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IRAK VE GÜNEY'E 

‹fiGALE HAYIR!
Sömürgeci diktatörlük, Irak’a asker

gönderme plan›n› tamamlanmak üzere. 
Savafl s›ras›nda ABD ve Türkiye'nin

Kuzey Cephesi plan›, Irak ve Güney
Kürdistan'a müdahale, KADEK'in askeri
güçlerini ezmek, hedeflerini kaps›yordu.
Ancak halklar›m›z›n ve dünya halklar›n›n
mücadelesi bu plan› bozunca,  sömürgeci
faflist diktatörlük, efendisi ABD
emperyalistlerinden stratejik uflakl›k
dilemek, Türkmenleri nüfuz alan›n›n
dayana¤› yapmak, Güney'de Kürt
federasyonunun gerçekleflmesini
engellemek ve KADEK'in güçlerini, ABD
veya kendi güçleriyle ezmek için, yeniden
ABD tetikçili¤ine soyunuyor.

Tek yanl› Güney Kürdistan'a askeri
müdahale yanl›s› baz›  generaller, Irak
içlerinde iflgale kat›lmas›n› yarars›z
görüyorlar. Ordunun kumanda kademelerinin
bu sorunda bölündü¤ü ama genelkurmay›n ise
ABD'yi koruyacak askeri gücü Ba¤dat
merkezli olmak üzere ABD tetikçili¤ine
göndermek yanl›s› oldu¤u,
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‹flgale ve ‹mhaya Karfl› 
Birleflik Direnifle
Sömürgeci diktatörlük;

Güney ülkemize ve Irak’a asker
göndermeye haz›rlan›yor

ABD korucu-tetikçili¤ini
üstlenerek; HPG güçlerini imhay›,
Güneydeki iflgal güçlerini
kal›c›laflt›rmay›, Türkmen halk›n›
dayanak yaparak iflgal rejiminde pay
sahibi olmay› hedefliyor.

Ulusal demokratik taleplerle
ve iflgale karfl›  mücadeleyi yükseltelim

HPG güçlerinin imhas›na
karfl› direnifli yükseltelim.

‹flçi s›n›f› ve halklar›n birleflik
mücadelesini yükselterek sömürgeci
diktatörlü¤ü püskürtelim.

10 EYLÜL SÖMÜRÜSÜZ, SINIRSIZ B‹R DÜNYA 
‹Ç‹N MÜCADELED‹R

Yine bir Eylül ay›nday›z. Biz komünistler için Eylül'ün anlam›
farkl›d›r. Çünkü 10 Eylül '94 partimiz MLKP'nin kurulufl y›ldönümüdür. 

Sadece kurulufl y›ldönümü olarak 10 Eylül'ü anmak, kutlamak tek
bafl›na yeterli midir? Tabi ki cevab›m›z hep bir a¤›zdan hay›rd›r! 10 Eylül'ün
tarihsel ve siyasal anlam›n› bilmek, kavramak ve bilince ç›karmakt›r önemli
olan. Hele ki, Kürdistan'da faaliyet yürüten biz komünistler için.

Bu topraklar 10 Eylül'de iki do¤um gününe flahittir. ‹kisi de kopar›p
alma bilinciyle donanm›fl, köhnemifl ve eski yap›y› y›kmaya yeminli, yeniyi
arayan iradenin simgesidir. 

‹lki 10 Eylül 1920'dir. Mustafa Suphi ve Ethem Nejat yoldafllar
TKP'yi kurmufllard›r. Osmanl› imparatorlu¤unun kal›nt›lar›ndan yeni bir
burjuva cumhuruyet do¤maktad›r. Onlarsa, 1917 Ekim Devrimi'nden ald›klar›
güç ve inançla Türk ve Kürt co¤rafyas›na komünizmi tafl›may› amaç
edinmifllerdi kendilerine. Ancak Kemalist diktatörlü¤ün kanl› yüzü ortaya
ç›karak Mustafa Suphi ve 14 yoldafl› Karadeniz'de katletmiflti.

‹kincisi 10 Eylül 1994'dür. Ayr› kanallarda akan  komünist gruplar,
birlik için giriflimlere bafllar. Komünistlerin birlikte mücadele etmesini
savunurlar. Ve nihayet zor ve sanc›l› bu süreç '94 Eylül'ünde tamamlan›r.
TKP/ML Hareketi ve TK‹H birli¤i ilan ederek MLKP/K'y› olufltururlar.
TDK‹H birlik sürecinde daha önce TK‹H ile birleflerek birli¤e bu yolla
kat›lm›flt›r. Bir y›l sonra bu birli¤e TKP/ML Y‹Ö'de kat›l›r ve Kurulufl (K) eki
kald›r›l›r. 

Birlik Devrimi'nin mayas› kuflkusuz, devrime, sosyalizme ve
komünizme olan büyük inançt›r. ‹deolojilerin öldü¤ünü, YDD’nin art›k tüm
yerkürede hakim oldu¤unu savunanlara inat, komünistler, 10 Eylül'ü
yükselterek, proletaryan›n ve komünist partinin önderli¤inde köhnemifl faflist
ve sömürgeci Türk burjuvazisinin devletinin y›k›laca¤›na, ‹flçi Emekçi Sovyet
Cumhuriyetler Birli¤ini'nin kurulaca¤›na, komünizmin dünyay› kurtaraca¤›na
bilimsel  inanc› yükseltmifllerdir.   
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yans›yan haberlerden de, ABD-Türkiye askeri heyetlerinin anlaflmaya varmalar›ndan da
görülüyor. Türk burjuvazisinin  iktisadi ve siyasi temsilcilerinin ezici ço¤unlu¤unun ABD
tetikçili¤i için Irak'a asker gönderilmesine taraftar oldu¤u aç›k. TÜS‹AD'dan TOBB'ye,
AKP'den ANAP ve DYP'ye kadar bafll›calar› bunu aç›k seçik dile getirirken, CHP burjuva
parlamenter muhalefetin gere¤i olarak karfl› ç›karken gerçekte ABD iflgalcili¤ine
kat›lmaktan yanad›rlar. CHP'den  MHP'ye ve ‹P'e de¤in uzanan flovenist bir kesim de, her
halükarda ordu Güney Kürdistan ve Kerkük'e girsin politikas›na sahiptir. 

ABD, savafl döneminde Kuzey Cephesi gerçekleflmeyince, ‹ngiliz emperyalist
güçleriyle tek bafl›na gerçeklefltirdi¤i iflgale esasen iflbirlikçisi sömürgecileri ortak etmek
yanl›s› de¤ildi. Bunu Süleymaniye'deki çuval olay›yla da, Türk burjuva iflbirlikçilerinin
Güney'deki güçlerini art›rma talebini reddederek de gösterdi. Güney'le ilgili ise efendinin
emperyalist k›rm›z› çizgilerinin önde oldu¤u, uflakl›k rekabetinin sonucu ve zorunlu
koflullar do¤arsa, Türk iflbirlikçilerini dikkate alaca¤› bütün uflaklarca anlafl›ld›. fiimdi,
ABD, Irak halk›n›n ulusal direnifl eylemlerinin yo¤unlaflmas› karfl›s›nda ihtiyaç duyunca,
ufla¤› Türk burjuvazisi, koflullardan yararlanarak, vazgeçilmez  uflak oldu¤unu  kan›tlamak
ve karfl›l›¤›nda  istedi¤ini almak için, Irak'a asker gönderme plan›n› ›s›t›p haz›rl›yor. 

S›n›f kardefllerimiz Türk emekçileri ve iflçilerinin de büyük ço¤unlu¤u ABD'nin Irak
iflgaline karfl›d›r. Bu durumda, halk› flovenizmle etkileyip ABD'ye korucu asker vermek
için, A¤ustos ay›nda, Kerkük'te büyük bir provokasyon düzenleyerek Türkmenleri
Kürtlere sald›rtmaya  ya da Türkmen-Kürt çat›flmas› ç›karmaya çal›flan da Türk
sömürgecilerinin kontra ve ülkücü faflist çeteleriydi. 

