte önerdiler. Önce konu ile ilgili k›sa bir aç›klama
yap›ld›. Daha sonra toplant›n›n nas›l olaca¤›n› (saat, konuflma süresi vb.)
belirlendi. 

Konuflmaya önce HADEP gençlik baflkan› bafllad›. Yapt›¤› de¤erlendirme-
ler oldukça zay›f ve yüzeyselli¤ini iflin do¤rusu bizi biraz flafl›rt›. Ondan daha
farkl› bir analiz yapmas›n› bekledi¤imizden olmal›. Daha sonra di¤er gençler
konufltu. Üslup, analiz genelde ayn›yd›. Tecridi, savafltan ay›ran A. Öcalan'a
uygulanan tecridin de¤erlendirmesini duygusal yaklafl›mlarla ele alan bir tarz. 

Orda bulunan genç kad›nlarda fikirlerini belirttiler. ‹lk baflta biraz çekingen
davranmalar› erkek egemenli¤inin kad›nlar taraf›ndan kabulleniflinin hala
y›k›lamad›¤›n› gösteriyordu. Kad›n arkadafl k›sa bir konuflma yapt› ama di¤er
konuflmac›lardan daha farkl› bir de¤erlendirmede bulundu. De¤erlendirmesi
ulusalc› yurtseverlerin neden daha ciddi eylemlikler yapmad›¤›n›, neden bedel
ödemekten kaçt›klar›n› ve neden savafl ve tecride karfl› daha radikal
eylemliliklerin yap›lmad›¤›n› soruyordu. 

Herkesi dikkatle dinleyip sonuçlar ç›karmaya çal›fl›yorduk ve s›ra bize
gelmiflti. A¤›rl›kl› olarak emperyalizmin karakterine de¤indik. Çünkü ço¤u hatta
hepsi emperyalizmin ne demek oldu¤unu bilmiyorlard›. Daha sonra ülkemiz,
Türkiye ve Ortado¤u'da emperyalizmin bu topraklarda neler yapt›klar›n› ve
neler yapmak istediklerini, tecridin nedenlerini, 19 Aral›k katliam›n›, geliflen
emperyalist savafl karfl›s›ndan nas›l bir durufl sergilememiz gerekti¤ini, tecritin
ancak ortak mücadele hatt›yla k›r›labilece¤ini belirttik. En son konuflan baflka
bir yoldafl ise genel bir de¤erlendirme yapt›. Zaman›n nas›l geçti¤inin fark›na
varmam›flt›k, ama tam dört saat geçmiflti. 

Gündem maddelerini bitirmifltik. Daha sonra gençlerle sohbet etmek için
sigara içme bahanesiyle mutfa¤a geçtik. Amac›m›z toplant›y› nas›l bulduklar›n›
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emperyalist askeri kuvvetlere karfl› Irakl› silahl› direniflçiler taraf›ndan
pusular kuruluyor, bombal› eylemler sürüyor. Radikal politik islami örgütlerin
bombal› feda eylemleri, ABD emperyalizminin kâbusu olmaya devam ediyor
Süreç kaç›n›lmaz olarak, emperyalist iflgale ve iflbirlikçilerine karfl›
mücadelenin geliflimi yönünde ilerleyecektir. 

II
Tarihsel kavga günleriyle dolu bir Mart-May›s bahar›n› daha geride

b›rakt›k. Emperyalist savafla ve iflgale kafl› mücadele, faflist sömürgecili¤in
"tecrit" politikas›na ve uygulamalar›na ve "yeni ifl yasa tasar›s›" sald›r›s›na
karfl› mücadele geleneksel kavga gündemleriyle buluflturulan güncel politik
sorunlar oldu.

8 Mart'ta ülkemizde yayg›n, kitlesel ve canl› bir mücadele tablosu ortaya
ç›kt›. ‹flçi, emekçi ve genç kad›nlar›n ba¤r›nda tafl›d›klar› demokratik
devrimci potansiyele bir kez daha dikkatlerin çevrilmesini sa¤lad›.

16 Mart Halepçe katliam› anmas›, ilk kez, yayg›n etkinliklere konu oldu.   
21 Mart Newroz'un, bir gün önce bafllayan emperyalist sald›r›ya karfl›

mücadeleyle politik ve eylemsel ba¤› yeterince kurulamad›¤› için gündem
oluflturma, yan› zay›f kald›. Newroz mitingleriyle halk›m›z ulusal varl›¤›n›, bir
kez daha sömürgeci burjuvazi ve emperyalizme dayatm›flt›r. Keza,
halk›m›z›n saflar›nda devrimci dinamiklerin canl›l›¤›n› korudu¤unun
iflaretleri de yer yer kendisini göstermifltir. Mitinglerde halk›m›z›n, "tecrit"e
karfl› yükseltti¤i sloganlar, devrimci ulusal fliarlara kat›l›m, KADEK'in imha
tehlikesine karfl› silahl› güçlerini sahiplenici vb. tav›rlar›nda görmek
mümkündür. 

Bu y›lki Newroz, ulusal yurtsever kitlede farkl›laflma e¤iliminin de
ipuçlar›n› daha belirgin yans›tm›flt›r. ‹flçi, emekçi ulusal militan yurtseverli¤i
ile Kürt burjuva uzlafl›c›, iflbirlikçi e¤ilimleri bir çat› alt›nda yürütmenin
olanaklar› çok daha zorlaflmaktad›r. Bugün için özellikle DEHAP duruflunda
ve yöneliminde somutlaflan Kürt burjuva s›n›f›n politik temsilcisi yönündeki
sistematik yürüyüflü, iflçi-emekçi yurtsever kitlede elefltirilere, tepkilere ve
yer yer kopufllara yol açmaktad›r. 

2003 1 May›s'›, ulusal reformcu darl›k ile sendika a¤alar›n›n "enkaz›˝
alt›nda kald›. Bingöl'de yaflanan depremi gerekçe göstererek, mitingler
birçok yerde iptal edildi, eylemlerin gerçeklefltirildi¤i alanlarda ise kitle

Emperyalist savafl, tecrit ve yurtsever halk›m›z›n eylem hatt›n›n nas›l
olmas› gerekti¤i. 

Ve s›ra pratikteydi. Saat 20.00 gibi evden ç›k›yoruz. Gidece¤imiz ev da¤
yamac›nda ve bulundu¤umuz yerden pek uzak say›lmaz. Ama hava
koflullar› bizi biraz yoracakt›. Evden ç›k›p sokaklara inmifltik. Kar rüzgar›n
etkisiyle yüzümüze vuruyordu. Bir an kendimi da¤larda elinde
kalaflnikofuyla özgürleflmifl gerilla olarak düflündüm. Sonras›nda ise akl›ma
k›z›l kar›ncalar geldi. Bir yanda y›llarca iflgalcilere kan kusturan halk›m›n
yi¤it insanlar›, bir yandan sosyalist bilinci kitlelere tafl›maya çal›flan
komünistler. Evet ikisinde de kendimi buldum. ‹flgalcileri ülkemden kovmak
ve k›z›l bayra¤› ülkemin burçlar›nda dalgaland›rmak. 

Sokaktan ç›kt›ktan sonra yamaca do¤ru t›rman›yoruz. Yamaçta müthifl
bir manzara ve bembeyaz bir örtü. Do¤an›n bu güzelli¤inden etkilenmemek
mümkün de¤il. Ve bu güzelli¤e kap›lan yan›mdaki yoldafl "bir gün kitap
yazarsan bu günleri yazars›n" diyerek kardaki yürüyüflüne devam etti. 

Eve varm›flt›k. Yoldafl evin kap›s›n› açan gence d›fl lambay›
söndürmesini söyler. ‹çeri girdi¤imizde arkadafllar bizi bekliyorlard›. Bu
arkadafllarla ilk defa karfl›lafl›yordum. ‹çeri girip oturduk. Yoldafl ile birlikte
odan›n cam taraf›nda oturduk. Cam›n önündeki d›fl lamba kapal›yd›.
Yoldafl evdeki gençlerden birine bu lambay› aç›k b›rakmas›n› söyledi.
Bulundu¤umuz yer bir flehit yak›n›n›n eviydi. Ve bu bize güven veriyordu.
Odan›n bir köflesinde flehit anas›, iki genç kad›n ve bir orta yafll› kad›n
oturuyorlard›. fiehit anas› ulusal dilimizle bizi sordu. Daha sonra evdeki
di¤er insanlar ile tan›flt›k. ‹çeride dört genç vard›. Bunlar HADEP içerisinde
çal›flan gençlerdi. Aralar›nda gençlik kollar› baflkan› da vard›. Tan›flmalar
bittikten sonra yavafl yavafl sohbet bafllad›. ‹lk konuflulan tespihin Kürt
tarihindeki ne ve neyi sembol etti¤i. Gündem d›fl› sohbet olmas›na ra¤men
herkes s›ras›yla fikir beyan›nda bulundu. Ortaya ç›kan fikirler genelde
bilimsellikten uzakt›. Daha sonra söz alan yoldafl, tespihin erkek
egemenli¤inin bir sembolü oldu¤unu belirtti. Daha sonra HADEP ve
DEHAP'›n kitlelerle ba¤›n› ve ba¤›n zay›fl›¤›n›n nedenlerini arkadafllar
tart›flmaya bafllad›. Bu tart›flman›n içeri¤i oldukça dar ve sadece bireylerin
tart›fl›ld›¤› bir çerçevede yap›l›yordu. Bu da onlar› genelden kopar›yordu.
Tart›flmay› dinliyor, kendilerini ve durumlar›n› anlamaya çal›fl›yor,
fikirlerimizi aç›klamay› en sona b›rakmay› tercih ediyorduk. 

Konularla ilgili gençleri yak›ndan tan›yan ve gençlerin büyük bir güven
duyduklar› komünist heval ise ihtiyaç duydu¤u anlarda söz al›p
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seferberli¤ine yönelmediler. Bu tav›rlar›n, 1 May›s'› s›n›f mücadelesinde
oldukça önemli bir "kavga günü" olarak de¤il de, bir "bar›flma ve
kutlama" günü olarak ele alan burjuva anlay›flla do¤rudan ba¤› vard›r.
Halbuki, 1 May›s mitingleri, Bingöl depremiyle halk›m›z›n katliama
u¤ramas› ve fiziki y›k›ma karfl›, sömürgecili¤in teflhiri yolundan
egemenler üzerinde bir bask› oluflturulup, olanaklar›n seferberli¤i için
uyar›c› bir etki ortaya konulabilirdi. Keza, iflçi-emekçiler aras›ndaki
somut dayan›flma ve yard›mlaflman›n da bir kald›rac› haline getirile
bilinirdi. 

Depremin y›k›c› etkilerini ve derin ac›s›n› yaflayan, sömürgecili¤in
öldürücü gerçe¤ini bu sefer bir do¤a olay› üzerinden yaflayan Bingöl
halk›m›z, sömürgecili¤in valili¤ine yürüyerek ve faflist kolluk
kuvvetleriyle yi¤itçe bir çat›flmaya girerek kavgan›n yolunu göstermifltir. 

Mitinglerin iptal edilmesi ya da deprem nedeniyle eylemlere
kat›lmayan Türk-‹fl'in sendika flubeleri ve DEHAP'›n 1 May›s öncesi
gözle görülür bir çal›flma içinde olmay›fllar› durumlar›n›
de¤erlendirmede yeterince fikir vericidir.  

Mitingin yap›ld›¤› Antep, Malatya illerinde genel kitle kat›l›mlar› düflük
oldu. Gerek mitinglerin gerçekleflti¤i Malatya ve Antep'te partimizin
eyleme nitelik ve nicelik katk›s› gerekse de Amed, Van, Urfa vb.
kentlerde 1 May›s'›n adeta sahipsiz kalmas›, bu alanda partimize düflen
görevi, sorumlulu¤unu göstermektedir. Partimizin geliflimi 1 May›s'› s›n›f
savafl›m›n›n flanl› tarihine yarafl›r bir kavga gününe kavuflturman›n da
güvencesi olacakt›r. 

III
Geride b›rakt›¤›m›z sürecin en önemli siyasi geliflmelerinden bir

di¤eri ise, kölelik yasas› olarak da adland›r›lan 1475 say›l› Yeni ‹fl Yasa
tasar›s›n›n sermayenin parlamento ah›r›ndan geçerek yasallaflmas›
oldu. S›n›rs›z, kurals›z bir ifl gücü sömürüsünün koflullar›n› yasallaflt›ran
ve geniflleten, iflçi s›n›f›n›n ve emekçi memurlar›n on y›llar›n
mücadelesiyle kazan›lm›fl haklar›n tasfiyesi anlam›na gelen yeni durum
yasa düzeyine ç›kar›lm›fl oldu. 

Özellefltirme sald›r›lar› h›z kazand›. Tekel, enerji, ulafl›m vb. üretim
ve hizmet sektörlerinde güncellefltirilen özellefltirme sald›r›s›, yaln›zca
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I
Herne Pefl!

Kitle ça›flmas› ya da komünistlerin kitleler ile olan ba¤›n›n zay›fl›¤›,
yetersizli¤i son aylarda sürekli gündemde olan, tart›fl›lan ve komünistlerin
deneyimlerini dergi, gazete gibi araçlarla kitlelerin öncü gücü olma iddias›nda
olan partimizin sempatizan, taraftar ve üyeleriyle paylaflt›¤› bir dönem geride
kald›. Kimileri seçim döneminde bulunduklar› alanlardaki deneyimlerini, kimileri
seçim bölgesinde bulunmay›fl›ndan hiç dem vurmayarak partinin ancak
kitlelerle ba¤› oran›nda yaflam bulaca¤› ve önder parti olma yolunun da
buradan geçece¤i ça¤r›s›n› bir bütünlük içinde kavrayarak, bulundu¤u bölgede
kitle çal›flmas› yürüttü. Ve biz ulusal mücadelenin bask›n oldu¤u çal›flmay› var
olan s›n›rl› güçlerimiz ile yürütmek zorunda oldu¤umuzu biliyorduk. Bu
s›n›rl›l›¤›m›z bizi Türkiye ve Kürdistan'da esen havadan etkilenmemizi
s›n›rlayamad›. Bizlerde bulundu¤umuz alanlarda devrime, partiye olan
inanc›m›zla yaflanan deneyimlerden ö¤renmek, kendi yerellerimizden bu
deneyimler ›fl›¤›nda kitle çal›flmas› yürütme zorunlulu¤unu daha iyi anlayarak
bunu süreklilefltirmek yolunda baz› ad›mlar att›k. 