ABD'nin Irak savafl› ve iflgali, Irak'taki bütün halklar için gerici, haks›z ve emperyalist
sömürgeciliktir. ABD bata¤a batt›kça, elbette kendi sömürgecili¤ine ortaklar alacak ve
dayanaca¤› güçleri art›rmaya çal›flacakt›r.  Rekabet etti¤i ve iflgali paylaflmak istemedi¤i
emperyalist Fransa, Almanya, Rusya vb. olsun  veya dayak olarak kullanaca¤›
iflbirlikçilerini kendi koruculu¤una koflsun, iflgale her kat›l›m, bütün gericilerin halk
düflman› yüzü, kapitalist emperyalist sistemin sömürgeci akbabalar oldu¤unu gösterir.
Bundan öncelikli ders ç›karmas› gereken, burjuva önderlikleri eliyle yan›lt›lan Güney
halk›m›zd›r. Ard›ndan, burjuva reformcu ayd›nlar›m›z taraf›ndan ABD'ye demokratik
hayaller beklentisine sokulmaya çal›fl›lan Kuzey halk›m›z gelir. 

Bölge sömürgeci gericilerine karfl› tüm hakl›l›¤›m›za ra¤men ve kardefl halklar
taraf›ndan pek çok kez yaln›z b›rak›lmam›za ra¤men, s›n›f›m›za  ve halk›m›za düflen
devrimci görev, Türk, Arap, Fars ve di¤er halklardan emekçilerle birlikte, baflta ABD' ye
karfl› olmak üzere emperyalizme karfl› mücadele bayra¤›n› yukar› kald›rmak biz Kürdistan
proletaryas›n›n devrimci görevidir. 

Ama yaln›zca bu devrimci görev nedeniyle de de¤il.  Güney'deki olas› federasyon
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Peki 10 Eylül Kürdistan komünistleri, yani bizler için daha fazla bir
anlam tafl›maz m›? Bu soruya da cevab›m›z evettir. Kürdistan devriminin
geçmiflte önderli¤ini yapan PKK, bugün reformcu bir çizgiye geri
dönmezcesine oturmufltur. Özgür ve ba¤›ms›z Kürdistan talebini bir kenara
b›rakarak, program›n› sadece bir k›s›m kültürel ve siyasal reformlara kadar
indirgemifltir. Devrimler döneminin bitti¤i liberal ninnisini sözde teori olarak
yay›p durmaktad›r.  Daha düne kadar düflman› olan sömürgeci diktatörlükle
bugün anlaflman›n yollar›n› aramakta, devrimin kazan›mlar›n›n bir bir
yitirilmesine yol açmaktad›r. Di¤er ulusalc›lar ise halk›m›z›n umutlar›n›
halk›m›z›n ve halklar›n özgücüne de¤il, dünya demokrasi öncüsü ilan ettikleri
ABD'ye ba¤lam›fllard›r.   Halk›m›zda son üç dört y›lda karamsarl›k psikolojisi
yay›ld›. Sömürgeci devlet, ülkemizde ahlaki ve kültürel çöküntüyü
k›flk›rtmakta, gençlerimizi kapitalist yoz kültür ile  apolitiklefltirmektedir. 

Bu flartlarda, ülkemizin  özgürlü¤ü için tek seçenek vard›r: o da,
Türk s›n›f kardefllerimizle ve bu topraklarda yaflayan Arap, Laz her milliyetten
emekçilerle birlikte, faflist sömürgeci diktatörlü¤ü ve emperyalizme
ba¤›ml›l›¤› y›kma mücadelesini yükseltmektir. Bu amaçla her ulustan ve
ulusal topluluktan komünist bu mücadelenin öncü gücü partinin k›z›l bayra¤›
alt›nda birleflmeliyiz. 

10 Eylül'ün ruhundaki birlefltiricilik, ›srar ve devrim inanc› bizlere
yol göstermelidir. Ülkemizin özgürlü¤ü ve sosyalizmin zaferi için görev flimdi
bizlerin omuzlar›ndad›r. Türk, Kürt, Arap, Laz ve di¤er  halklar olarak Türkiye
ve Kürdistan'da yaflayan biz ezilenler, 10 Eylül'den ald›¤›m›z güçle bunu
baflarabilecek güçteyiz.

O halde, zafer için el ele, mücadeleye!

Devrimin Zaferi ‹çin Yaflas›n Partimiz MLKP!
Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm!
Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i!
Kurdistan'a Azad!
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Tezkereye Dur Diyelim!

Faflist Türk burjuva devleti, bir taraftan IMF program› ile özellefltirme ve
kölelik yasalar›yla, ek vergilerle emekçi halklar› daha çok yoksullu¤a ve sefalete
sürüklemektedir. Di¤er taraftan ise Kürt ulusunun hakl› mücadelesinin imhas› için
sald›r›lar›n› Kürt ulusunun üzerinde yo¤unlaflt›rmaktad›r. Kuzey ülkemizde halk›m›z
ans›z›n evlerinden al›n›p sorgusuz, sualsiz kontrgerilla taraf›ndan katlediliyor, zorla
köylerinden sürülüyor. Yafll›s›, kad›n›, çocu¤u fark etmiyor rastgele sald›r›yorlar.
Koruculuk ayakta tutuluyor.  Di¤er taraftan ise, Güneydeki halk›m›z›n y›llard›r Baas
rejimine karfl› Özgür Kürdistan özlemi için  ödedi¤i bedel flimdi ABD'nin sömürgeci
boyunduru¤una ve iflbirlikçi bir iktidara dayanak haline getiriliyor.  Faflist sömürgeci
diktatörlükte piflmanl›k yasas›yla ve Güneye ve Irak'a askeri iflgal haz›rlayarak sald›r›yor. 

Oysa  Kürt halk›,  ulusal dili için, ulusal özgürlükler için onurluca
mücadelesinden asla piflman de¤ildir. Aksine, kad›n›yla, yafll›s›yla, genciyle, çocu¤uyla
daha da büyütüyorlar mücadelelerini. Ve biz piflman olacak hiç bir fley yapmad›k, piflman
olacak varsa, o da faflist Türk devletidir diyorlar. Faflist Türk burjuva devletinin bask›lar›
bunlarla da s›n›rl› kalm›yor. 1 Martta Irak iflgali s›ras›nda her ulustan ezilen emekçi halk
mücadelesi ile faflist Türk devleti tezkereyi geri almak zorunda kalm›flt›. Bugün Irak
iflgalinden sonra, direniflin zor duruma düflürdü¤ü ABD, kendisine korucu-tetikçi olarak
faflist diktatörlü¤ü ça¤›r›yor. Emperyalizmin emri ile asker göndermeye can atan
devletlerin bafl›nda ise faflist Türk devleti gelmektedir. 10 ila 15 bin asker gönderme
karar› al›n›yor. Bu askerler ise Türk, Kürt ezilen emekçi halklar›n evlatlar›d›r. Irak'ta
mazlum halklar› karfl› karfl›ya getirilmek istenen ve dökülecek asker kanlar› ABD'nin
dolarlar› u¤runa iflbirli¤i yapanlar›n de¤il, emekçi halklar›n evlatlar›n›n kanlar› olacakt›r.
Ve Irak'a gidecek askerlerin harcamalar›n›n faturalar› ise Türk ve Kürt ezilen emekçi
halklar›ndan özellefltirmeler ve ek vergilerle ç›kart›lmaya çal›fl›lacakt›r. 

Bugün, Türk, Kürt uluslar› ve ezilen milliyetlerin emekçileri olarak piflmanl›k
yasas›na ve yeni bir tezkerenin ç›kmas›na ve üzerimizde oynanan kirli oyunlara izin
vermeyelim. ‹flçi s›n›f› ve ezilen halklar  olarak taleplerimizi birlefltirerek, ortak düflmana
karfl› birlik içinde mücadelemizi yükseltirsek tezkereyi ve kirli oyunlar› durdurabiliriz. 

Sevgilerimle.........

DK okuyucusu
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ABD protektoras›ndan baflka bir fley olmad›¤› ve olaylar›n gelifliminin ABD'nin kendi
ç›karlar› için  Türk burjuva sömürgecilerini de göreve  koflturarak, Irak ve Güney Kürdistan
halklar›n›, birbirine k›rd›rmak dahil, a¤›r bir sömürgeci boyunduru¤a alaca¤›n› gösterdi¤i
için de, halk›m›z›n görevi antiemperyalist mücadeleyi yükseltmektir. 

Türk sömürgeci diktatörlü¤ü, gerici ç›karlar› için ABD tetikçi-koruculu¤unu
üstlenerek, Irak ve Güney Kürdistan'›n emperyalist iflgaline halklar›m›z› suç orta¤›
yap›yor, ABD emperyalistleri için halklar›m›z›n kan›n› ak›t›yor, Enverist politikalarla
nüfuz sahibi olmak ve Güney'de güçlendirece¤i askeri üslerini kal›c› k›lmak ve  KADEK
güçlerini ezmek istiyor. Demek ki, ABD emperyalist iflgaliyle sözde gelen f›rsat, ulusal
mücadelemizin en genifl ve diri  güçlerinden birini  imha etmek ve Güney ülkemizi de
sömürgecili¤in askeri denetimine sokmaktan baflka bir fleye yol açm›yor. Açmayaca¤›,
burjuva reformcular› ve "demokratik emperyalizmciler"den baflka herkes taraf›ndan
bilinen bir fleydi zaten. Ezilen-sömürge uluslar, halk›n›n özgücüyle de¤il de, sonuçta
emperyalistlere dayanarak baz› f›rsatlar yakalarlarsa bu ya onlar› emperyalistlerin
iflbirlikçisi, vurucu gücü yapar (‹srail örne¤i) veya bu f›rsat söz konusu emperyalist gücün
ç›karlar›n›n gerektirdi¤i yönde de¤iflir. fiimdi olan da ABD emperyalizminin ç›kar› gere¤i
Türk sömürgecili¤inin askeri güçleriyle Güney'de üsler kurmas› ve ABD Irak'›n›n
flekillenmesinde etki elde etmesidir. 

F›rsatlar ancak ba¤›ms›z ve devrimci bir çizgide  de¤erlendirilirse halklar› özgürlü¤e
kavuflturan çözümler elde edilebilir. 

Öncüsü misyonunu üstlendi¤imiz Kuzey Kürdistan proletaryas›n›n, ulusal demokratik
devrimci mücadelesi, ABD iflgaline karfl› Irak ve Güney Kürdistan halklar›n›n birleflik
mücadelesini tavizsiz savunmay› gerektirdi¤i gibi, emperyalist ve bölge gericilerinin,
ABD'ci ve di¤er gerici askeri müdahalelerine kararl›l›kla karfl› ç›kmay› flart koflar. 

Ama dün ABD askeri iflgalini "f›rsat" gösterenlerin bugün Türk burjuvazisinin ABD
yan›nda askeri iflgale kat›lmas›na karfl› söyleyecekleri sözlerin ne  tutarl›l›¤› olabilir ve ne
de halklar› ba¤›ms›z çizgide birlefltirebilir?

Öte yandan iflçi s›n›f›n›n ve halklar›m›z›n birleflik devrimini haz›rlama görevi, Irak'a
sömürgeci diktatörlü¤ün asker göndermesine karfl› mücadeleyi güncel ve yak›c› k›l›yor. Ya
faflist sömürgeci diktatörlük Türk halk›n› flovenizmle zehirleyerek ABD'ci enverist
politikas›n› az çok istikrarl›ca uygular ya da iflçi s›n›f› ve halklar›m›z, ABD'ci enverist
politikaya direnir, direnifl devrimin haz›rlanmas›n› h›zland›r›r. Birinci fl›k ayn› zamanda
ulusal kitle hareketinin  ve KADEK askeri güçlerinin a¤›r sald›r›lar alt›nda kalmas›d›r. 

O halde daha flimdiden faflist sömürgeci diktatörlü¤ün, Irak ve Güney Kürdistan'a
asker göndermesine karfl›  partimizin  kampanyas›n›, enerjik, yarat›c› ve kararl› tarzda
prati¤e geçirelim. 

Emperyalist savafl sürecindeki gibi "Kahrolsun ABD Emperyalizmi", Kuzey vewww.a
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Güney Kürdistan ve Irak'› kastederek, "Irak'ta ‹flgale Son", "Kürdistan'da ‹flgale Son",
"ABD Askeri Olmayaca¤›z", "Kurdistan'a Azad", "Bar›fl ‹çin Özgürlük, Kardefllik ‹çin
Eflitlik", "Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i", "Yaflas›n Ortado¤u Halklar›n›n Devrimci
Fedarasyonu" ve HPG güçlerinin imhas›na karfl›, "HPG'yle Omuz omuza,
Ezdirmeyece¤iz", ayr›ca temel bir fliar olarak "Emperyalizme, Sömürgecili¤e, Gericili¤e
Karfl› Tek Yol Devrim" sloganlar›n› kampanyada geniflçe yayal›m. 

fiovenist inkar cephesinin, Irak'a asker göndermeye karfl› Türk halk›n›n öfkesini
arkalay›p, Güney ülkemiz iflgalini k›flk›rtma sald›r›s›na karfl› da mücadele yükseltilmelidir.
Bu anlamda, emperyalist savafla karfl› oluflmufl ve oluflacak birleflik koordinasyonlar›
güçlendirmeli, ülkemiz s›n›r fleridinde Türk ve Kürt emekçilerinin birli¤ini güçlendirmeye
özen göstermeli, iflçi s›n›f› ve halklar›n birleflik eylemi güçlendirilerek, faflist flovenistler
tecrit edilmeli, sald›r›lar›na karfl› konmal›d›r. 

Marksist leninist komünistler; devrimci, yurtsever ve antifaflist güçlerle eylem birli¤i
yaparken, kampanyada bunu tutuk kalman›n bahanesi yapmamal›, kendi güçlerini, eylem
birli¤ini beklemeden harekete  geçirmelidir. Genifl koordinasyon ve platformlardan
yararlanman›n yan› s›ra, giderek a¤›rl›k, halk›m›z›n emekçi ve genç kesimlerinin
seferberli¤ine verilmelidir.

Bir önceki dönemde, partimizin ulusal sorunun güncel durumuna iliflkin politikalar›n›
aç›klamay› bir kampanya düzeyinde yürütmeyi esasen baflaramad›k. Bundan gerekli
dersleri ç›karmak ayr› bir pratik özelefltiri ve e¤itim konusu. Bu nedenle de¤il ama, Irak
ve Güney  ülkemizin iflgaline karfl› mücadele bu sorunu da kapsad›¤›ndan, güncel duruma
iliflkin komünist öncünün politikalar› bu kampanya içinde ifllenecektir. 

ABD'den demokrasi dileyen burjuva ulusalc›lar›m›z, sömürgecilerin iflgaline karfl›
ç›karken, ABD'nin HPG'yi ezmesine, sözde tarafs›z davranarak, destek vermifl olacaklar,
buna karfl› da flimdiden proletaryan›n tutarl› tavr›yla kararl›l›kla karfl› ç›kmal›, bu tav›r
tecrit edilmelidir. ABD-sömürgeci diktatörlü¤ün, ulusal devrimimizin bir ürünü olan HPG
güçlerini ezme sald›r›s›na karfl› mücadele flimdiden haz›rlan›p yükseltilmelidir. 