Deneyimler pratik sonucunda ortaya ç›kar ve her deneyim pratikleflti¤i
oranda bilimselleflir. Deneyimlerden ö¤renmeyenler, pratikten sonuçlar
ç›karamayaca¤› gibi sürekli hata yapmaya mahkûmdurlar. Bizlerde yoldafllar›n
deneyimlerinden sonuçlar ç›kararak kitlelere gitmenin araçlar›n› yaratmaya
bafllad›k. Önceleri sürekli araç s›k›nt›s›ndan flikayetçi olurduk. Fakat pratik bize
bu flikayetlerin yersiz oldu¤unu gösterdi. Yaflam›n her an› her alan›n araçlarla
çevrili oldu¤unu gördük. Bunlardan bir tanesi de do¤al ev toplant›lar›. 

Ülkemizin k›fllar› sert geçer, bu y›l ise daha sert geçti. Bir yoldafl›n evindeyiz.
D›flar›da 20-30 cm kar ve dondurucu bir hava. Misafir oldu¤umuz ev ise
oldukça s›cak, t›pk› y›llar›n yüreklerinden devrim ateflini koparamad›¤›,
so¤utamad›¤› ev halk› gibi. Yoldafllardan biri bir ev toplant›s› örgütler.
Heyecanla ön haz›rl›klar için düflünmeye bafll›yoruz. Hangi kimlikle toplant›ya
kat›lmal›y›z ve toplant›n›n konusu ne olmal›? Toplant›ya haz›rl›kl› gitmek için
kat›lacak olan kiflileri tek tek de¤erlendiriyoruz. De¤erlendirmeler sonucunda
toplant›daki tarz›m›z› netlefltiriyoruz. Toplant›ya kat›lacak olanlar›n hepsi
ulusalc› yurtseverler. Bulundu¤umuz yer ulusalc› yurtseverlerin güçlü oldu¤u
bölgelerden biri. Tüm de¤erlendirmeleri yapt›ktan sonra konular› belirliyoruz.
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iflçi s›n›f›na dönük bir sald›r› özelli¤i tafl›m›yor. K›r tütün üreticisi ve
proletaryas›n›n da yaflam koflullar›n› derinden etkiliyor. ‹flsizlik, yoksulluk,
sefalet ve örgütsüzlük iflçi ve emekçilerin yaflam›nda mutlak gerçek haline
getiriliyor. 

‹flbirlikçi tekelci sermayenin ve sömürgeci rejimin bu sald›r›lar› iflçi ve
emekçilerin saflar›nda direnifllerin de geliflmesini sa¤l›yor. Amed'de Tekel
iflçileri ard›fl›k eylemler gerçeklefltiriyor, halk›m›z›n iflçi eylemlerine ilgisi
geliflmeye bafll›yor. Ad›yaman tütün üreticileri platformlar biçiminde
örgütleniyor, çeflitli eylem biçimlerine baflvuruyorlar. Malatya Tekel fabrikas›
ve Batman petrol iflçileri aras›nda hoflnutsuzluk büyüyor, sald›r›y›
püskürtme bilinci ve eylemsel aray›fl› mayalan›yor. Karayollar›, Köy
Hizmetleri Bölge Müdürlüklerinin kapat›lmas› sonras›ndaki tepkiler
canl›l›¤›n› korumaya devam ediyor. 

IV
Yüksekö¤renim gençli¤i aras›nda, demokratik ve akademik alanda

mücadele geliflme kaydetti, gençli¤in örgütlenmesinde s›n›rl› da olsa yeni
mevziler mücadeleye kazand›r›ld›. 

Ortaö¤retim gençli¤i, patlay›c› ö¤elerin birikti¤i önemli merkezler olarak
devrimci öncüsüyle buluflturulmay› bekliyor. 

Geliflmelerin Yönü ve Görevlerimiz
Yukar›daki siyasi geliflmeleri ortaya koyduktan sonra, emperyalist iflgal

koflullar›nda KADEK'in saflar›nda ortaya ç›kan tehlikeli durumun verileri
üzerinde yo¤unlaflarak yaz›m›za devam edelim.

Emperyalist savafl ve iflgale karfl› Türkiye ve Kürdistan halklar›ndan
yükselen eylemliliklerin bask› gücü baflta olmak üzere, emperyalist
devletlerin kamplaflmas›, BM gibi emperyalist sald›rganl›¤› meflrulaflt›rma
kurumlar›n›n devre d›fl› kalmas› vb. geliflmelerin Türk parlamentosuna
yans›malar› "2. tezkere"nin reddine yol açt›. Bu durum, Türk burjuva devleti
ve ABD aras›ndaki anlaflman›n planland›¤› gibi yürümesini engelledi.
Güney Kürdistan'dan yüzbinlerin TC'nin iflgaline karfl› eylemler örgütlemesi,
ABD iflbirlikçisi KDP ve YNK'nin ciddi kayg›lar› vb. de TC ordusunun Güney
Kürdistan iflgaline ve KADEK'i imha planlar›n› bofla ç›kard›. 

KADEK'in, ABD emperyalizminin Irak ve Ortado¤u üzerine planlad›¤›

ediyorlar. KADEK gerillar›na karfl› da TC'nin ve emperyalizmin "ya
teslimiyet ya da imha" sald›r›s› devam ediyor. Ayn› zamanda bu
süreç KADEK aç›s›ndan bir ölüm kal›m süreci olacakt›r. Ya politik
tasfiyeci süreç HPG güçlerinin silahs›zland›r›lmas›yla politik
teslimiyet yönünde ilerleyecek ya da ABD emperyalizminin
oluflturmaya çal›flt›¤› iflgalci  sömürgeci politikalara karfl›
savafl›lacak. 

KADEK, ABD emperyalizmi konusunda halk içerisinde yaratt›¤›
yan›lsamal› beklentilerle ve Güney Kürdistan'da PÇDK'nin silahl›
kuvvetlerini silahs›zland›rma, emperyalizm uzlafl›c›l›¤› ve bu tavr›yla
ayn› zamanda halk içerisinden kendisine karfl› oluflan
güvensizliklerin derinleflmesine yol açmakta, KDP-YNK ve Kürt
burjuva iflbirlikçisi e¤ilimi güçlendirmektedir. Ve di¤er yandan
emperyalizme ve sömürgeci rejime karfl› büyük bir kin ve öfke
duyan, yo¤un bir sömürü, iflsizlik ve yoksulluk koflullar›nda yaflayan,
uzlafl›c› reformist politikalardan hoflnutsuzluk duyan halk›m›z
kendili¤inden hareketler fleklinde olsa da iradesini ortaya
koyacakt›r. Bingöl'deki devrimci isyan ve Van'daki sokak infaz›
sonras› valili¤e yürüyen halk devrimci dinamiklerin canl›l›¤›n›
gösteren öncü k›v›lc›mlard›r. Halk›m›z, öncüsünü arama giriflimlerini
bu dönemde ço¤altacak ve öncüsünü de en h›zl› bu çeliflki
ortam›nda bulacakt›r. Tarihsel bir direngenli¤i olan halk›m›z, feda
ruhunu gösteren, kendisini içinde hissetti¤i bir partiye yüzünü
dönecektir. Bu zorlu ve sanc›l› olacakt›r ama sonunda
gerçekleflecektir. Partimizin devrimci önderlik iddias›n› kararl›l›kla
ve daha da büyüterek sürdürece¤inden kuflku yoktur. PKK
halk›m›zla birleflmek ve ulusal devrimsel bir geliflmeyi aç›¤a
ç›karmak için 4-5 y›l› aflan bir süre devrimci eylem hatt›nda as›l
olarak ›srar ve kararl›l›¤›n› ortaya koymufltur. Öncünün ›srar ve
kararl›l›¤›n›  gören halk s›çramal› flekilde PKK'nin saflar›nda yer
almaya bafllad›. Komünist Partinin birkaç y›l› istikrarl›, cüretli bir
politik çal›flmas›n›n da karfl›l›¤›n› bulaca¤›ndan flüphe yoktur.

Herne Pefl!
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sömürgeci ve kölelefltirici iflgal planlar› karfl›s›nda çizdi¤i politik
zikzaklar›, geçen say›m›zda ortaya koyup, elefltirmifltik. Keza, ABD-TC
anlaflma plan›n›n bir gere¤i olarak "KADEK'i imha politikas›"na karfl›,
KADEK'in "direnme ve savunma savafl›"yla karfl›l›k verme karar› ve
tavr›n› önemli görmüfl, birleflik mücadelenin önemine vurgu yap›p, parti
örgütlerimiz ve sorumlu kadrolar›m›za Denge'nin sayfalar›ndan da
ça¤r›larda bulunmufltuk. 

ABD'nin yeni dönemdeki "iflgal ve himayeci sömürgecilik"
koflullar›nda, KADEK saflar›nda yeniden ABD iflgaline ve himayeci
sömürgecili¤ini kutsayan aç›klamalar yükselmeye bafllad›. ABD'nin
"politik teslimiyetçi" dayatmalar›na, KADEK "uzlaflma, diyalog ve
iflbirli¤i" ça¤r›lar›yla yan›t veriyor. KADEK, Güney Kürdistan'daki
PÇDK'nin silahl› güçlerini silahs›zland›rarak, ABD hegemonyas›na
boyun e¤menin en önemli pratik tutumlar›ndan birini sergiliyor. Dün
ABD-TC gizli anlaflmas› nedeniyle önde olan "askeri imha" tehlikesinin
yerini bugün "politik teslimiyet" tehlikesi ald›. ABD emperyalizmi, "fiziki
imha" sopas› alt›nda "politik teslimiyeti" dayat›yor. 

Sömürgeci faflist rejim, ‹mral› savunmas› sürecinde formüle edilen ve
ulusal devrimin politik reformculukla de¤ifltirilmesinin en alt politik
taleplerini oluflturan "üç reform" temelinde bir düzenlemeye gidebilir mi?
Pek olanakl› görülmüyor. Güney'de ABD himayeci sömürgecili¤i alt›nda
bile olsa bir federasyon, TC'nin korkular›n› büyütmektedir. Geleneksel
sömürgeci-faflist politikas› güncel kayg›larla birleflerek, rejimin
toplumsal taban›n› geniflletmek amac›yla dahi olsa, kayda de¤er
burjuva reformcu tavizler vermekten kaç›n›yor. Onun içindir ki, soruna
yaklafl›m›nda "yeni piflmanl›k yasalar›n›" ç›karma faflist kararlar›n›n
ötesine geçmiyor. 

Peki, KADEK, Güney'de ABD, KDP ve YNK iflbirlikçili¤inin imha
sald›r›lar›na karfl› savaflma kararl›l›¤› ya da eski çizgisinde kalarak
silahl› güçlerini yeni dönemde konumland›rabilece¤i cephe gerisini infla
edebilir mi? Tüm geliflmeler, KADEK'in "ideolojik teslimiyet ve politik
tasfiyecilik" zemininde kalarak silahl› güçlerini koruma olanaklar›n›n çok
ciddi olarak darald›¤›n› göstermektedir. KADEK'in politik teslimiyet ve
ABD iflbirlikçili¤i yönünde ilerlemesi, KADEK'in saflar›nda yer alan
antiemperyalist militan dinamiklerin kopuflunu gündemlefltirebilir. Bunu

sa¤lanamamas›, seçim sonuçlar›n›n istenen gibi olmamas›, muhalif
seslerin bast›r›lmas›, sokak eylemliklerinde yöneticilerin kaçmas› ve
kitlenin yaln›z b›rak›lmas›, devletin özelde gençli¤e dönük çürütme ve
yozlaflt›rma takti¤ine karfl› hiçbir karfl› pratik ad›m›n at›lmamas›, özelde
HADEP'e tepkileri ço¤altmaktad›r. HADEP ve KADEK'in ideolojik
bak›mdan ayr› yap›lar oldu¤una inanan halk›m›z umudu, KADEK'te
aramakta, HADEP'e güveni kalmamaktad›r. Bu durum asl›nda
halk›m›z›n illegal parti yap›s›na güvenmesinin sonucudur. Zaferin ancak
illegal ve silahl› parti yap›s›na güvenmesinin sonucudur. Bu asl›nda
halk›m›z›n ba¤›ms›z bir Kürdistan hayalinden vazgeçmedi¤inin bir
göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Peki neden bu politik istikrars›zl›¤a karfl› durufl sergilenmiyor? Bunun
çok kolay olmad›¤›n› görmek gerekiyor. Birincisi A. Öcalan'a duygusal
ba¤›ml›l›¤›n kendisi dirili¤ini koruyor. Öcalan'›n esir olmas› halk›m›z
üzerinde bir bask›lanma yaratmakta. ‹kincisi, y›llard›r süren savafl›n bir
yorgunlu¤u var. Üçüncüsü, y›llard›r süren ulusal kurtulufl
mücadelesinden sonuç al›namamas› bir güvensizlik yaratm›flt›r.
Özellikle de ulusalc›lar›n son y›llarda girdikleri süreç bu durumu daha da
körüklemifltir. Ayr›ca bir korku atmosferi de oluflturulmufltur.
Dördüncüsü '99'dan bu yana halk›m›z› da politikleflmede gerilemenin
yaflanmas›, politika yapmada duyars›zl›¤›n oluflturulmas› ve sorgulama
güçlerinin ulusalc› yurtseverler taraf›ndan ellerinden al›nmas›. Beflincisi
olarak Türkiye cephesinden mücadele köprülerinin örülememesi ve
halk›m›z›n yaln›z b›rak›lmas›. Alt›nc› olarak devletin ideolojik sald›r›s›n›n
etkileri ve bunun sonucunda ortaya ç›kan yabanc›laflma, yozlaflma ve
çürüme.