Irak ve Güney ülkemize  asker göndermek, sömürgeci diktatörlük aç›s›ndan, yar›m
kalm›fl süreci yeni koflullarda bafllatmakt›r. Ama bu faflist sömürgeci diktatörlü¤ün esasen
zay›f bir noktas› ve ç›kmaz›d›r. Türkmen-Kürt çat›flmas› ç›karmaya flimdiden bafllayarak,
"KADEK'in HPG güçlerini ABD'yle birlikte halledece¤iz" emperyalist ufla¤› flovenist
demagojisiyle, Türk halk› aras›nda destek bulmaya çal›fl›yor. Öte yandan, ABD askeri
olmama d›fl›nda ayn› gerici iflgalcili¤i savunan cephe, h›zland›rd›¤› çal›flmayla, nesnel
olarak bu zay›fl›¤› giderme rolünü üstlenmifl durumda. Ama halklar›m›z›n birleflik
antiemperyalist  mücadelesi, sömürgecilerin her iki çetesinin ç›karaca¤› engelleri de
aflarak, geliflecektir, devrimci kararl›l›kla gelifltirece¤iz! 

Newroz bittikten sonra alanda bulunan beflyüz bini aflk›n insan flehir merkezine
do¤ru yol ald›. Newroz'u kazanm›fl olman›n gururuyla. Düflman›n yüzüne Tuncay'ca tükürmenin,
Tuncay'ca cevap vermenin onuruyla ayr›l›yorum alandan. 

Newroz bitmiflti ama mücadele devam ediyordu. Çözülmesi gereken temel sorun
hala önümüzde duruyordu. Emek ile sermaye aras›ndaki çeliflki. Kürdistan'da yetim b›rak›lm›fl
bir sorun, belleklerden silinmeye çal›fl›lan bir gün. Bu gün 1 May›s iflçi s›n›f›n›n, emekçilerin
direnifl günü.

Sabah erkenden uyan›yorum. 1 May›s'› ülkemde, Kürdistan'da Amed'de uzun
y›llardan sonra ilk defa kutlaman›n heyecan›yla. Yüre¤im program›n bafllayaca¤› saati
bekleyemiyor. Alana do¤ru yol al›yorum. Alana geldi¤imde teknik haz›rl›klar devam ediyordu.
‹çimdeki heyecan daha fazla art›yordu. Can›m› s›kan tek fley insanlar›n yap›lan haz›rl›ktan
haberlerinin olmamas›. Kimi "Bakan m› gelecek" diyor, kimi "konser mi olacak" diyor. ‹nsanlar›
anlamaya çal›fl›yorum. Onlara k›zm›yorum, as›l k›zd›¤›m 1 May›s'› kutlamak için izin alan
partiler, sendikalard›. Herhangi bir ön çal›flman›n yap›lmamas›, afifllemelerin, propagandan›n,
ajitasyonun göstermelik yap›lmas›, 1 May›s'›n sahipsizli¤ini ortaya koyuyordu. Kendi çap›mda
insanlara 1 May›s'›n önemini anlatmaya bafll›yorum. Daha sonra sokaklara dal›p 12'ye kadar
dolafl›yorum. Tekrar alana do¤ru yol al›yorum. Kaç insan›n gelece¤ini düflünmeye bafll›yorum.
Alanda oluflabilecek görüntünün resmini beynimde çiziyorum. "Evet, evet güzel olacak" diyerek
alana yaklafl›yorum. Ama alana yaklaflt›kça hayal k›r›kl›¤›yla karfl›lafl›yorum. Sokaklar cans›z,
ses yok, normal bir günmüfl gibi insanlar kald›r›mlar üstündeki yürüyüfllerine devam ediyorlar.
Uzaktan alana bak›yorum, alan bombofl. Nedenini ö¤renmek için alana yaklafl›yorum. Bir kaç
polis ve malzemeleri, cihazlar› toplayan teknik elemanlar d›fl›nda kimseler yok. Daha sonra
ö¤reniyorum ki sendikalar ve siyasi partiler Bingöl depreminden dolay› iptal etmifller. ‹ptal
karar›na anlam vermeye çal›fl›yorum. Bingöl'de evleri y›k›lanlar iflçiler, emekçiler, iflsizler ve
yoksul halk. Y›kansa deprem de¤il kapitalizm. Bir yanda sömürülen bir yanda sömüren, bir
yanda ezilen bir yanda ezen, bir yanda iflçi s›n›f› bir yanda burjuvazi. Amaç Bingöl halk›yla
dayan›flmaksa bu alanlarda olur. Ölen çocuklar›n hesab›n› sormaksa yine alanlarda olur. 1
May›s'›n anlam›n› kavrayamam›fl olanlar, bugünün temel düflüncesi olan "Birlik, Mücadele,
Dayan›flma" ruhunuda anlayamazlar. Burjuvazi Bingöl halk›n›n üzerine kurflun ya¤d›r›rken, siz
1 May›s'› iptal ederek hesapta soramazs›n›z, Bingöl halk›yla da dayan›flamazs›n›z. Buradaki as›l
sorun, iflçi s›n›f›n›n tarihsel rolünü görmemezlikten gelme, sosyalist ayd›nlanman›n çarp›k ve
zay›f olmas›. Bu sorunlar› çözecek olanda proletarya partisinin kendisidir. 

Yukardaki tablo beni umutsuzland›rm›yor. Tam tersine önüme yeni görevler
koyuyorum. Kürdistan'da ve dünyada son söz daha söylenmedi. Son sözü söyleyecek olan iflçiler
ve emekçiler grevlerle, boykotlarla, iflgallerle, barikatlarla dalga dalga geliyorlar. Yürekleri
körelmifl insanlar bunu göremez ve hissedemezler. 

Umut Newroz'da, Umut 1 May›s'ta!
Kurtulufl Serh›ldanda, Kurtulufl ‹syanda, Kurtulufl Partide, Kurtulufl Sosyalizmde!

Yoldafl Tuncay'›n an›s›na
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POL‹T‹K K‹TLE ÇALIfiMASINDA KAMPANYA TARZI
Geriye dönüp bak›ld›¤›nda, devrimci hareketin merkezine do¤ru

yürüyüflümüzün h›zland›¤› ve MKLP ad›n›n kitelerin bilinçlerinde yer etti¤i
dönemlerde, kampanya tarz› siyasal çal›flmalar›n önemli roller oynad›¤›
görülecektir. 

Kay›plar kampanyas›, gözalt›nda tecavüz iflkencesine karfl› yürütülen
kampanya, üç kap› üç kilit, seçimler kampanyas›, emperyalist savafla karfl›
mücadele kampanyas› vd. Politik kitle ajitasyonunun çap›n› büyütmüfl,
güçlerimizin mücadele içinde e¤itilmelerine hizmet etmifl ve genifl y›¤›nlarla daha
güçlü biçimde iliflkiler kurmam›z›n olanaklar›n› aç›¤a ç›karm›flt›r. 

Son iki ay içerisinde komünist bas›nda yer alan haber, de¤erlendirme
vb. yaz›larda yans›yan görüntü ise, öncünün kitlelerle politik iliflkileniflindeki
tutukluklar›n› aflmaya dönük yeni hamleler içerisinde oldu¤udur.

Burada tek tek kampanyalar›n içeri¤ini de¤il, propaganda-ajitasyon ve
örgütlenme faaliyetinde yaflanan sorunlar›n çözümüne hizmet edecek, çal›flma tarz›
olarak kampanya tarz›n› ele almaya çal›flaca¤›z. 

Devrimci kitle çal›flmas›n›n, ezilen genifl y›¤›nlar›n sosyalizm bilinciyle
buluflmas› için sistemli ve sürekli olarak yap›lmas› gerekti¤i vurgusu s›kl›kla
yap›l›yor olmas›na ra¤men, prati¤in buna uygun olmay›fl› da ayn› s›kl›kta ifade
edilmektedir. Bu olumsuz durum propaganda-ajitasyona konu olacak sorunlar›n
yetersizli¤inden ya da olanaklar›n s›n›rl›l›¤›ndan de¤il, çal›flma tarz›n›n dar-pratikçi
ve iktidar perspektifinin zay›fl›¤›ndan beslenmektedir. Elbette devasa olanaklara
sahip oldu¤umuz iddias›nda de¤iliz. Fakat, özellefltirme ve kölelik yasalar›na karfl›
yürütülen çal›flma bile, mevcut güç ve olanaklarla dahi neler yap›labilece¤ini
göstermesi bak›m›ndan anlaml›d›r. 

Öncelikle geçmifl çal›flma deneyimlerini de göz önüne alarak, kampanya
tarz› çal›flmalar›n ele al›n›p örgütlenme yöntemlerine bakmak yararl› olacakt›r.
1) Politik mücadelenin o an öne ç›kan, ve y›¤›nlar› etkileyecek talepler ve  sorunlar
kitle ajitasyonunun merkezine konulmaktad›r. 2) Bu çal›flman›n baflar›s› için
mevcut güç ve olanaklar efl zamanl› olarak harekete geçirilmektedir. 3) Çal›flma
boyunca ihtiyaç duyulacak araç ve materyaller önceden planlan›p haz›rlanmaktad›r.
4) Beklenmedik geliflmelere karfl› alternatif yöntemler haz›r tutulmaktad›r.

1 MAYIS VE B‹NGÖL HALKIYLA DAYANIfiMA
Televizyonda canl› süren bir savafl, hiç yabanc› olmad›¤›m görüntüler. Elleri,

kollar›, bacaklar› kopmufl, yanm›fl çocuklar savafl› anlamaya çal›fl›yorlar. Ama onlar›n seyretti¤i
çizgi filmlerde, oyunlar›nda, hayallerinde insanlar, çocuklar ölmezdi, kollar›, bacaklar›
kopmazd›, kan olmazd›. Bunlar› bilmezlerdi. Bildikleri savafl›n di¤er yüzü olan açl›¤›, ilaçs›zl›¤›
çok iyi bilirlerdi. Bacaklar›, kollar› koparan ak›ll› füzelerle ilk defa tan›fl›yorlard›. Yafllar›n›n 7-
8 oldu¤una bakmay›n. O, biyolojik yafllar›. Ya iflgalcilere olan kinlerinin yafllar›!

Televizyonu seyrederken akl›ma Lice'nin Halepçe'nin, Filistin'in çocuklar› geliyor.
Ve daha fazla kinle doluyor yüre¤im; bir yan›m serh›ldan›n çocuklar›, bir yan›m tafl general, bir
yan›m barikat çocuklar› ve bir yan›m Ba¤dat'›n çocuklar› oluveriyor Newroz arifesinde. Bir
yürek öyle hissetmeli, bir yürek öyle atmal›, düflman›yla karfl› karfl›ya gelirken Newroz'u
beklememeli. Dolmal› Amed'in  küçelerine. Bizlerde yüre¤imizdeki atefle daha fazla
dayanam›yoruz. Gün boyunca süren suskunluk yavafl yavafl bozulmaya bafll›yor. Gün karard›kça
panzerler, örümcekler, ekipler ortaya ç›kmaya bafll›yor. Ve suskunluk tamamen bozuluyor. Kimi
yerlerde atefller yanmaya bafll›yor. Atefllerin bafl›nda Lice'nin, Halepçe'nin, Filistin'in ve Irak'l›
çocuklar! Ölen yafl›tlar›n›n hesaplar›n› sorarcas›na sloganlara, halaylara efllik ediyorlar. 

Yar›n› bekleme tutkusuyla sab›rs›zlanan yüre¤imizin uykusu gelmiyor. Ve yavafl
yavafl gün ayd›nlan›yor. Serh›ldan baraj› patlam›flt›. ‹nsanlar sokak aralar›ndan yerel halk
giysileriyle bir çiçek gibi, bir gül gibi do¤uyorlar. Onlar›n do¤uflunu seyrederken güneflin
do¤uflunun fark›na varam›yorum. Kamyonlarla, otobüslerle alana gitmeye haz›rlananlar aras›nda
kad›nlara öncelik veriliyor. Çocuklar bizimle gelmeyi tercih ediyorlar. 

Patlayan baraj›n sular› bir bir Newroz  alan›nda birikmeye bafll›yor. Birden içimi bir
hüzün kapl›yor. Her Newroz'da oldu¤u gibi. Kürt halk›n›n, Irak halk›n›n, Filistin halk›n›n
emperyalist iflgalcilere karfl› verdikleri mücadele akl›ma geliyor. Arama noktas›ndan sonra alana
giriyoruz. Bir tarafta halay çekenler, bir tarafta slogan atanlar. Geçen y›lki Newroz'da gördü¤üm
80-90 yafllar›ndaki dede yine oradayd›. sömürgecilere, inkarc›lara cevap olurcas›na halay›n
ortas›nda vücudunu titretiyordu. 

Ya analar›m›z? Devrimleri do¤uran analar›m›z. Alan›n kenar›ndaki yamaçta güller
bahçesi gibi, sloganlar›yla, z›lg›tlar›yla alan› renklendiriyorlar. 

Newroz'un bafl›ndan sonuna kadar ABD emperyalizmi ve onun iflbirlikçileri sürekli
protesto edilmesi, Kürdistan'da anti-emperyalist dulgular›n ne kadar canl› oldu¤unu
gösteriyordu. Alan›n üstünden geçen iflgalcilerin helikopterleri sürekli protesto ediliyordu. Beni
en çok etkileyense, alanda bulunan yüzbinlerin hep birlikte kimliklerini havaya kald›rmalar›
oldu. Geçen y›la oranla bu y›l KADEK ve A.Öcalan'›n bayrak ve posterlerinin aç›lmas› kitlede
büyük bir çoflkuyla karfl›lan›yordu. 
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5) Ulafl›lan kitlenin olabilecek en büyük k›sm›n›n örgütlenip, faaliyete kat›lmas›
perspektifi ile hareket edilmektedir. 6) Güçlerde protestoculu¤u afl›p, sonuna kadar
götürme bilinç ve duygusu hakimdir. Faaliyete bakarak bunlar› daha baflka
maddelerle ço¤altabilirsiniz. 

Yaln›zca kampanya dönemlerinde ve takvimsel eylem günlerinde
belirgin biçimde artan politik faaliyetin temposu, di¤er zamanlarda tam tersi bir
görünüme bürünmekte ve kitleselleflme hedefini zay›flatmaktad›r. Ezilen
y›¤›nlar›n s›n›f mücadelesine kazan›lmas› sorunu, yaln›zca belirli zamanlar›n
görevi olmad›¤›na göre, söz konusu durum, çal›flma tarz›n›n ilkel ve dar-pratikçi
olmas›ndan baflka bir anlama gelmez. 

Yukar›da an›lan kampanyalar›n ortak özelli¤inin merkezi düzeyde
planlan›p yürütülmüfl olmas› ise, dikkat çekici bir olgudur. Bu tür çal›flmalar›n
merkezi organizasyonunda tabiki bir yanl›fll›k yok, ama yerel örgütlerimizin kendi
alanlar›ndaki sorunlara dair bu türden çal›flmalara giriflmemifl olmas› örgütlenme
ve yerel politik önderlik görevleriyle çeliflmektedir. 