Bu üç y›ll›k süreç bu flekilde geride b›rak›ld›. fiimdi tüm Ortado¤u
halklar›n›n ve özelde de halk›m›z›n kaderini önemli oranda etkileyecek
bir emperyalist sald›r›dan sonra, emperyalist iflgal dönemi yaflan›yor.
Emperyalist haydutlar›n petrol kavgas› yüzünden bu topraklar daha
flimdiden Filistin halk›n›n yan›nda, Irak halklar›n›n kanlar›yla suland›. Ve
emperyalist kan emiciler ve iflbirlikçileri yeni kan dökücüler için
Ortado¤u co¤rafyas› üzerine akbabalar misali dolanmaya devam
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koflullayan güçlü tarihi ulusal gelenekler, siyasi konjonktür, halk deste¤i
mevcuttur. Ve kopuflan silahl› güçler ilk anda "fiziki imha" sald›r›lar›n› as›l
olarak bofla ç›karmay› baflar›r, ideolojik teslimiyet, politik tasfiyecilikle
ideolojik-politik olarak devrimci temelde hesaplaflabilirse, orta vade de
güçlü bir hareket düzeyini yakalamalar›n›n olanaklar› olacakt›r. 

Partimiz, ABD iflgali ve sömürgeci-faflist diktatörlü¤e karfl› mücadeleyi
kesintisiz sürdürme temel hedefini, KADEK'in saflar›nda yükselen ABD
iflgalcili¤ini meflrulaflt›ran politikalar›n› teflhirle birlefltirerek, "politik
teslimiyet" dayatmalar›na karfl› direnen ulusal yurtsever güçlerin yan›nda
olacakt›r. Keza, partimiz ulusal demokratik ve devrimci mücadelenin
sosyalist öncü ve önderi iddias›n› büyütmeye ve gelifltirmeye her
zamankinden daha büyük bir önem verecektir. Partimiz, dolays›z biçimde
ulusal özgürlük mücadelesinin de temsilcisi iddias›ndad›r. Önümüzdeki
süreç, partimizin bu iddias› ve yönelimlerini, kitlelerin aray›fllar›yla
buluflturarak anlaml› bir düzeye kavuflabilece¤i tespiti, yak›n dönem
perspektiflerimiz içinde olacakt›r. 

Ulusal demokratik mücadele alan›nda "OHAL makinesinin da¤›t›lmas› ve
uygulamalar›na son verilmesi", "Köye koflulsuz geri dönüfl ve zararlar›n
tazmini", "Koruculu¤un la¤vedilmesi", "tecride son", "F tipi tecride son,
yeralt› tabutluklar›na izin vermeyece¤iz", "politik tutsaklara özgürlük", "baraj
yap›mlar›n›n durdurulmas›", "altyap› hizmetleri için bütçe ödeneklerinin
yükseltilmesi", "Kürtçeye özgürlük" vb. yükseltece¤imiz politik talepler
olacakt›r. Bu talepler üzerine etkili bir siyasal kitle çal›flmas› ve eylem hatt›
"Kurdistan-a Azad", "‹flçi Emekçi Sovyet Cumhuriyet Birli¤i", "Devrimci
Demokratik Ortado¤u Federasyonu" yönündeki propaganda sloganlar›yla
ve ça¤r›lar›yla birlefltirilecektir. 

Antiemperyalist kitle hareketi mücadelesinin süreklili¤i ve
devrimcileflmesinin bir gere¤i oldu¤u gibi emperyalist iflgal ve sömürgecili¤e
karfl› mücadele görevlerinin a¤›rlaflmas› bu alanda sistematik siyasi teflhir
faaliyetini sürdürmeyi gerekli k›lar. Emperyalizm ve iflbirlikçilerine karfl›
özgürlük ve sosyalizm kavgas›n› güçlendirmek, Irak ve Filistin halk› baflta
gelmek üzere enternasyonalist dayan›flmay› yükseltmek temel bir devrimci
görev olarak gündemimizdeki yerini alacakt›r. "‹flgalci ABD ve TC Güney
Kürdistan'dan Defol!", "Yaflas›n Ortado¤u Halklar›n›n Emperyalist ‹flgale ve
Sömürgecili¤e Karfl› Antiemperyalist Devrimci Savafl›m›!", "Ortado¤u

Dönemeç

Ulusalc› yurtsever hareketin, ba¤›ms›z Kürdistan stratejisinden
vazgeçmesiyle birlikte ülkemizde de de¤iflimler meydana gelmifltir.
Özellikle ulusalc› yurtseverlerin kendi ileri bölükleri içerisinde
yaflanan tart›flma süreci, demokratik cumhuriyet formülasyonunun
yap›lmas›, PKK'nin tasfiye edilerek KADEK'leflmesiyle
noktalanm›flt›r. KADEK'in iktidar hedefinden uzak olan bir politik rota
çizmesi ve halk›m›z›n kendi haline b›rak›lmas› bu sürecin önemli
notlar› aras›ndad›r. Ulusalc› yurtseverlerin politik istikrars›zl›¤› ve
devletin asimilasyoncu politikalar› ile birlikte halk›m›zdan politik
istemlere karfl› yabanc›laflmay› mayalam›flt›r. Özellikle '99'dan
sonra devletin ideolojik sald›r›s› karfl›s›nda flaflk›nl›¤a düflen
halk›m›z›n yüzü kapitalizmin yozlaflm›fl kültürüne ve feodal iliflkilerin
güçlendirilmesine döndürülmüfltür. Afliret ba¤lar›n›n etki arac›
olarak kullan›lmas› ve din olgusunun yeniden hortlat›lmaya
çal›fl›lmas›yla devrimci mücadele çizgisi d›fllanmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bir taraftan da açl›k, yoksulluk, iflsizlik halk›m›z› daha fazla
bunal›ma sürüklemektedir. 2000 y›l› itibariyle intiharlar›n artmas›,
özellikle Diyarbak›r, Batman ve Van'da bu durumun çoklu¤u, intihar
edenlerin ise büyük bir k›sm›n›n iflsiz erkekler ve dört duvar aras›na
s›k›flan kad›nlar olmas› dikkat çekicidir. Yine özellikle bu illerde
b›çakl›, sopal› komflu kavgalar›n›n olmas› ve cinnetlerin ço¤almas›,
güvensizlik tohumlar›n›n ço¤almas› halk›m›z›n her yönden girdi¤i
bunal›m›n ve düflkünleflmifl kiflili¤in göstergeleridir. 

Birbirine güven iliflkilerinin zedelendi¤i bu üç y›ll›k sürecin
sonunda, ulusalc› yurtseverlerin tutars›z politikalar›na karfl›
hoflnutsuzluklar giderek aç›¤a ç›kmaktad›r. Bar›fl talebinin tek tarafl›
kalmas›, anadil kampanyas›n›n sonuçlar›n›n yetersiz ve
uygulanamam›fl olmas›, OHAL'in kald›r›lmas›n›n bir aldatmaca
olmas›n›n aç›¤a ç›kmas› (zaten halk›m›z›n kendisi bu koflullarda
ola¤an durumu görece¤ine inanm›yordu) köylere dönüflün
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Bizimle Özgürleflecek!", "Emperyalist üsler kapat›ls›n!" vb. kitle
hareketine yol gösteren sloganlar›m›z olacakt›r. 

1475 say›l› kölelik yasas›na ve uygulamalar›na karfl›  mücadeleyi
sürekli gündemlerimizden biri olarak ele almal›y›z. Özellefltirmeye konu
olan iflkolu ve fabrikalar üzerinde dikkat yo¤unlaflmas› sa¤lamal›y›z.
Tekel fabrikalar›n›n özellefltirildi¤i mücadele merkezlerinde, tütün üretici
ve iflçileriyle ortak örgütlenme ve prati¤i gelifltirme politikas› gütmeliyiz.
Partimizin 3. Kongresinin özellefltirme sald›r›s›na karfl› görevlerimize
dikkat  çeken flu tespitleri hiçbir aç›klama ihtiyac› gerektirmeyecek
somutluktad›r.

" Özellefltirme sald›r›s› karfl›s›nda (keza, yeni kölelik yasa
tasar›s›na karfl› da-DK) somut haz›rl›k planlar› ve mücadele hem
sald›r›y› geri püskürtmenin güvencesi, hem de iflçi s›n›f› içinde
parti çal›flmas›n› ve s›n›f savafl›m›n› gelifltirmenin önemli bir
arac›d›r.

Özellefltirmenin sonuçlar›na karfl› mücadele ile yetinilemez.
Yürütülecek mücadelenin bir di¤er boyutu da oportünizme ve
reformizme karfl› mücadeledir. Bu kapsamda EP, ‹P, Cumhuriyet
gazetesi ve bunun gibi çevrelerin s›n›f iflbirli¤i çizgisine karfl›
mücadele özel bir öneme sahiptir" 3. Kongremizin de dikkat çekti¤i
gibi özellefltirme karfl›t› yap›lan mitinglerde "vatan savunmas›na" vb.
sloganlar›n yükseltilmesi, Türk bayraklar›n›n tafl›nmas›n›n özel tarzda
örgütlenmesi ve di¤er siyasi parti ve örgütlerin bayraklar›yla
kat›lmalar›n›n engellenmesi, TC marfl›n›n okunmas› vb. gibi floven
pratikler kongremizin iflaret etti¤i gibi özellefltirmeye karfl› mücadeleyi
"s›n›fsal iflbirlikçili¤e", "oportünizme ve reformizme" karfl› ideolojik politik
mücadeleyle birlefltirmemizin önemini gösteriyor. Kürdistan'›n içlerinde
bu tür floven etkiler zay›f olsa bile s›n›r fleridinde söz konusu durum özel
bir mücadele konusu olacakt›r. 3. Kongre Belgelerinden al›nt›ya devam
edelim.

"Özellefltirmeye karfl› kazan›lm›fl haklar› korumak ve
iflletmelerin peflkefl çekilmesini engellemek, iflten ç›karmalar›n
önüne geçmek için;

1) "Özellefltirme terörüne karfl› iflyerlerimizi savunal›m" fliar›n›,
2) "‹flçilerin üretimi denetleme" talebini ileri sürmeliyiz. Kriz

etmek istiyor. Düflman›n bu takti¤i dosdo¤ru öncüyü hedeflemektedir.
Bizde ayn› zamanda kitlelere devrimci bilinç, kültür ve sanat›
tafl›yarak ayn› zamanda öncünün beslendi¤i zemini olumlu yönde
etkileyebiliriz. Bu durum dolays›z biçimde öncünün saflar›n› da
devrimci yönde etkileyecektir. 

‹flçi gençlik baflta olmak üzere varofllardaki gençli¤i örgütlerken
göz önünde bulundurmam›z gereken baz› yanlar› s›ralarsak; 

- Sömürgeci faflist diktatörlü¤ün terör yöntemleriyle kitleleri
sindirmesi ve sa¤lad›¤› psikolojik üstünlük, 

- Aile içinde feodal, burjuva ideolojik etkiler ve gençler üzerinde
uygulanan bask›, 

- Sömürgecili¤in ajan, devflirme, cinsel çürüme, eroin, mafya vb.
biçimde kendini gösteren düflkünlefltirme sald›r›lar›n›n etkili olmas›,

Ülkemiz kad›n›n›n mücadeleye kat›l›m› ve devrimcileflmesi önemli
bir olumlulu¤u ifade etmektedir. Ulusal devrimci mücadele,
kapitalizmin geliflmesi ve okullaflma oran›n›n yükselmesi, kad›n›
kölelefltirici ev ortam›ndan soka¤a ve üretime çekti. Mücadeleyle ve
yakalad›¤› bu olumlu düzeyi sürdürme kararl›¤› daha yüksek oluyor.
Bunda toplumsal idealler ve siyasi kararl›l›k yan›nda, dönece¤i eski
ortam›n s›n›rs›z bir kölelik koflullar› bar›nd›r›yor olmas›n›n da özel bir
pay› vard›r. Kolektifin deneyleri de genç kad›nlar aras›nda komünist
faaliyetin özel tarzda örgütlenmesinin önemini yeterince
göstermektedir. Kad›n yoldafllar›n inisiyatifini ve özgüvenini
gelifltirecek bir mücadele tarz›n› infla etmek bu alanda dikkat
edece¤imiz en ay›rt edici özgünlü¤ü oluflturmaktad›r. 

Partimizin, kitlelerle birleflmesi ve kadrolaflma düzeyinin
yükseltilmesinde dikkat merkezine yerlefltirilmesi gereken di¤er
önemli bir yan, devletin psikolojik üstünlü¤ünün geriletilmesidir.
Politika yapma üstünlü¤ü, bedel ödeme ve ödetme çizgisinin
gelifltirilmesi, moral hareketlerinin örgütlenmesi vb. bu noktada
özenle gelifltirmemiz gereken  yanlard›r. 

Yaz›m›z› bir bilgi ve son bir vurguyla noktalayal›m. PKK'de
savaflan gerilla kad›nlar›n yar›s›ndan fazlas› gerillaya kat›lma
kararlar›ndan "bir yak›n›n›n ya da bir sevdi¤i arkadafl›n›n flehit, tutsak
düflmüfl olmas›n›" çok önemli bir yer tuttu¤unu belirtirler. 

Evet bu topraklar, "cellad› yata¤›ndan uyand›ran" ve "tanr›m, bu ne
zor bilmece, ben öldürdükçe ço¤al›yor adamlar" dedirten bir halk›n
topraklar›....
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koflullar› alt›nda bu talepler devrimci bir rol oynar. 
Emperyalist küreselleflme sald›r›lar›, neoliberal politikalar ve IMF

programlar›n›n yaratt›¤› ekonomik/toplumsal y›k›m›n hedefi haline
gelen s›n›flardan biri de genifl üretici köylülerdir. Bu durum iflçi-
emekçi  köylü ittifak› imkanlar›n› yarat›r. ‹flçilerin özellefltirme
sald›r›s›na karfl› mücadeleleriyle, üretici köylülerin y›k›ma karfl›
tepkileri, ortak savafl›m›n zeminini güçlendirir. Örne¤in, fleker
fabrikalar›, tekel, çay iflletmeleri, gübre fabrikalar› Tarifl gibi yerlerde
çal›flan iflçiler ile tütün, çay, fleker pancar›, üzüm vb. üreticisi ve gübre
kullanan tüm emekçi köylüler aras›nda özel bir mücadele birli¤i
örgütlenebilir ve örgütlenmelidir."(Parti 3. Kongre Belgelerinden) Evet,
gerisi güncel politik yönetimin baflar›s› ve prati¤in gücündedir. 

Sömürgecili¤in toplumsal çürütme, devrimci bilinci ve de¤erleri yok etme
politikas› karfl›s›nda mücadelenin politik biçimlerinin gelifltirilmesinin
yan›nda, kültür-sanat etkinlikleri ve bunlar›n süreklilefltirilmesi ile ajitasyon-
propaganda faaliyetinin kesintisizli¤ini sa¤lamal›y›z. 

Sömürgeci-faflist diktatörlü¤ün politik tutsaklar üzerindeki bask›lar ve F
tipi tecrit uygulamalar› devam ediyor. Keza, devrimci siper yoldafllar›m›z›n
ölüm orucu direnifli de büyük bir kararl›l›k ve feda ruhuyla sürüyor.
Sömürgecilik yeni tip "tecrit ve imha" amaçl› zindanlar infla ederek halklar›n
ve devrimci öncülerinin devrim ve sosyalizm umudunu, prati¤ini yok etmek
istiyor. F tiplerine karfl› yüzü aflk›n devrim flehidiyle ald›klar› ideolojik
yenilgiyi yeni tip cezaevleriyle tersine çevirmeyi amaçlamaktad›r. Öcalan'›n
etraf›ndaki tecridin kald›r›lmas› süreci halk›m›zda büyük bir bilinç ve eylem
deneyi sa¤lad›. Partimizin tecrit terörüne karfl› ›srarl› bilinçlendirme ve
eylemli prati¤i yaln›zca öncünün varl›¤›n› savunman›n bir gere¤i olarak
de¤il ayn› zamanda on binlerce tutsa¤›n oldu¤u bir co¤rafyada kitlelerle
buluflmas›nda bir olanakt›r. Bu alanda biriktirmekte olan devrimci imkanlar›
partimizin saflar›nda örgütlemek ve ülkemizde tecride karfl› mücadelenin
önderli¤ini üstlenmek için daha çok kararl›l›k, daha çok cüret ve daha çok
irade!

Son söz yerine: Devrimci kazan›mlar›m›za dayanarak, eksikliklerimizden
ö¤renerek "kitlelerin devrimci önderli¤ini üstlenme" yolunda bir kez daha
Herne Pefl!

de¤il ise, yozlaflmaya aç›k olur. Parti çizgisine hakim ve politik
önderlik gücü geliflkin örgüt ve kadrolar yönetiminde, bilinç düzeyi
geri, sömürgecili¤e büyük bir öfke ve kin duyan kitlelerin ve
bireylerin eylemleri soylu hedefler do¤rultusunda de¤erlendirile
bilinir. Sa¤lam örgüt ve kadrolara sahipsek, düzenle çat›flma
e¤ilimi tafl›yan ve partiye yönelen kitleyi olumlu yönlerine
dayanarak hem savaflt›rabilir hem de zaaf ve eksiklerini
gidermede devrimci dönüfltürme rolümüzü oynar›z. 

Zaman zaman flu türden durumlarla yüz yüze kalabiliyoruz:
mitinglerde faflist kolluk kuvvetlerine karfl› militan bir tutum
tak›n›yorsa, bir kaç genci örgütleyerek çeflitli "cezaland›rma"
eylemlerinde görev al›yorsa devrimcili¤ini tamamlam›fl olarak
gören aktivistlerle karfl›lafl›yoruz. Yine, y›llard›r parti çeperinde
yer alan ancak, MPYO'nun d›fl›nda di¤er parti yay›nlar›n› adlar›n›
dahi bilmeyen durumlarla yüz yüze kal›yoruz. Kitleler nezrinde
gözü kara devrimci olarak bilinen bir parti aktivisti MPYO da¤›t›m›
s›ras›nda gazete almak istemeyen bir kifliyi dövebiliyor ve bunu
devrimci amaçlar›n›n bir gere¤i olarak düflünebiliyor. Yine benzer
flekillenme ve koflullar›n ürünü olarak, "bana git karakol tara
talimat› ver ama kitap oku deme" denebiliyor. Yine parti
çizgisinden bihaber olman›n di¤er bir örne¤i olarak,  bir aktivistin
baflka devrimci çevrelerle polemikte "biz silahl› mücadeleyi
savunmuyoruz" tav›rlar› sergilenebiliyor. Durum böyle olunca,
parti komite ve kadrolar›n›n denetiminin zay›flad›¤› koflullarda
yozlaflma, "çeteleflme" vb. pratikler kaç›n›lmaz oluyor. Parti
çeperi ve di¤er devrimci kitle iliflkilerinde ciddi güven kayb›
gelifliyor. Düflmanla yüz yüze gelifli, an'l›k olmaktan ç›k›p, günleri
bulan gözalt›l› iflkencelere büründü¤ünde ya da zindana
düfltü¤ünde çözülme ve boyun e¤ifl kaç›n›lmaz hale geliyor.
D›flar› ç›kar ç›kmaz devrimci örgütlenmelerden ve eylemlerden
kaç›yor. 

Tüm bu olgular, bilinçli devrimcilik düzeyini yükseltmenin
istikrarl›-etkili ajitasyon-propaganda faaliyetini süreklilefltirmenin,
parti aktivistlerinde ve çeperinde ideolojik dönüfltürme
çal›flmas›n› yo¤unlaflt›rman›n ve parti komite ve kadrolar›n›n
denetim ve ideolojik-politik yönlendiricili¤inin güçlendirmesinin
önemini ortaya koyar. Keza, öncünün hareket etti¤i siyasal,
kültürel ortam› de¤ifltirme çabas› da önemli bir devrimci görevdir.
Düflman, toplumsal çürütmeyle, devrimci bilinci ve de¤erlerini yok
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Dengê Kurdistan Say›:7

"‹stikrarl› Devrimcilik" Ve Tükeniflin Yollar›
Düz bir çizgi halinde ilerlemeyen s›n›f mücadelesinin durgunluk

içinde oldu¤u dönemler, kavgadan uzaklaflman›n, tükeniflin artt›¤›
evreler olarakta tarihe geçmifltir. Karfl› devrimin ideolojik ve fiziki
sald›r›lar›n›n zincirlerinden boflald›¤› bir zamanlar, devrimci bireyler
aç›s›ndan s›nav özelli¤i de tafl›maktad›r.

Tek tek bireylerin mücadelenin d›fl›na savrulup, s›radanlaflmas›n›
anlayabilmek için, dönemin toplumsal, siyasal koflullar›n›n yan› s›ra,
kavgan›n içinde yer ald›¤› dönemlerdeki durufluna ve kendini ortaya
koyufl düzeyine de bakmak yerinde olacakt›r. Zira ayn› koflullar alt›nda
yaflam›fl olmakla beraber, zorluklarla daha fazla yüz yüze kalm›fl,
iflkencelerde ve zindanlarda y›llar›n› geçirmifl nice devrimcinin
sendelemeden yürümesinin "s›rr›n›" anlamak zordur. Birisi aya¤›na
de¤en çak›r tafllar›n› afl›lmaz kayalar zannederken, bir di¤eri kayalar›n
üzerinden s›çray›p geçmesini nas›l baflarabiliyor? Farkl› gezegenlerin
insanlar› olmad›klar›na göre, bu durumun elbette bir aç›klamas› vard›r. 

fiöyle durup çevrenize bakt›¤›n›zda, yaflam›n›n bir döneminde
siyasal mücadelenin içerisinde flu ya da bu düzeyde yer alm›fl
olmas›na ra¤men, bugün derin batakl›klarda kulaç atan ve geçmifle
lanetler okuyan kifliliklerle karfl›lafl›rs›n›z. Bir ço¤unun ortak özelli¤inin
ise, o günleri nostalji olsun diye yad ederken bile, kendilerine toz
kondurmamak olmas› sizi flafl›rtmas›n. Konumuz bu de¤il. B›rakal›m
onlar küçük dünyalar›nda yaflas›nlar. Biz bugün ve bugünün
sorunlar›na dikkat çekmek istiyoruz. Amac›m›z kiflileri tükenifle
götüren özelliklerin tafl›d›¤› benzerliklere vurgu yapmak. 

Birlik devrim sonras› marksist leninist komünistlerce "yeni tarz"
olarak ifade edilen durum, devrimci hareketin geri ve zaafl› yanlar›na,
dar pratikçi çal›flma tarz›na karfl› ç›k›fl›n, meydan okuman›n ad› oldu.
Birçok ayr›nt›s› olan "yeni tarz" kavram›n›n en önemli alt
bafll›klar›ndan birisi de, kolektif etkin bireylerin yarat›lmas› sorunudur.
Sosyalizm mücadelesinin öznesi olan örgütlü bireylerin, sürecin
gereksinimlerine uygun olarak haz›rlanmas›/konumlanmas›n›n,
kendini basit yeniden tekrar etmekle baflar›lamayaca¤› anlay›fl›ndan
hareket eden, kolektif etkin bireyler yarat›lmas› mücadelesi bugün de
devam etmektedir. 

Kuruluflu ile birlikte savafl siperlerinin en önünde yer alan partimiz,
dostun da düflman›n da yo¤un ilgisine mazhar oldu. Mücadele içinde
kendini ortaya koyuflu, yüksek bedel ödeme kararl›l›¤›, önder parti
bilinci ve kulland›¤› dil ile saflar›nda örgütlü olan ve yeni kat›lan tüm
unsurlara, de¤iflim ve yenilenmeyi dayatm›flt›r. Bu ça¤r›ya uyum
sa¤layamayan, eskide ›srar edenler k›sa sürede aç›¤a ç›karak

deneyi ve gelene¤ini yeni bir düzeye s›çratt›. Devrimci hakl› olarak
siyasi mücadelede bedel ödemekle özdeflleflti. Devrimci pratik,
iflgalci sömürgecili¤e karfl› ölümüne bir uzlaflmazl›k ve savafl›mla
kitlenin bilincinde yer edindi, oturdu. Hareketin ulusal önderlikçi oluflu
ve küçükburjuva karakteri, kitlelerin bilincinin ulusal darl›kla
s›n›rland›rd›. Kitlelere dönük ajitasyon-propaganda çal›flmas›,
kitlelere siyasi bilinç tafl›ma ve sürekli güçlendirme yönleri çok
gerilerde kald›. Ve bugün KADEK ulusal yurtsever kitlenin ve
kadrolar›n birikim ve bilinç zay›fl›¤›n› ideolojik teslimiyetçi teorilerle ve
tasfiyecilik zemininde "doldurmaya" çal›fl›yor. Partimiz, ulusal devrim
sürecinde kazan›lan tüm devrimci kazan›mlar›n temsilcisidir.
Mücadelede bedel ödemeyi ve düflmana bedel ödettiren her e¤ilim
ve belirti partimizin sahiplenece¤i, destekleyece¤i tav›rlard›r.
Kitlelerin devrimcilik ayr›flt›rmas›nda, devrimci prati¤i temel ayr›m
noktas› olarak de¤erlendirmesi yine sahiplenece¤imiz,
destekleyece¤imiz kazan›mlar›m›zd›r. ‹deolojik teslimiyetin teorisini
oluflturma amac›yla "uyduruk teorik" e¤itim programlar›na ulusal
yurtseverlerin taban›ndan yükselen tepkiler sahiplenmemiz gereken
devrimci par›lt›lard›r. Ancak, ulusal devrimci süreçte elde edilen
kazan›mlar› sosyalist bir perspektifle kal›ba dökece¤iz. ML teoriyle
alt›n› dolduracak, parti çizgisiyle canl› ba¤›n› kuraca¤›z. Sosyalist
devrimci yurtseverlikle, ulusalc› devrimcilik aras›ndaki temel ayr›m
noktalar›ndan biri hiç kuflkusuz sosyalist devrimci yurtseverli¤in genifl
bir bilgi zeminine, devrimci ayd›nlanmaya ML teori ve di¤er ülkelerin
s›n›f savafl›m› deneyimlerini sab›rl› incelemeye ve ö¤renmeye
dayan›r. Öyleyse, halk›m›z›n devrimcili¤i ifl üzerinden test etme
devrimci kazan›m›n›, kitlelerin en ileri bölükleri aras›nda "devrimci
bilincin" önemini de kavratarak ve önemli bir ayr›flt›rma özelli¤i
kazand›rarak tamamlayal›m. Bu devrimci komünist bilinci yayma, bir
yandan güncel yaflamda yüz yüze kal›nan iktisadi, siyasi, ideolojik
sorunlar üzerinden sistematik bir ajitasyon-propaganda  çal›flmas›yla
sa¤lanacakt›r. Di¤er yandan ise, baflta ‹mral›'dan yükselen, KADEK
ve HADEP üzerinden tüm demokratik-devrimci kitleleri bir a¤ gibi
saran sivil toplumcu, revizyonist-liberal çürütücü teorilerle ideolojik-
teorik mücadeleyi kapsamal›d›r. 

Yukardaki temel baz› noktalar›n alt›n›  çizdikten sonra, faaliyet
alanlar›ndan karfl›laflt›¤›m›z somut olgulara ve komünist dönüflüm
sorunlar›yla yaz›m›z› sürdürelim. 