Ülkemiz söz konusu oldu¤unda, politik kitle ajitasyonuna konu olacak
y›¤›nla sorun yaflan›yor olmas›na ra¤men, bu sorunlar üzerinden bir kampanyay›
bölgesel düzeyde örgütleme çabam›z›n zay›fl›¤› ise eksikli¤imiz olarak orta yerde
durmaktad›r. (Bu sat›rlar bir özelefltiri de¤eri tafl›sa da, gerçek durum budur)

Önder parti yürüyüflü, güçlü yerel merkezlerin, güçlü politik faaliyeti
üzerinden ete-kemi¤e bürünecekse e¤er -ki öyledir- bu olumsuz tabloyu
de¤ifltirmek zorunday›z. 

Halk›m›z›n ulusal demokratik taleplerle yürüttü¤ü mücadele ya da
Güney Kürdistan'da yaflanan geliflmeler ya da korucu-özel tim terörü ya da
Bingöl'de yaflanan deprem sonras› ortaya ç›kan durum ya da Diyarbak›r'da yüzüne
d›flk› sürülüp sokaklarda gezdirilen çocu¤un ulusal onurda açt›¤› yara veya
Antep'te devlet eliyle örgütlenen uyuflturucu-fuhufl kirlili¤i ve daha niceleri. 

Son olarak yürürlü¤e sokulan ve halk›m›z›n onursuzlaflt›r›lmas›n›
hedefleyen piflmanl›k yasas›. Tüm bunlar›n içeri¤inin kavrat›lmas›, kitlelerin
politik bilinçlendirilmesi görevi herkesten daha çok marksist-leninistlerin
görevidir.

Önümüzde duran büyük görevleri yerine getirebilmek, Partiyi iflçi s›n›f›
ve emekçiler aras›nda büyütmek ve önder parti düzeyine yükseltmek ifli, bugün
temel önemdeki sorunlar›m›z olmaya devam ediyor. Politik kitle çal›flmas›yla
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Direnifl ve zafer çok fley ö¤retti. Faflizme ve emperyalizme karfl›
korkmadan yürüyebilenlerin, devrim ve sosyalizm düflüne ihanet
etmeyenlerin, zoru görünce sa¤a sola savrulmay›p dim dik durabilenlerin,
ideallerine s›ms›k› sar›lanlar›n bedeli ne olursa olsun zaferi kazand›klar›n›,
kazanabileceklerini ö¤retti. En çokta sürece damgas›n› "siper yoldafll›¤›"
kavram› vurdu. Evet, bu öylesine hasret duydu¤umuz bir gerçeklikti ki, her
dönem üzerine çokça yaz›pta bir türlü baflaramad›¤›m›z arzumuz/
düflümüzdü. Türkiye devrimci hareketi ilk defa bu kadar genifl ve efl zamanl›
bir devrimci birliktelik yakal›yordu. Ve zaferin kazan›lmas›ndaki pay›
tart›flmas›z çok büyüktü. 

Bugün direniflin ve zaferimizin üzerinden tam 7 y›l geçti. 70 y›l da
geçse tarihlerinden ö¤renmeyi bilenler için direnifl ve zafer ö¤retmeye
devam edecek.  Tarihimiz 82-83 Diyarbak›r zindan›ndaki  ölüm orucu
direniflleri ve di¤er kahramanca zindan direniflleriyle, ‹stanbul zindanlar› 84
ölüm orucu direniflleri ve F tipi katliam›na karfl› kahramanca ve ölüm orucu
direniflleriyle doludur. Yeter ki biz isteyelim.

Bugün  önümüzde yeni yeni sald›r› dalgalar› var. Kendi
çürümüfllü¤ünü örtbas etmek isteyen sömürgeci devlet, piflmanl›k yas›s›
ç›kartarak özgürlük savaflç›lar›n› ve halklar›m›z› teslim alaca¤›n›
zannediyor.19 Aral›k katliam›yla gerçeklefltirdi¤i F tipi zindan› ve ‹mral›
tecritini sürdürüyor. Güney ülkemize ve Irak'a iflgal güçleri göndermeye ve
HPG güçlerini imhaya haz›rlan›yor. Özellefltirme ve kölelik yasalar›yla iflçi
s›n›f›na dizginsiz bir sömürüyü reva görüyor. Personel rejimi  yasa
tasar›s›yla emekçi memurlara yeni bir sald›r›ya haz›rlan›yor. YÖK ve YEK
yasa tasar›lar›yla ö¤renci gençli¤in tüm kazan›mlar›n› tasfiyeyi amaçl›yor.
Demek ki, sald›r› tüm cephelere ayr›ms›z. 

O halde bizlerde, faflist ve sömürgeci devletin bu sald›r›lar›na
karfl› tüm cephelerde '96 ÖO'nun birlefltiricili¤i ve direngenli¤ini kuflanal›m.
Tek vücut olarak ç›kal›m faflizmin karfl›s›nda. En büyük ve yenilmez gücün,
örgütlü güç oldu¤unu bilinçlerimize kaz›yal›m. Faflist ve sömürgeci devlete
karfl› devrim ve sosyalizm kavgas›ndaki yerimizi alal›m.  www.a
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birlikte, örgütsel sorunlar›n çözümünde de hareket tarz›m›z›n, önderlik misyonu ile
tezat oluflturdu¤unu burada belirtelim. 

Politik ve örgütsel faaliyetimizin gündeminde bulunan dönemsel
sorunlar ne olursa olsun, bafllang›çta ortaya konulan hedeflere ulaflabilmek için
sürekli, istikrarl› ve sonuç alma kararl›l›¤› ile hareket edilmelidir. En basitinden, flu
an okumakta oldu¤umuz Dengê Kurdistan'›n da¤›t›lmas› iflini ele alal›m. Bu
yay›n›n rolünü oynayabilmesinin ancak genifl kesimlere ulaflt›r›ld›¤›nda mümkün
olaca¤›n› hepimiz bilir ve kabul ederiz. Yay›n peryodu belli olan DK'nin elimize
ulaflt›¤›nda ço¤alt›lmas› görevi yayg›n da¤›t›m› için ilk önce çözülmesi gereken
sorundur. Sonras›nda bu da¤›t›m› yapacak, illegal da¤›t›m gruplar›n›n
oluflturulmas› görevi gelir. O halde, yap›lacak fley bellidir. Ço¤altma sorununu
çözecek araçlar yarat›lmas› için bu ifli yapacak örgüt oluflturmak zorundas›n›z.
Ama, hele bir elimize gelsin düflünürüz derseniz, ifli son an'a b›rak›rsan›z, en
iyimser tahminle elinizdeki bir tek say›y› dolaflt›rarak on kifliye okutmak zorunda
kal›rs›n›z. Bu on kiflinin de kendi çevrenizdeki örgütlü sempatizanlar olaca¤›n›
söylemeye gerek yok. Peki, nerede kald› bafllang›çtaki yayg›n da¤›t›m görevi.

Yerelinizdeki bir sorun hakk›nda imza kampanyas› yapma ve böylelikle
kitlelere ulaflma, onlar› bu sorun kapsam›nda harekete geçirmeyi planlad›¤›n›zda,
tüm çal›flman›z› bunu baflarmaya endekslemeniz gerekir. Zira, o an politik
faaliyetin öncelikle gündemi budur. Ne kadar sürece¤ini, ne kadar imza toplamay›
hedefledi¤inizi, nerelerde imza standlar› açaca¤›n›z› ve ne kadar insana görev
verece¤inizi önceden planlamazsan›z, tabiri caizse baflar› allaha kalm›fl demektir.