Pratik, ML teori ve parti çizgisi taraf›ndan önü ayd›nlat›lan bir pratik
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sendelemeye bafllad›. Mücadele etme iste¤i tafl›yanlar, partinin dost eline
sar›larak, girdikleri iç mücadele sürecinden güçlenerek ç›karken,
baflaramayanlar kavgan›n gerisine düfltü. 

Bafll› bafl›na e¤itim konusu yap›lmas› gereken bu tablonun ayr›nt›lar›,
özgün yanlar›, bireyleri tükenifle götüren özellikleri üzerinde durulmay› hak
edecek nitelikte olgulard›r. 

Gelece¤e do¤ru yürüyüflümüzde, geçmiflin derslerini silah olarak
kullanmay› baflard›¤›m›z oranda hata ve eksikliklerimizden ar›n›p
çelikleflece¤iz. 

Devrimci mücadelenin do¤ru bir çizgide ve kesintisiz olarak
sürdürülebilmesi, ideolojik ve  siyasal donan›m› gerekli/zorunlu
k›lmaktad›r. Duygular›n devrimcilefltirilmesi ise, bu tabloyu tamanlayan bir
di¤er özellik olmakla beraber, tek bafl›na yetmeyece¤i son derece aç›k
olsa gerek. 

S›n›f mücadelesinin içerisinde yer alan devrimci bireyin, kendisini
sürekli yenileyen tarzda e¤itmemesi, siyasal donan›m›n› yükseltmemesi,
bu savaflta silahs›z kalmas› anlam›na gelir. 

Çal›flmalarda belirli bir sorumluluk tafl›yan kadro ve aktivistler söz
konusu oldu¤unda bu gereklilik daha fazla önem kazan›r. Siyasal
mücadelenin karmafl›k süreçlerini anlay›p, çözemeden çal›flman›n
gereksinim duydu¤u taktik, politikalar› oluflturamamak, kitleleri ve kendi
güçlerimizi yönetmek flöyle dursun, kendinizi dahi yönetemezsiniz. fiayet
bu duruma gelmiflseniz çal›flmalar›n önünde fiili olarak engel oluflturmaya
bafllam›fls›n›z demektir. 

S›n›rl› bir bilgi birikimiyle çal›flmalar› yürütmeye çal›flan kadronun
yönetme iflini baflarmas›n› beklemek, en iyimser ifade ile kendini
aldatmakt›r. Düflünün ki, bir çal›flman›n sorumlulu¤unu tafl›yan bir
kadronun, siyasal geliflmeleri ele al›p de¤erlendirmesi, sonuçlar
ç›karmas›, bu sonuçlara ba¤l› olarak güçleri harekete geçirme düzeyi,
yönetti¤i insanlardan ileri nitelikte olmas›n. Bu durumda yönetme iflinin
ikna ve inand›r›c›l›k yolundan de¤ilde, biçimsel yetki tart›flmalar›yla yerine
getirilmesi gibi bir s›¤l›¤›n ortaya ç›kmas› yaflanacakt›r. Böylesi
yoldafllar›n kendi eksiklerini görme ve aflma iste¤inin yerine, baflkalar›n›
elefltirip, k›zma yoluyla durumu kurtarmaya çal›flmas›, gerilemenin
belirtilerindendir. Kendi gerçe¤i ile yüzleflmek, geri yanlar›yla korkusuzca
mücadeleye tutuflmak ise yenilenmenin ilk ad›m›d›r.

Devrimci bireylerin günlük siyasal faaliyetini belirleyen, onu harekete
geçiren, mücadele içerisinde kendine biçti¤i roldür. Görevlerin gerektirdi¤i
hareket tarz› ve çal›flma disiplinine uymayan, zaman›n› siyasal çal›flma
yapmak yerine "ben gittim fluray› düzeltim, buray› do¤rulttum" fleklinde
bofl böbürlenmelerle geçiren bir partilinin görev bilincinden söz edilemez,

ulaflabiliriz. Kürdistan'da sosyalizm hedefine ba¤lanm›fl, ulusal
sorunun devrimci tarzda çözülmesi için halk›m›z› aya¤a
kald›rabiliriz. Komünistlerin önderli¤inde devrime kitleler ikna
edilip yönlendirile bilinir. Komünist öncünün inflas› ve devrimin
önderli¤ini üstlenecek düzeye kavuflturmak, onun temel unsuru
olan komünist kiflili¤i yaratmak hedefi, siyasal devrim okulunun
sa¤layaca¤› zemine dayanmay› baflard›¤› oranda daha az sanc›l›
ve h›zl› gerçekleflecektir. 

Partimiz iflçi s›n›f› partisidir. Program› ve stratejisinin oda¤›nda
iflçi s›n›f› durur. ‹deolojik tavr›n› koflulland›ran ya da
hammaddesini iflçi s›n›f›n›n üretim süreci içinde kazand›¤›
özellikler oluflturur. Toplumsal üretim içinde oluflan iflçi s›n›f›n›n
özelliklerini proletarya partisi burjuva ideolojisine savafl›m içinde
bilinçli bir düzlemde as›l ar›, saf özelliklerine kavuflturur. Bu
ideolojik bilinçli de¤erler toplam›, iflçi s›n›f›n›n öncü müfrezesi
komünist partinin saflar›nda en ileri düzeyde temsil edilir.
Komünist proletarya partisi, saflar›na kat›lmaya yönelen iflçi,
emekçi, ö¤renci, emekçi memur vb. toplumsal s›n›f ve
tabakalardan bireyleri ideolojik ve siyasi olarak dönüfltürerek
kendisine katar. Bu dönüflüm, öncü saflar›nda temsil etti¤i
komünist devrimci nitelik ile içinde bulundu¤umuz düzenin
koflullar›n›n ürünü olarak flekillenen bireyin niteli¤inde bulunan
burjuva, feodal, özel mülk s›n›flar›n›n egemen geri ideolojisiyle
savafl›m biçiminde geliflir. 

‹flçi s›n›f›ndan partiye yönelen bireyler özel mülkiye egemen
sistemlerinin ideolojisinden en az etkilenmeleri nedeniyle partinin
ideolojik-siyasi dönüfltürme çabalar› en h›zl› ve sa¤lam bu kesim
üzerinde sonuç verir. Ancak, burada da bir devrimci nitelik
de¤iflimi zorunludur. ‹flçi s›n›f› için söz konusu, devrimci dönüflüm
zorunlulu¤u di¤er s›n›fsal tabakalardan partiye yönelen bireyler
için fazlas›yla geçerlidir. Ö¤renci, emekçi memur, k›r ya da flehir
küçükburjuva (kb) emekçi kesimlerden partiye gelen, kb kökenli
unsurlar›n, komünist devrimci dönüflümlerini gerçeklefltirmek
yo¤un bir eme¤i, yo¤unlaflmay› ve uzun bir süreyi kaç›n›lmaz
k›lar. Burada ideolojik flekillendirmedeki nesnel zorluklar›
komünist öncünün e¤itici çabalar›n›n yan›nda küçükburjuvazinin
devrimci siyasal potansiyelini iyi de¤erlendirerek zay›flatabiliriz. 

Ulusal devrimci süreç, güçlü bir ulusal bilinç yaratt›.
Örgütlenme ve sömürgeci-faflist diktatörlükle devrimci mücadele
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tabii mütevazili¤inden de.
Siyasal e¤itim bitmifl, tamamlanm›fl bir süreç olmad›¤›na göre,

hepimizin eksikleri, yanl›fllar› olacakt›r. Kendi çabam›z›n yan›nda
kolektifin yol göstericili¤i dönüfltürücü gücü tutunulmas› gereken  en
önemli dald›r. Partinin elefltiri ve önerilerini olumsuzluklardan
kurtulmak için yap›lan devrimci katk› olarak görmek yerine, kiflili¤imize
yönelik bir sald›r› gibi anlamak, küçükburjuvazinin s›n›f karakterine
özgü davran›fl biçimidir. Unutulmamal›d›r ki, kiflinin aç›k ve devrimci
iyi niyetli olmad›¤› koflullarda kolektifin yap›c› elefltirilerinin etkisi s›n›rl›
kalacakt›r. 

Bulundu¤umuz alandaki parti faaliyetinin sorunlar› hepimizin
sorunudur. Yan› bafl›m›zdaki bir çal›flman›n ihtiyaçlar›na ilgisiz
kalmak, bana böyle bir görev verilmedi diyerek s›rt çevirmek, devrimci
militan›n davran›fl tarz› olamaz. Böylesi unsurlar bürokrat
tan›mlamas›n› fazlas›yla haketmektedir. 

Bir yerde gazete da¤›t›m ifli yap›lacaksa ya da miting öncesi
propaganda-ajitasyon faaliyeti yürütülecekse, veya bir kurum aç›l›fl›
çal›flmas› varsa her bir partili aktivist, taraftar bu iflin do¤al
unsurlar›d›r. Kat›lmamak, kendini bu iflin bir parças› olarak görmemek,
mücadeleye ve parti ortam›na yabanc›laflmakt›r. Çarp›k görev
bilincinin flekillendirdi¤i bu bölünme s›radanlaflma ve tükeniflin
kanallar›n› açmaktad›r. 

Kitlelerle iç içe oldu¤umuz zamanlardaki her davran›fl›m›z›n, her
sözümüzün onlar›n devrimci dönüflümüne hizmet edecek içerik ve
tarzda olmas› gerekir. Yaflam›n her an› ve her alan› komünist kitle
çal›flmas›n›n kapsam›ndad›r. 

Gitti¤i her yerde siyasal propaganda çal›flmas› yapmak, partinin
görüfllerini tan›tmak yerine insanlar›n geri yanlar›yla uzlafl›p "geyik
muhabbeti" ile zaman tüketen bir devrimcinin, b›rakal›m parti kitlesi
üzerinde,  kitleler nezdinde ne sayg›nl›¤›, ne de inand›r›c›l›¤› kal›r. Bu
türden kurulan iliflkiler s›radan insanlar› devrimcilefltirmez ama,
devrimcileri pekala s›radanlaflt›rabilir. Politika d›fl›nda, kiflilerin özel
sorunlar›yla ilgilenirken dahi, devrimci nitelik ve sayg›nl›k infla
edilebilir.

Devrimci yaflam›n süreklili¤inin sa¤lanmas›nda, öz denetim ve
bireyin kendini yönetmesi, dervimci denetim faaliyetinin saç
ayaklar›ndan biri olarak önemli bir yerde durur. Evet, dünyay›
de¤ifltirmek istiyoruz, mevcut toplumsal sistemi ortadan kald›r›p,
insanl›¤›n mutlu ve özgür gelce¤inin ad› olan komünist toplumun
mücadelesini veriyoruz. Sosyalist toplumun yarataca¤› insan tipinin
prototipi olan/olmas› gereken kifliler oldu¤umuz iddias›nday›z. 

Kadrolaflma Ve ‹deolojik Dönüflüm Sorunlar›

Nas›l bir kadro tipi sorununa en genelde verilecek yan›t hiç
kuflkusuz Leninist tipte bir kadrodur.

Partimizin kadro politikas› ve nas›l bir kadro tipi sorusuna yan›tlar
Birlik Kongremiz taraf›ndan ortaya konulmufltur. Kürdistan'da kadro
sorununun çözümünde bize yol gösterici temel perspektifler
bunlard›r. Partiyi örgütlemenin temel unsurlar›ndan olan kadro
sorunun çözümünde, karfl›m›zda duran insan unsurunu, Leninist tipte
bir kadro düzeyine yükseltmek için, gerçekli¤ini kavramak,
incelemek, güçlü ve zay›f yönlerini saptamak, çözüm yöntemleri
üzerine yo¤unlaflmak kaç›n›lmaz bir devrimci görevdir. ‹nsan unsuru,
koflullar›n ve e¤itimin ürünü ise, ülkemiz koflullar› ve e¤itim durumunu
flekillendiren olgular›n belli bafll› yanlar› üzerinde durursak;

a) Kürdistan sömürgedir, birkaç kufla¤› bulan sistemli bir
asimilasyon, gerici ve floven uygulamaya maruz kalmaktad›r. 

b) Kapitalist geliflme düzeyi oldukça geridir. Feodal iliflki tarz›n›n
etkileri halen siyasal, kültürel yaflamda etkisini göstermektedir. 

c) ‹l merkezleri ulusal devrimci süreçte, karfl›devrimin göç ettirme
sald›r›lar›yla büyük kentlerin nüfusuna ulaflm›flt›r. ‹ktisadi geliflmelere
dayanmayan bu politik fliddete dayal› göçler ve flehir merkezlerindeki
anormal büyüme mutlak yoksulluk durumunu art›rm›flt›r. Toplumsal
doku tahribat› derinleflmifltir. 

d) 15 Y›ll›k bir ulusal devrimci mücadele, '89'lardan itibaren tüm
ülkeyi etkisi alt›na alan, devrime dönüflen bir süreç yafland›. Ulusal
devrimci süreci dikkate almadan yap›lacak de¤erlendirmeler eksik ve
hatal› olacakt›r. Bu türden analizlerin varaca¤› nokta karamsarl›k ve
kötümserliktir. 

e) Apo'nun esir düflmesi, ideolojik teslimiyet politik irade k›r›lmas›
ve tasfiyecilik ve bunun PKK taraf›ndan kabul edilmesiyle son 3 y›lda
girilen yeni durumun tasfiyeci etkilerini de¤erlendirmeliyiz. 

f) S›n›r fleridindeki kent merkezleri baflta olmak üzere buralarda
ulusal hareket etkin bir örgütlenme ve siyasi etki oluflturamam›flt›r.
Keza, iflçi s›n›f›, ö¤renci gençlik, emekçi kad›n vb. de demokratik
örgütlenme düzeylerinin son derece geri oldu¤unu belirtmeliyiz. 

Söz konusu siyasi ve iktisadi temelde vurgulad›¤›m›z nesnel
gerçeklikten ilk elden ve yol gösterici perspektif olarak flu sonuçlara
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Yaflam›m›z›n geneline bakt›¤›m›zda karfl›laflt›¤›m›z tablo bu iddiaya
uygun mu? Partili militan›n bu soruya yan›t› kendisiyle yüzleflmesinin ilk
ad›m›d›r. 