Özellefltirme ve kölelik yasalar›na karfl› yürütülen kampanyay›
düflünelim. ‹flçi s›n›f› merkezli olarak yürütülen çal›flman›n yo¤unlaflt›¤› alanlar;
fabrikalar, sanayi siteleri, iflçi havzalar› ve iflçilerin yaflad›klar› semtler oluyor. Yani
hedef kitlenin yaflam ve çal›flma alanlar›. Çünkü üzerinden politik çal›flma
yürütülen sorun herkesten daha çok iflçi ve emekçileri ilgilendirmekte. Bunun do¤al
sonucu olarak söylediklerinize kulak kabartanlar, kendi sorunlar›n› ve çözüm
yollar›n› duyuyor. Sorun kendini ilgilendirdi¤i için sizinle daha yak›n iliflki içine
giriyor. Buna bir örnek; yoldafllar›m›z bildirileri da¤›t›rken polis gelip engellemeye,
bildirilerimizin iflçilerin eline geçmesine izin vermemeye çal›fl›yor, sözlü olarak
bildirinin içeri¤i üzerinden yoldafllar›n ajitasyonu sonucu, iflçiler gelip bildiri
istiyorlar. Polis bildiri alanlar›n kimlik bilgilerini almaya kalk›flsa da, engel
olam›yor. Yani insanlar kendi sorunlar›na ilgisiz de¤iller. 

sarst›¤› bir gündü. ‹stanbul yine kavgan›n baflkentine yarafl›r bir gün
yafl›yordu. Baflta partimiz MLKP korteji olmak üzere devrimci parti ve
örgütlerin kortejleri kitlesellikleriyle göz dolduruyordu. Genel olarak
Türkiye ve ülkemiz cephelerinde de kat›l›m çok yüksekti. 

Bu tabloyu hazmedemeyen devlet, tescilli faflist katil, zaman›n
Adalet bakan› M. A¤ar eliyle faflizmin bir stratejik plan› olan F tipi zindan›
yeniden yürürlü¤e koymaya giriflti. Yay›nlanan  genelgelerle Eskiflehir F
tipi tabutlu¤unun aç›laca¤› duyuruluyordu. Ayn› zamanda genelgeler pek
çok anti demokratik maddeleri içeriyor, tutsaklar›n tüm kazan›mlar›n›
tasfiyeyi amaçl›yordu. 

Savafl bafll›yordu.  Devrimci ve komünistler bir an bile
duraksamadan faflizmin surat›na direnifli hayk›rd›lar. "Haklar›m›z›
gaspetmenize ve F tipi cezaevlerinin aç›lmas›na asla izin vermeyece¤iz!"
MLKP, DHKP-C, TKP (ML), TKEP/L, TKP/ML, T‹KB ve Direnifl
Hareketi davalar›ndan tutuklu bulunan 1500 tutsak, 20 May›s'da SAG'a
(süresiz açl›k grevi) bafllad›. TDP dava tutsaklar› ise sürece bir süre sonra
dahil oldular. 45. günden sonra tutsaklar süreci Ölüm Orucuna dönüfltürerek
devam ettirirken, T‹KB dava tutsaklar› süreci SAG ile devam ettirdiler. 

‹çerde tutsaklar, d›flarda yoldafllar ve aileler ayn› anda sald›r›y›
püskürtmek için harekete geçtiler. '96 yaz aylar› çok daha s›cakt› flimdi.
Direnifl, her gün daha da yank›lanarak yay›ld›. Faflizmin sald›r› bayra¤›n›
M.A¤ar'dan devralan fievket Kazan'›n "içeride gizli gizli yiyorlar" yalan›na
inat Aygün U¤ur Ümraniye zindan›ndan ilk gedi¤i açt›. Ard›ndan 11 k›z›l
yürek daha patlad› faflizmin burçlar›nda bir biri ard› s›ra. Altan Berdan
Kerimgiller, ‹lginç Özkeskin, Hüseyin Demircio¤lu, Ali Ayata, Müjdat
Yanat, Tahsin Y›lmaz, Ayçe ‹dil Erkmen, Yemliha Kaya, Hicabi Küçük,
Osman Akgün, Hayati Can. 69 gün süren direnifl zaferle sonuçland›. 

Faflizm; sars›ld›, sendeledi ve düfltü. "Devlet teröristle pazarl›k
etmez" diyenler, flimdi tutsaklar›n büyük direnifli karfl›s›nda diz
çökmüfltüler. Devlet, tutsaklar›n  taleplerini kabul etmek zorunda kald›. 
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Burada bir eksikli¤e vurgu yapmak gerekiyor: kampanya süresince
ortaya koydu¤umuz çal›flma temposu ve tarz›n›, faaliyetin sonuçlar›n› örgütlemede
baflaramad›¤›m›z. Politik kitle ajitasyonu ezilen y›¤›nlar›n sosyalist ve devrimci
ayd›nlat›lmas› amac›na ba¤l› olarak yürütülüyor. ‹flçi s›n›f› ve emekçileri s›n›f
düflman›na karfl› devrimci savafl›ma kazanmak, onlar› dolayl› ve dolays›z parti
örgütlerinde bir araya getirmek ve böylelikle gerçek anlamda kitlelerin önderi
olmak için politik ve örgütsel önderlik görevlerinin gereklerini yerine getirmemiz
gerekiyor. 

Yüzbinlerce bildiri da¤›tmak, onbinlerce afifl asmak, imza toplamak,
bas›n aç›klamalar› yapmak vb. politik kitle çal›flmas›n›n yaln›zca bir ad›m›d›r. As›l
sorun bu faaliyetin sonuçlar›n› örgütlemektir. Propaganda-ajitasyon çal›flmas›n›n
ortaya ç›kard›¤› ilgi ve duyarl›l›¤› zaman›nda örgütleyemedi¤iniz zaman, kal›c›
kazan›mlar elde edemezsiniz. Kampanyalar›n propaganda ve ajitasyon aflamas›
sona erdi¤inde, yap›lacak ifl kalmam›fl gibi oturup beklemekle kitleler size
gelmiyor. Örgütlenmeyi de,  ayn› tempo ve ciddiyetle  yürütmek gerekir, hem de
kampanya  içinde ...

Bir gazete da¤›t›m› ifli veya bir istihbarat toplama görevi ya da bir
e¤itim çal›flmas› örgütlenmesi veya bir kurumun inflas›; o an'›n politik ya da
örgütsel görevi ne olursa olsun, öneminden ya da çap›ndan ba¤›ms›z olarak,
kampanya dönemlerindeki prati¤imizle ifle sar›lmak ve sonuçland›rmak anlay›fl›yla
yaklaflmal›y›z.

‹fli örgütlerken, insanlar› örgütlemek, insanlar› ifl üzerinden e¤itmek,
bunlar›n toplam› üzerinden ise devrimci faaliyeti büyütmek. Görev son derece
aç›k. MLKP'yi kitlelerin ve devrimin önderi düzeyine yükseltmek. Yeni tarz
ad›nda somutlaflan kitleler aras›nda komünist çal›flma yöntemlerini, faaliyetin her
an'›na ve her alan›na uyarlamak. Kampanya tarz›nda yürütülen politik çal›flmalarda
ortaya ç›kan tablo, bu tarz›n verilerini içinde bar›nd›r›yor.

‹stisnas›z her bir kadro, aktivist ve taraftar›m›za düflen görev; bu tarz›
daha fazla zenginlefltirip, daha da büyüterek baflta kendisi olmak üzere, s›n›f
mücadelesinin her aflamas›nda pratiklefltirmek olmal›d›r. Kavgan›n hangi alan›nda
olursak olal›m, devrimci çal›flman›n üzerimize yükledi¤i görevleri yerine
getirirken, bu tarz ve düzey do¤al hareket biçimimiz olmal›, ama onu da aflmak
üzere.

D‹REN‹fi VE ZAFER‹N YILDÖNÜMÜNDE
B‹R KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ: UNUTMAYACA⁄IZ!

Unutmak ve unutturmak tarihimize ihanettir. Biz asla
unutmayaca¤›z ve unutturulmas›na izin vermeyece¤iz faflist diktatörlü¤ün
katliamlar›n›. Çünkü gözbebeklerimize söz verdik ve and olsunki tutaca¤›z
sözümüzü.