Bireyin kendini yönetebilmesi ancak kendisini tan›yabilmesi ile mümkün
olaca¤›ndan, kolektifin yüzümüze tuttu¤u aynaya çekinmeden bakmak
zorunday›z. Zaman›m›z› do¤ru flekilde planl›yor muyuz, eksiklerimizi
tespit edip bunlar› giderecek e¤itim planlar› yap›p uyguluyor muyuz,
gelecek görüfl aç›s› ve iddias›na sahip miyiz, rolümüzün bilincinde miyiz,
partiye karfl› aç›k ve dürüst davran›yor muyuz, disiplin al›flkanl›¤›m›z var
m›, duygular›m›z› devrimcilefltirebiliyor muyuz, vs. vs. vs. E¤er bu
sorular›n ço¤una verdi¤imiz yan›t hay›r ise, tehlike çanlar› gümbür gümbür
çal›yor demektir. 

Duygular›n devrimcileflmesini, mücadeledeki istikrar üzerinde oynad›¤›
rolün öneminden kimsenin kuflkusu yoktur herhalde. Tek bafl›m›za
kalm›flken bile, komünist bas›n arac›l›¤› ile takip etti¤imiz geliflmeler,
herhangi bir bölgedeki parti çal›flmas›n›n içimizde yaratt›¤› çoflku ya da
tutsak düflen flehit olan bir yoldafl›m›z›n haberi karfl›s›nda duydu¤umuz
üzüntü partili duygular›n göstergeleridir. 

Peki ya birlikte çal›flt›¤›m›z, yan› bafl›m›zdaki yoldafllarla iliflkilerimiz,
kulland›¤›m›z dil, onun geliflimine emek harcama düzeyimiz, yaflad›¤›
sorunlara gösterdi¤imiz duyarl›l›k ne durumda acaba?

Kendi yapt›¤› yanl›fllar› görmeden, yoldafl›n›n en küçük hatas›na karfl›
ac›mas›zca davranan, onun s›k›nt›lar›n› paylaflmayan, küçümseyen
birinin duygular›n›n devrimci oldu¤u söylenebilir mi?

Kavgaya yabanc›laflman›n ilk bafllad›¤› yer, duygulardaki
yabanc›laflmad›r. Bilimsel sosyalizme olan inançlar›m›z›n flekillendirdi¤i
devrimci duygular›n beslenip, güçlenece¤i yer ise sosyalist teori ve
Marksist Leninist ideolojinin özümsenmesidir; parti çizgisi, devrimci iç
yaflant›s› ve siyasi prati¤i ile s›n›rs›z düzeyde bütünleflmektir. Aksi
durumda duygularda bafllayan yabanc›laflman›n varaca¤› nokta ideolojik
ve siyasal yabanc›laflma olacakt›r. Yani siyasal intihar!

Yaflam›n devrimci üretiminin kesintiye u¤ramadan sürdürülmesi bu
sürecin  içerisindeki tüm üreticilerin (kolektif bireylerin) ortak çabas›yla
büyütülüp güçlendirilebilir. Devrimci militan›n, kolektifin ortak ç›karlar› ve
s›n›f mücadelesinin gelece¤ine sunabilece¤i katk›lar› yerine getirmemesi,
yap›n›n geliflmesini zay›flataca¤› gibi, bireyin kendi ortam›na
yabanc›laflmas›n› da beraberinde getirir. Böylesi bir olumsuzlukla yüz
yüze kalmamak için, rüzgar›n yönüne göre kendini b›rakan de¤il, var olan
duruma müdahale eden, bilinçli tarzda yaflam›n gidiflat›na etkide bulunan
devrimciler olmak gerekir. 

Burjuvazinin s›n›f ç›karlar›n› güvence alt›na al›p korumak üzere, o

Güney Kürdistan'daki halk›m›z›n görevi di¤er halklarla birlikte, ulusal
tam hak eflitli¤ine dayanan ve ABD sömürgeci boyunduru¤un tasfiyesini,
yerine emekçi halk›n devrimci demokratik iktidar›n› hedefleyen, Irak'taki
halklarla özgür gönüllü birliktelik içinde federatif demokratik cumhuriyet
birli¤ini program edinen bir mücadele çizgisi izlemektir. Ancak bu
mücadele ilerlerse, KADEK'e "ya teslimiyet ya imha" dayatmas› bofla
ç›kar›l›r, Kuzey'deki ulusal mücadeleye de katk›da bulunabilir. 

ABD himayeci sömürgecili¤i alt›ndaki statü, KADEK'e dayatmayla,
Türk sömürgeci burjuvazinin amac›na da hizmet etmifl olacak. 

Bugün, Türk burjuvazisinin sömürgeci diktatörlü¤ü, arkas›na bütün
flovenistleri toplayarak, Suriye Arap burjuvazisinin ve ‹ran Fars
burjuvazisinin yöneticileriyle buluflarak, Güney'deki federe statüyü ve
Kerkük'ü bu statü içine dahil edilmesini savafl nedeni sayaca¤›n›  ilan
ediyor. fiimdilik ABD k›rm›z› çizgilerinden çekindi¤i için müdahale
etmekten vazgeçti ama amac›ndan vazgeçmedi¤i gibi, önceli¤i belki de
KADEK'i Barzani-Talabani eliyle da¤›tmaya veren yeni bir plana geçti ki,
"Kuzey Irak'l› örgütlerle iyi iliflkiler gelifltirmeye çal›flaca¤›z" biçiminde
demeç vermeye bafllad›. 

Kuflkusuz, yaln›zca Kürdistan komünistleri de¤il, Türk-Kürt-Arap
uluslar›ndan ve ulusal topluluklar›ndan bütün komünistler, Güney'in
federasyon hakk›n›, bu küstah sömürgeci sald›rganl›¤a karfl› mücadele
ve direniflle savunacaklard›r. 

Ama yaln›zca bunu de¤il, KADEK güçlerinin, Türk burjuvazisinin
sald›r›lar›yla da ABD yönetiminde Güney'in burjuva liderlerinin eliyle
sald›r›ya u¤ramas›na karfl› da, komünistler mücadele edecek ve
halk›m›z› direnifle ça¤›racaklar. 

Kürdistan'›n gerçek ulusal özgürlü¤ü, ABD sömürgeci iflgaline karfl›,
bölgenin gerici sömürgecilerine karfl›, mücadeleyle gerçekleflecektir. Bu
mücadele, Ortado¤u halklar›n›n demokratik federasyonunu program
edinmeli, ABD iflgali ve sömürgecili¤ini tasfiye etmeyi, gerici faflist
sömürgecili¤i y›kmay› hedeflemeli, ülkemizi ezen uluslardan halklarla
birleflik mücadele hatt›n› izlemelidir. Modern ça¤›n tarihi boyunca
zalimlere, sömürgeciler ve emperyalistlere karfl› mücadele etmifl
halk›m›z›n onurunu, bu mücadeleyle yüksekte tutmaya proletarya ve
komünistler olarak devam edece¤iz!
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s›n›f›n temsilcileri taraf›ndan oluflturulmufl yasalar›n içerisindeki kimi
boflluklar, mücadele lehinde olanaklar sa¤l›yorsa, bunlar› devrimci
ustal›kla kullanmak elbette gerekli ve do¤rudur. Unutulmamas›
gereken ise, Komünist partinin siyasal faaliyetinin hangi alanda olursa
olsun özünde düzen d›fl› oldu¤udur. 

Sosyalizmin geçici yenilgisi sonras›nda, yeni dünya düzeni
ideologlar›nca koro halinde yürütülen sald›r›lar, Marksist leninist
ideolojiye s›k› s›k›ya tutunamayan parti,  örgüt ve çevreleri düzen
s›n›rlar›nda reformist politika saflar›na çekti. Bu çevrelerin tarihleri ve
bu sürece geliflteki geçirdikleri aflamalar, ders ç›kar›lmas› gereken
ayr›nt›larla doludur. 

Yine PKK'nin KADEK'leflmeye evrildi¤i süreçte, önderlik eliyle
ulusal reformizme gerilemifl olmas›, ideolojik ve devrimci siyasal
kararl›l›¤›n önemini göstermesi bak›m›ndan anlaml›d›r. 

Bireylerin toplam›ndan oluflan kolektif yap›lar›n, ideolojik ve siyasal
çizgisinin inflas› ve istikrar›nda, kolektif bireylere düflen bu önemli
görevin yerine getirilmesi, siyasal donan›m›n sürekli olarak
yükseltilmesini gerektirmektedir. 

Sendika, dernek, kültür kurumlar›, DKÖ'lerde yürütülen devrimci
siyasal çal›flmalarda, buralar›n genifl emekçi y›¤›nlarla buluflma,
komünist etkiyi yayman›n üsleri olarak ele alma anlay›fl›ndan sapma
sonucu, mücadeleye yabanc›laflma örnekleri yaflanm›flt›r. 

Elbetteki bu durumun sorumlusu o kurumlar de¤ildir. Ve, ne de
buralarda uzak durmak gerekir. ‹deolojik yabanc›laflma, mücadele
perspektifini kurumun yasal s›n›rlar›ndan ibaret görme ve bedel
ödemeyi göze alamama vb. nedenlerin, bireyi götürece¤i do¤al
sonuçtur bu.

Dikkat çekmek istedi¤imiz bir ayr›nt› ise, böylesi unsurlar›n kendi
tükeniflini örtbas edebilmek için kolektifi suçlayan, kendisine haks›zl›k
yap›ld›¤›n› verilen sözlerin yerine getirilmedi¤i söylenti ve
dedikodularla, içine düfltükleri panik atak ruh halidir. 

MLKP, iflçi s›n›f› ve emekçilerin politik öncü kurmay›d›r. Onun
saflar›nda mücadele eden her devrimci, proletaryan›n s›n›f
özellikleriyle donanmay› görev olarak ele almal›d›r. Emekçilik, disiplinli
bir yaflam, mütevazilik, fedakarl›k proletaryan›n karakteridir. Bizler
hangi toplumsal kesimden gelirsek gelelim, ideolojisini yaflam rehberi
belledi¤imiz s›n›fa lay›k komünist bireyler olmay› baflard›¤›m›zda
istikrar› kazanaca¤›z. 

"Bizleri harekete geçiren arzu ve umutlar›m›z›n" (Marx) bitti¤i an,
tükeniflin bafllad›¤› zamand›r.

emekçilerin sosyalizm hedefiyle ba¤lanm›fl devrimci ulusal kurtuluflçuluk
oldu¤u dersini ülkemizin yak›n tarihinden bugüne uzanan tarihinin dersi
olarak bilince yeniden ç›karmam›z gerekiyor.

ABD'ye de Bölge Gericili¤ine de...
Güney'deki ulusal mücadelenin, burjuva önderlik taraf›ndan dün nas›l

karfl›devrimle sonuçland›r›ld›ysa, bugün de ABD iflgaline ve sömürgecili¤ine
dayanak yap›lmas›na ilerletilmesi, Kuzeyde de ehven-i fler bir tercih olarak
genifl bir ra¤bet görüyor. Bunda, kuflkusuz, bütün yüzy›ll›k süreçte, baflta
Osmanl› ve Türk burjuvazisinin gericili¤i olmak üzere, Fars ve daha sonra
Arap burjuva gericiliklerinin, Kürdistan'› parçalanm›fl bir sömürgeci
boyunduruk alt›nda ve tam bir ulusal hak yoksunlu¤u alt›nda tutmufl olmalar›,
ulusal mücadelelerimize büyük çapl› ve soyk›r›mc› katliamlarla yan›t
vermelerinin rolü de temel bir etkendir. 

Ama kurulacak federe özerk statü, ABD himayeci sömürgecili¤i alt›nda
olaca¤› gibi, ulusal mücadele dinami¤ini geriletecektir. 

'90'l› y›llar boyunca zaten fiilen var olan bu ayn› statünün iktidar gücü, hem
Güney ulusal mücadelemizi sönümlendirdi, hem de Türk sömürgeci
burjuvazinin tanklar›yla toplar›yla birlikte PKK'ye savafl açarak, Kuzey ulusal
devrimimizin yenilgisine büyük hizmetler etti. Bu ülkemiz ulusal devrimci
mücadelesine vurulmufl büyük bir darbeydi. 

Bugün, ABD Kuzey'in Güney'de konufllanan ulusal askeri güçlerine, ya
silahs›zlanma ya imhay› dayatacakt›r. Hem de Barzani ve Talabani'yi göreve
koflacakt›r. Bu ulusal mücadele dinami¤ine ikinci büyük darbe olacakt›r. 

Bu sald›r› karfl›s›nda Kuzey'deki burjuva ulusalc›lar ve ulusalc›
ayd›nlar›m›z, KADEK'e muhtemelen, ABD'yle uzlafl silahs›zlan ö¤üdünü
verecekler. Utanç verici bir "uzlaflmayla” boyun e¤meyi isteyecekler. Çünkü
ABD bu sald›r›y› Barzani ve Talabani eliyle yapacak ve ABD
himayecili¤indeki bir federe statüsünü korumak, kaç›n›lmaz olarak bu tavr›
getirir. Peki, bu, tam da, sömürgeci Türk burjuvazisi karfl›s›nda ulusal
mücadelenin devrimci olana¤›n›n söndürülmesi, hatta, küçük reformlardan
öte reformlardan bile kölece vazgeçifl de¤il mi? Demek ki, çok övdü¤ünüz o
ABD himayesindeki federe-özerk statü, Kuzey'in ulusal güçlerine ve
dinami¤ine darbe indirecektir. 

Ayn› zamanda Güney'de emekçi halk›m›z›n ba¤›ms›z örgütlenmelerine
yasak koyacak, antiemperyalist örgütlenmeleri bask› alt›na alacakt›r. 
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Do¤ru Yolday›z, Durmak Yok

Ortado¤u halklar›n›n düfllerinin kana buland›¤›, uluslararas› iflçi ve iflsizler
hareketinin derinlerde bafllay›p yüzeye taflan hareketlili¤i, yine Türkiye ve
Kürdistan iflçi s›n›f›n›n yo¤un sömürü politikalar›yla karfl› karfl›ya kald›¤› bu
dönemde 1 May›s önemli bir dönemeç olarak duruyordu karfl›m›zda.
Partimizin tam bir y›l önce ilan etti¤i 3. Kongrenin ard›ndan gelen ilk 1 May›s'ta
ulaflt›¤›m›z düzey, eskiyenden, çürüyenden kopuflu, öncülük iddias› ve
bilincinin ete kemi¤e büründürülmesi, önderleflme hedefinde dost ve
düflman›nda görece¤i kesinlikte yeni bir aflama yakaland›¤›n› gösteriyordu.
Partimizin komünist öncünün 2003 1 May›s'›n› "kendini s›nama ve aflma"
politikas› ve direktifi, baflar›l› 1 May›s haz›rl›k çal›flmalar› ve alandaki militan,
coflkulu ve kitlesel parti kortejiyle somut yan›t›n› buluyordu. 

Hareket plan›m›z "somut, çarp›c› ve suçluyu suçüstü yakalama" bilincinin
yön verdi¤i etkili bir siyasal ajitasyon faaliyeti ile, y›¤›nlar›n en genifl
bölüklerine ulaflmak ve kitleleri parti saflar›na katmak oluflturuyordu. Bu
çerçevede yap›lan haz›rl›klar›m›za yaklafl›k bir ay öncesinden bafllad›k. Sahip
oldu¤umuz tüm araçlarla yeni yöntemleri devreye koyarak, gençler, ileri yafl
grubundan ve kad›nlardan oluflan karma ajitasyon-propaganda ekiplerimizi
belirleyerek bu çal›flmay› örmeye bafllad›k. Zaten daha öncesinde
yürüttü¤ümüz komple kolektif çal›flmalar›m›z; seçim, savafl, 8 Mart haz›rl›klar›
vb. alan üzerindeki hakimiyetimizi güçlü k›l›yordu. Tabii ki her yeni çal›flma bir
önceki çal›flman›n prati¤ini aflan deneyimlerimizi derinlefltiren, örgütsel
kazan›mlar›m›z› art›ran bir rol oynamal›d›r. 

Bu y›lki haz›rl›¤›m›zda kulland›¤›m›z araçlar çok yönlüydü. Afifl, bildiri,
davetiye, imza kampanyas›, gazete sat›fl›, pazar eylemleri, çat kap› ziyaretler,
bas›n programlar›, paneller, semtlerde muhtar ziyaretleri, iflçi servislerinde
ajitasyon ve bildiri da¤›t›mlar›, esnaf ziyaretleri vb. gibi baz›lar›n› ilk kez
devreye sokmakla birlikte yerelleflen, derinleflen yine nitelik ve niceli¤i
buluflturmay›, bunlar›n uyumunu yakalamay› amaç edinen bir tarz› izlemekte
›srarc› olduk. En bafl›ndan tüm bunlar›n nas›l, ne biçimlerde, kimlerle devreye
konulaca¤›na dair ç›kard›¤›m›z bir plan›m›z elimizdeydi. Bu plana riayet etmek
eksenli çal›flmalar›m›za start verdik. Tüm araçlar›m›z hedefinde y›¤›nlara
politikam›z› götürmek, onlarda sempati yaratmak, olaylar›, olgular› kafalar›nda
ayd›nlatmak ve kurdu¤umuz ba¤lar› da kal›c› kazan›mlara dönüfltürmek vard›.

emperyalist sömürgecili¤in tasfiyesini eylemleriyle talep ettikleri de, ABD,
üslerinden ve namlular›ndan kurflun yerine bu halklara gül mü atacak?

Güney'de de, baflta Kürtler olmak üzere halklar›m›z ABD
sömürgecili¤inin tasfiyesini talep etti¤inde de, ABD iflgal valisi, on
binlerce askerine, "kurflun atmay›n gül at›n, onlar bize geçmiflte yard›mc›
olmufltu" emrini mi verecek?

Güney Kürdistan'›n elbette ayr› devlet kurma hakk›n›, biz Kuzey
proletaryas› ve komünistleri de en önde ve en kararl›ca savunuyoruz.
Yaln›zca özerk ya da federe statü de de¤il ba¤›ms›z devlet kurma
özgürlü¤ünü savunuyor ve di¤er halklarla birlikte mücadele geliflirse bu
gerçeklefltirmeye kat›lma biçiminde kullanmas›n› öneriyoruz. Bugün
federasyona karfl› olmak bir yana federasyon dahil devlet kurma hakk›n›
savunuyoruz. Ancak ABD himayeci sömürgeci boyunduru¤una hiçbir
uzlaflmaya yer vermeden karfl› ç›k›yoruz. ABD himayeci sömürgecili¤inin
ülkemizin özgürlü¤ü olarak sunulmas›n›n, büyük bir iflbirlikçi yalan
oldu¤unu, halk›m›z› aldatt›¤›n› yüksek sesle ilan ediyoruz. 

KDP'nin ülkemizdeki izdüflümü parti, ulusalc› baz› örgütler,
küçükburjuva ve burjuva ulusalc› ayd›nlar›m›z bu iddiay› '92'de de
yükselttiler. Üstelik, Güney'deki halk›m›z o zaman ABD'nin tetikçisi rolüne
düflürülmemiflti henüz. Ama sonra ABD himayeci sömürgecili¤i alt›nda
fiilen kurulan Güney Kürdistan federasyonu, ilk önce kimle beraber kimin
üzerine yürüdü? Türk sömürgeci-faflist diktatörlü¤üyle birlikte, Kuzeyin
devrimci ulusal kurtulufl gücü olan PKK'nin üzerine yürümedi mi? ABD'nin
himayesindeki bir güçten ne beklenebilirdi? Ve sizler bu sald›r› karfl›s›nda
"tarafs›zl›k" göstererek Kürt yurtsever devrimci gerillan›n imhas›na suç
ortakl›¤›na düflmediniz mi?

Yine Barzani'yle Talabani, Türk burjuvazisinin k›flk›rtmas›yla ama ayn›
zamanda kendi kliklerinin iktidar ve ekonomik ç›karlar› için Güney'deki
halk›m›z› birbirine k›rd›rmad›lar m›?

Geçen dönemin bu ac› gerçekleri, bugünkü ABD himayeci
sömürgecili¤i alt›ndaki olas› federe statünün, halk›m›za karfl› gerici bir rol
oynayaca¤›n› da, Talabani ve Barzani iflbirlikçili¤inin ulusal özgürlü¤ü
getirmeyece¤ini de gösteriyor. Burjuva feodal ulusalc›l›¤›n, ulusal
mücadeleyi kendi s›n›f karakteri nedeniyle kaç›n›lmaz olarak
karfl›devrimle sonland›raca¤›, Kürdistan'›n gerçekten ve sonuna de¤in
ulusal bak›mdan özgürlü¤ünü elde edip korumas›n›n yolunun proleter ve
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Hassasiyet gösterdi¤imiz noktalar›n bafl›ndaysa bu geliyordu. Daha
önceki kampanya deneyimlerimiz bize bunu ö¤retmiflti. Belli ölçülerde
harekete geçirdi¤imiz kitlenin bir sonraki faaliyetimizde de bizlerle
olabilmesi.

Karma komisyonlar›m›z emekçi semtleri öncelikli olarak ele al›p
davetiyeleriyle, bildirileriyle, afifl ekipleriyle gitmeye bafllad›. Çal›flmada
yer alan genç yoldafllar yo¤un emek ve özveriyle çal›fl›rken, özellikle
analar›m›z bazen bizleri bile geride b›rakan yetene¤i, eme¤i ortaya
koydular. Çal›flmalar›m›zda ortak bulufltu¤umuz mekanlarda öyle günler
oluyordu ki, içeri giren her ekip yorgunluktan bir ad›m dahi atamaz
olmufltu. Bir yandan yoldafllar günlük yaflamda karfl›l›kl› özveriyle kolektif
yaflam›n güzel örneklerini sunarken di¤er yandan parti çal›flmas›nda
de¤erlendirilebilecek (yoldafl›n kendi deyimiyle) "umutlu yerlerin"
adreslerini büyük bir sevinçle sorumlu yoldafllara veriyordu. Buralar
sonras›nda da gidip gelece¤imiz, iliflkilerimizi gelifltirece¤imiz yerler
olaca¤› bilinci ve inanc› gözlerdeki par›lt›y› ve heyecan› yükseltiyordu.
Aktivistlerimizin art›k her biri çal›flma yürüttü¤ü bölgenin önderi olmaya
bafll›yordu. Analizler yap›p kolektifin oraya iliflkin planlar›na ön aç›c›
oluyordu. 

Çal›flmalar›m›za erken bafllam›fl olmam›z di¤er siyasal çevreler
üzerinde devrimci bask›lanma yaratt›. Bu devrimci etki reformist partileri
de etkisi alt›na ald›. Reformist parti aktivistlerinden biri "1 May›s'a niye bu
kadar erken haz›rlanmaya bafllad›n›z ki" diyerek komünistlerin enerjikli¤i
ve özverili devrimci pratikleri karfl›s›nda, reformcu karakterlerinin bir
sonucu olarak hantal, bürokratik gerçekliklerini "deflifresi" kayg›s›na
kap›ld›klar›n› gösteriyordu. Reformistler için erken bulunan 1 May›s
haz›rl›klar›na start verdi¤imiz zaman biz komünistler için asl›nda geç
kal›nm›fl bir tarihti ve bundan dolay› parti kitlemize özelefltiri veriyorduk. 

Çal›flmalar›m›z›n bir parças› olan gazetemizin sokak sat›fl› tam bir
gösteriye, eyleme dönüfltü. ‹ki saat boyunca özellikle de ileri yafl
grubundan arkadafllarla yapt›¤›m›z bu sat›fl, özgür ajitasyonumuz, fiili
meflru hattan ilerlememiz, kararl› militan duruflumuz, gerek dostlar›m›z
gerekse de düflman taraf›ndan çok kesin çizilmifl s›n›r ayr›m›nda
gözetilebildi fiehrin iki noktas›nda kurdu¤umuz imza standlar›, bildiri
da¤›t›mlar› ve sokak ajitasyonular› ile birlefltirildi. fiehir merkezi
komünistlerin eylem alan› haline getirildi. Partimizle ve militanlar›yla an›lan

I. emperyalist paylafl›m savafl›n›n sonucunda S›rplar›n ulusal mücadelesinin
emperyalizme ba¤›ml› Yugoslavya Krall›¤› devletiyle sona erdirilmesi ve
gericilefltirilmesi örne¤ini verebiliriz. Üstelik bu krall›k da Avusturya
Macaristan ‹mparatorlu¤u gibi bir baflka emperyalist gericilikten kopar›larak
gerçeklefltirilmifltir.  Hakl› ulusal mücadele, bir baflka gerici çözümle
sonuçland›r›lm›flt›. Buradan gerçekte, S›rp ve di¤er uluslar özgürlüklerini elde
edemediler. Gerici bir krall›k rejimine reva görüldükleri gibi, burjuva
milliyetçileri Çetnikler gibi bir gericili¤e batt›lar. Baflta kendi ulusundan olmak
üzere komünistlere ve emekçilere karfl› antikomünist bir rol oynad›lar.
Krall›kta egemen ulus konumunu paylaflan di¤er ulus olan H›rvatlar faflist
milliyetçili¤i gelifltirdiler, iflgalci Hitler faflizminin elinde, kendi ulusundan ve
kardefl uluslardan iflçi ve emekçilerin cellad› oldular. 

Yugoslavya halklar›n›n kardeflçe birli¤ini ancak faflist emperyalist iflgale
karfl› halklar›n ortak devrimci ulusal kurtulufl mücadelesi gerçeklefltirebildi.
Komünist Enternasyonalin yönlendiricili¤inde halklar›n birlikte devrimci
mücadelesi, halklar› gerçek ulusal kurtulufla ve özgürlü¤e kavuflturabildi.
'90'l› y›llar, ABD'nin hegemonya bofllu¤undaki (ilhak alt›nda tuttu¤u uluslar›n
var oldu¤u) ülkelerde, ezilen ve sömürge uluslar›n ulusal hareketlerini,
buralarda emperyalist hegemonyas›n› kurmak amac›yla kullanmas›na
tan›kl›k etti. Bosna-Hersek, Kosova, H›rvatistan gibi bir k›s›m uluslar›n
milliyetçi hareketleri kanl› gerici savafllara yol açarak, Makedonya, küçük
çapl› savafllar› da sonradan getiren "savafls›z" kurulan devletler, burjuva
ulusalc›l›¤›n baflta gelmek üzere emperyalistlerin hegemonya bofllu¤undaki
ülkeleri ele geçirme politikas›n›n aleti olarak kuruldular. Bu uluslar›n yar›
devlet kurma haklar› kay›ts›z koflulsuz savundu¤umuzu belirtmek kayd›yla,
bu milliyetçiliklerin kendi burjuva s›n›f egemenlikleri için halklar› birbirine
k›rd›rd›klar›n›, (buna S›rp milliyetçi burjuvazisi de dahildir) yan› s›ra gerici
devletler kurarak, ABD ve di¤er emperyalistlerin himayeci sömürgecili¤i alt›na
girdiklerini vurgulamal›y›z. Halklar›n kan›n› ak›tan bu gerici derslerden de
ulusal devrimci sonuçlar ç›karmak, ülkemiz komünistleri, devrimcileri ve
halk›m›z›n görevidir. 

Kosova'da, Bosna'da hangi ulusal özgürlük var? ABD'nin ve di¤erlerinin
himayeci sömürgecili¤i de¤il mi var olan statü? Makedonya'da hangi ulusal
özgürlük var? ABD ve NATO'nun bir askeri üssünden baflka nedir ki?
De¤iflen tek fley, sömürgeci bir efendinin yerini di¤erinin almas› ve zulmün
geçici bir  süre derecesinin azalmas›d›r. Üstelik, bu halklar, ABD ve
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"pazar yeri" eylemlerinde, pazar yeri esnaf› "yine geldiler; acaba
gündemlerinde bu sefer ne var!..." politik ilgisiyle da¤›tt›¤›m›z bildirilerimizi
heyecanla elimizden al›yorlard›. 

Ajitasyon-propaganda çal›flmam›z›n en anlaml› yanlar›ndan biri, iflçi servisi
duraklar›nda bekleyen iflçilere dönük çal›flma yürütmemiz oldu. Fabrika ve
iflletmede çal›flan iflçilere do¤rudan yüz yüze temas›n kurulmas› prati¤imiz ve
iflçilerden ald›¤›m›z olumlu mesajlar bizler için apayr› bir de¤er tafl›yordu.
Ajitasyonumuzun merkezinde, emperyalist savafl›n yeni durumda iflgal
biçiminde devam etmesine karfl› mücadele, tekelci sermayenin h›z kazanan
özellefltirme sald›r›s›n› teflhir ve somut olarak Tekel fabrikas›n›n
özellefltirilmesini püskürtme ça¤r›s›, iflsizlik ve yoksullu¤a karfl› mücadele
ulusal bask›n›n teflhiri ve ulusal demokratik haklar›n kazan›lmas› için
mücadele ça¤r›s› yer al›yordu Son gün tüm teknik haz›rl›klar›m›z› kontrol
ediyoruz, son ça¤r›m›z› yap›yoruz, her birimiz oldukça heyecan yüklüyüz. Ve
eylem günü kitleleri nas›l yönlendirece¤imiz, düflman›n olas› sald›r›s›na karfl›
haz›rl›klar›m›z, deneyimli, yetenekli, militan yoldafllar›m›zdan oluflturdu¤umuz
kortej görevlileri, sloganc›lar, pankartç›lar art›k görevlerini biliyorlard›. 

Toplanma yerinde ilk yerini alan partimiz oldu. Alana akan parti kitlesi
beflerli gruplar fleklinde arka arkaya yetmifli aflk›n s›radan oluflan kortejiyle
mitingin en görkemli kortejini oluflturuyordu. Pankartlar›m›zla, propaganda ve
ajitasyon sloganlar›m›zla, dövizlerimizle  vb. parti korteji coflkulu ve canl›yd›.
DHKP/C'den devrimci siper yoldafllar›m›z›n faflist teröre maruz kalmalar›na
karfl› gerçeklefltirdi¤imiz oturma eylemi ve yükseltti¤imiz sloganlarla,
düflman›n arama noktalar›nda dayatt›¤› teslimiyetçi uygulamalara karfl›
direnerek ve düflmana boyun e¤direrek, kortejimizin bütününde ve miting
süresince devrimci disiplinin olumlu bir örne¤ini sergileyerek ve hiç kuflkusuz
parti kortejimizin bütününden yükselen ve dalga dalga yay›lan "‹flçiler Partiye
MLKP'ye!" slogan›m›z› hayk›rarak savaflç› bir partinin tablosunu
oluflturuyorduk. Evet, 2003 1 May›s'›n›n prati¤inden kendimizi s›nam›flt›k.
Parti her bak›mdan, nitelik ve kitlesellik olarak gelifliyordu ve kendisini aflm›flt›.
Partimiz düflmana karfl› uzlaflmaz savaflç›l›¤›yla haz›rl›k çal›flmalar›ndaki
enerjikli¤iyle ve militanl›¤›yla miting alan›nda yükseltti¤i partimiz MLKP'ye
ça¤r› sloganlar›yla kendisini nitelik olarak aflt›¤›n›n birçok verisini ortaya
koyarken, saflar›nda toplad›¤› insan say›s›yla yaln›zca kitle say›s›n› iki kat
art›rmakla kalmam›fl, miting alan›n›n en büyük kortejini de oluflturarak bunu
kesinlefltirmiflti.

ABD'nin Himayeci Sömürgecili¤i Alt›nda Federasyon 
Ulusal Özgürlük De¤ildir 

ABD iflbirlikçisi haline gelen burjuva feodal önderlik, Güney'de
halk›m›z› gerici amaçlar›na alet etmeyi ve ABD iflgalinin Kürt ulusuna
özgürlük getirece¤i büyük yan›lsamas› içine düflürmeyi baflard›. 

Oysa birinci ABD emperyalist Irak savafl›yla fiilen, ikincisiyle fiilen
varolan›n hukukileflmesi yoluyla gerçekleflecek olan özerk-federe
Kürdistan, ABD himayeci sömürgecili¤i alt›nda federe-özerk Kürdistan
statüsüdür. Irak Arap burjuva gericili¤inin sömürgeci boyunduru¤u yerine
ABD sömürgeci boyunduru¤unun gelmesi Kürdistan özgürlü¤ü olamaz. 

Üstelik ABD sömürgecilerinin hala tart›flt›¤› ve kesinlefltirmedi¤i bu
statü, bir vefa borcu, iflbirlikçili¤e bir ödül karfl›l›¤› da de¤ildir. ABD, Irak'ta
dayanaca¤› az çok güçlü ve toplumsal dayana¤› olan Arap burjuva güç
olmad›¤›, Kürt iflbirlikçileri konjonktür olarak tek güçlü dayana¤› oldu¤u
için bu statüyü vermektedir. Yar›n Arap burjuvazisinden güçlü bir
dayanak oluflturdu¤unda, özerk-federe Kürdistan statüsü daha güdük
hale getirilecektir. Baba Bush, birinci emperyalist Körfez savafl›nda,
Kürtlerin ve fliilerin ayaklanmalar›n› Saddam'›n helikopterlerinin
bast›rmas›na, Baasc› burjuvazi içinden iflbirlikçi klik beklentisiyle
müsaade etti. Bu emperyalist burjuvazinin tabiat›na uygundur.
Emperyalistlerin, iflbirlikçilerine de, halklara da vefa politikas› yoktur,
yaln›zca emperyalist egemenli¤inin ç›kar› ne gerektiriyorsa politikas› da
odur. ABD, yar›n Arap burjuvazisi içinden az çok güçlü bir dayanak
yarat›rsa, emperyalist sömürgeci ç›kar nedeniyle Güney Kürtlerine
sömürgeci boyunduruk alt›nda da olsa federasyonu-geniflçi bir özerkli¤i
"bol" görür ve çok rahat elinden al›r. 

Nitekim, ABD emperyalist egemenli¤inin ç›kar› gerektirdi¤i için,
iflbirlikçilerinin "askeri" güçlerini gelifltirmelerine son on y›ll›k dönemde
izin verdi teflvik etti. Ama, flimdi henüz bombalar›n kavurucu atefli
so¤umadan, "peflmergeleri silahs›zland›r›n Irak kukla ordusuna kat›n"
emrini verdi. 

Pek çok Kürt ulusalc› ayd›n›, ulusalc› örgütü, "bin y›ld›r ilk defa
Kürtlerin devlet kurma imkan› do¤du de¤erlendirelim" görüflünü
hararetlice savunuyor. Emperyalizm ça¤›nda, pek çok ulusun kurtulufl
mücadelesi, Rusya, itilaf devletleri vb. emperyalistler taraf›ndan, gerçekte
emperyalizme ba¤›ml› devletler çözümüyle, karfl›-devrimcilefltirildi. Buna
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Güney'de Barzani ve Talabani önderli¤i, halk›m›z› yan›ltarak geçici de
olsa ABD iflgalcili¤inin yedek askeri ve dayana¤› haline getirdi. 

ABD'nin Irak iflgaline haz›rl›¤› döneminde yüz binlerin Türk
burjuvazisinin sömürgeci müdahale tehdidine karfl› gösterilerinde,
"ABD'nin Kürdistan'a özgürlük getirece¤i" sloganlar›, tarihi emperyalist ve
bölgesel gericili¤e karfl› mücadele ve ayaklanmalarla geçmifl halk›m›z›n
dramatik bir yan›lg›s›n› ifade ediyordu. 

Türk burjuvazisinin, emperyalist savafl karfl›t› mücadelenin bask›s›yla,
ABD'yle ortaklafla planlad›¤›, emperyalist savafl›n Kuzey cephesi s›n›rl›
kal›nca, öncelikle Türk sömürgeci burjuvazisinin büyük askeri güçlerini
Güney Kürdistan'a sokamamas›na yol açt›. Bu bir yan›yla Türk halk›n› ve
Güney'deki Türkmen halk›n› Kürtlerle çat›flt›rma, KADEK güçlerini imha
etmek gibi sonuçlar› engelledi. 

ABD'cilik Ulusal Onursuzluktur! 
Ancak Barzani ve Talabani'nin burjuva feodal önderli¤i, ülkemizin

Güney parças›n› ABD'nin savafl üssü yapt›¤› gibi, halk›m›z› ABD iflgalinin
yedek askeri yapmay› baflard›. Kendisi ve askeri gücünü ABD'nin Irak'›
iflgalinin bafll›ca askeri dayana¤› haline getirirken, halk›m›z› ABD
himayeci sömürgecili¤i alt›nda federasyon-özerklik statüsünün, ulusal
özgürlük oldu¤u yan›lsamas› içine sokmay› baflard›. 

Burjuva feodal önderli¤in, ABD iflbirlikçili¤i ve askeri olmas› elbette
ulusal ihanet ve onursuzluktur. Ulusal mücadele ve direnifl tarihimize
ihanettir. Ancak, iyice gericileflen burjuva feodal önderlik, bu onursuzlu¤u
Güney'deki halk›m›za da bulaflt›rd›, halk›m›z modern kapitalist ça¤da ilk
kez, kendisini ezen uluslar›n halklar›n›n kendisine güvenini sarsan bir
tav›ra girdi. (Bu, burjuva-feodal önderli¤in, '91 emperyalist savafl›ndan
sonra, halk›m›z› içerisine soktu¤u sürecin ikinci aflamas›d›r. Birinci
aflama ikincisini koflullad›.)

Oysa halk›m›z ulusal özgürlükleri için geçen yüzy›ldan bafllayarak,
bölge gerici ilhakç›-sömürgecilerine ve emperyalistlere karfl› mücadele
yürüttü. Ulusallaflma ve ulusal amaçlar›na kavuflma mücadelesi bunun
içinde flekillendi. Geçmifl feodal ulusalc› önderler (Seyit R›za, fieyh Sait,
Koçgiri afliret reisleri, fieyh Mahmut Berzenci, Simko ‹smail, Gazi

Muhammet vb.) burjuva ulusalc› ayd›nlar (Alifler, Nuri Dersimi, Cibranl› Halit,
Do¤u Kürdistanl› ayd›n önderler) bölge ilhakç›-sömürgecilerine oldu¤u kadar
emperyalist sömürgecilere karfl› da mücadele ettiler. Bizzat Güney'in
tarihinde yer alan fieyh Berzenci ayaklanmas›, Osmanl› ilhakç›lar›na da
‹ngiliz sömürgecilerine de karfl› bir ulusal ayaklanmayd›.

Son yar›m yüzy›l içinde, Güney'de Molla Mustafa Barzani önderli¤indeki
mücadele, ancak defalarca yenilgiye u¤rad›ktan sonra, 1975'te Barzani,
ABD'ye umut ba¤lar hale geldi. Bu mücadele, içte antidemokratik e¤ilimler
tafl›yor olmas›na, rakip bölge gericilerinden fiah'la uzlaflmas› gibi gerici
yanlar›na karfl›n, '75'ten önce yine de ilerici bir mücadeleydi. 

Ancak 1991'le aç›lan süreçte, '88'de yenilgiye u¤ram›fl Barzani ve
Talabani önderlikleri, umutlar›n›, ABD'ye, ABD'nin bölgede hakimiyet kurmak
için Irak'a karfl› yürüttü¤ü emperyalist savafllara bel ba¤lad›lar. ABD
sömürgeci himayecili¤ini kabullenerek, onun dayana¤› ve yede¤i oldular. Bu,
Güney Kürdistan'› ABD'nin mandas›-protektoras› yapt›¤› gibi burjuva-feodal
önderli¤i de, ABD emperyalizminin siyasi-askeri iflbirlikçisi haline getirdi.

‹flbirlikçileflen burjuva reformcu önderlik, s›n›f niteli¤i nedeniyle ve
emperyalist sistemin güncel koflullardaki bölge iliflki ve güç dengeleri
nedeniyle bu konuma geldi ve Güney'deki halk›m›z› da ayr› ulusal nezrinde
güvenini zedeledi. Bölge halklar›n›n, Kürdistan ulusal demokratik
mücadeleleri karfl›s›nda, burjuvazileri eliyle yan›lt›larak tarihsel süreçte
sosyal floven günahlar iflleyerek halklar›n birli¤ini engelleyen tav›rlar›na flimdi
bir de Güney'deki halk›m›z burjuva feodal önderlikler eliyle yan›lt›larak
güvensizlik yaratan tavr› eklendi. 

Güney'deki komünistler, devrimciler ve emekçiler, tam hak eflitli¤i,
uluslaras› özgürlük talepleri ve ABD sömürgecili¤ini y›kma, halklar›n Devrimci
Demokratik Federatif Cumhuriyetleri Birli¤ini kurma hedefiyle mücadele
yürütmek yoluyla, tarihsel bak›mdan ulusal direnifllere lay›k ulusal onuru
kazand›racak ve halklar›n güvenini ve birli¤ini gelifltireceklerdir. Kuflkusuz bu
mücadelenin bölge çap›ndaki perspektifi Ortado¤u halklar›n›n ba¤›ms›z
devrimci federatif birli¤idir. Kuzey proletaryas› ve komünistleri bu ayn›
nitelikteki mücadelesiyle Güney'deki baflta Kürt emekçileri olmak üzere,
Süryani, Arap, Türkmen emekçilerinin mücadelesine yard›mc› olacaklard›r.

20 21

Dengê Kurdistan Say›:7 May›s 2003

Güney Kürdistan: ABD Sömürgecili¤iyle Ulusal Özgürlük Gelmez!

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