Cezaevleri Türkiye ve ülkemiz devrimci tarihinde ac›lar›n,
zulmün oldu¤u kadar direniflin ve zaferin görkemli örnekleriyle doludur.
'82'de Diyarbak›r zindanlar›nda dörtlerin feda eylemi, '84 ÖO direnifli, '96
ÖO direnifli, Diyarbak›r ve Ulucanlar'da on'ar tutsa¤›n katledilmesi, 19
Aral›k F tipi katliam› ve devam›nda ölüm oruçlar›, hepsi bu co¤rafyan›n
devrimci tutsaklar›n›n yaflad›¤› bir yan› katliam di¤er yan› direnifl ve zafer
olan cezaevleri gerçe¤inin parçalar›d›r. 

1996, direniflin ve zaferin y›l›d›r. Türkiye ve Kürdistan devrimci
hareketi için 1996 tarih sayfalar›na direniflin ve zaferin alt›n y›l› olarak geçti.
Ö¤retmenimiz, önderimiz Hüseyin Demircio¤lu'nun "‹lk ben olmal›y›m"
fliar› kaz›nd› biz marksist leninist komünistlerin beyinlerine. Ö¤retmenimiz
flöyle sesleniyordu bizlere: "Yoldafllar›m, canlar›m. Bu sürecin
tereddütsüzce bir savaflç›s› olmaya adayl›¤›m› daha iflin bafl›nda
kararlaflt›rm›flt›m. Duygular›m›  yans›tmak gerekiyorsa; ilk ben yat›raca¤›m
bedenimi açl›¤a ve ölüme. En önde çarp›flan ben olmal›y›m. Fedakarl›kta ve
can fedal›kta s›ran›n en bafl›nda ben olmal›y›m."  O fliar ki; faflizmin
baflkentinde patlayan bir bomba oldu. 12 devrim ve sosyalizm sevdal›s›
yürek, 12 flahan kanatl› yi¤it, görkemli bir miras b›rakarak ayr›ld›lar
aram›zdan. 

1996 y›l› faflist devletin sald›r›lar›n›n yo¤un oldu¤u bir dönemdi.
Buna karfl›n, baflta devrimci ve komünistler olmak üzere iflçiler, emekçi
memurlar,  gençler,  sokaklar› eylemleriyle ç›nlat›yordu. Yine ülkemiz
Kürdistan da¤lar›ndan ve flehirlerinden direnifl dalga dalga yay›l›yordu. 

Ve 1 May›s. 1996 1 May›s'› devrimci iradenin alanlar› sard›¤› ve

8 29www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Denge Kurdistan Say›: 8 A¤ustos  2003Denge Kurdistan Say›: 8 A¤ustos 2003

‹fiKENCE VE ‹fiKENCEYE KARfiI DEVR‹MC‹ TUTUM
S›n›fl› toplumlar kadar eskidir iflkencenin tarihi. Kötü ünü, köleci

Roma'n›n generallerine kadar uzan›r, fakat iflkenceye  karfl› direniflin öyküsü de
Spartaküs'le an›lacak kadar eskidir. Dolays›z bir çarp›flma alan›na aittir iflkence
olgusu. Sömürgeci s›n›flar›n ezilenler üzerindeki tahakkümünün en somut, en yal›n
ifadesidir. Günümüz s›n›fl› toplumu kapitalizmde de geçerlidir bu tarihsel denklem.
Köleci toplumdan günümüze de¤iflenler sadece kavramlard›r. Bu kavramlara
yüklenen ifllev ise yerli yerinde durmaktad›r. Örne¤in Roma'l› general Crassus'un
apoleti yüzy›llarca omuz de¤ifltirmifltir geçmiflten bugüne, Spartaküs'ün bafle¤mezli¤i
ve çarm›ha gerili bedeni de. 

‹flkence bu tarihsel niteli¤ine ra¤men, son s›n›fl› toplum kapitalizmde en
sistematik ve en özgün biçimiyle sürdürülmektedir. Dünyan›n bir çok ülkesinde
oldu¤u gibi co¤rafyam›zda da ony›llard›r burjuvazinin devrimcilere karfl› kulland›¤›
en yayg›n ve en "istikrarl›" sald›r› biçimidir. Peki bu "istikarar" ve yayg›nl›¤›n
ard›ndaki nedenler nelerdir? Bir baflka ifadeyle iflkence ile ne amaçlanmaktad›r?

1)‹flkence ile özelden (devrimci kadroya) genele (ezilen y›¤›nlar) gözda¤›
verilmek istenir.

2)Örgütsel s›rlara ulaflman›n arac› olarak kullan›l›r.
3)Devrimci kiflili¤i parçalaman›n, sindirmenin, teslimiyeti dayatman›n bir

arac› olarak kullan›l›r. 
4)Di¤er bir çok yöntemin (yarg›s›z infaz, gözalt›nda kaybetme, ony›llarca

hapis vb.) yan›s›ra iflkence de örgütsel çözülüfl ve tasfiyecili¤e sürüklenifl için devreye
sokulur. 

Tüm bu unsurlar, yani iflkenceye egemen s›n›flarca atfedilen "stratejik"
önem, onu sistematik olarak uygulanan bir devlet politikas› haline getirir. Durumdan
vazife ç›kart›rsak e¤er, "burjuvazinin iflkence sald›r›s›na karfl› nas›l davranmal›y›z?"
sorusuna en az ayn› "stratejik" önem çerçevesinde yan›tlar bulmal› ve faflizme karfl›
mücadelenin baflat bir unsuru haline getirmeliyiz.

‹deolojiler çarp›flmas›
Öncelikle bilinçlere flunu kaz›mal›y›z; bu basit bir çarp›flma, s›radan bir

"karfl›laflma" de¤ildir, fiziksel boyutlar› öne ç›ksa da, arka plan›nda irade ve moral
de¤erlerin, temelinde ise ideolojilerin çarp›flmas› vard›r. Proleter ideoloji ile burjuva
ideolojisidir karfl› karfl›ya gelen. ‹flkencecileri say›s›z kez flafl›rtan direnifllerin

irade birli¤i  düflüncesinin pratik yans›malar› oldu. 
Bir örgütçünün hedef ve amaçlar›ndaki netli¤i, çal›flmadaki  kararl›l›¤›, kafa

aç›kl›¤› ve partiye ve devrime olan sa¤lam inanc›, ayn› zamanda yan› bafl›nda bulunan
yoldafllar›n da bu anlamda etkileyecektir. Baz› durum ve sorunlar karfl›s›nda kimi
yoldafllar›n yaflad›¤› karars›zl›klar, özellikle gençlikte ailevi sorunlar, düzenle ba¤lar›n
kopuflamad›¤› okul, ifl gibi karfl›lafl›lan sorunlarda yoldafllar›m›z kafa aç›kl›¤›na ve netli¤e
sahip olamayabilir. Bu aç›dan onlar›n yan›nda olmak, devrim ve partili mücadele
üzerinden netleflmelerini sa¤lamak, sorunlar› çözebilmede yard›mc› olmak, ideolojik
sa¤laml›k ve dava adaml›¤›nda etkili bir rol oynayacakt›r. Sadece görevlerimiz gere¤i bir
araya gelmek de¤il, ayn› zamanda sorunlar, üzüntüler ve sevinçlerimizde de bir arada
olmak, yaratmak istedi¤imiz yeni insan tipinin de bir gere¤idir. 

Politik mücadelenin büyütülmesinde ve yereldeki örgütsel hedef ve
görevlerimize dair yürütülen tart›flmalarda özellikle çal›flmada yer alan geliflen ve
geliflmekte olan yoldafllarla fikir tart›flmas› yürütmek, karar süreçlerine dahil etmek, al›nan
kararlar do¤rultusunda her bir yoldafl için hareket ve inisiyatif alan› yaratmak/ön aç›c›
olmak ve bu çal›flman›n hedefe uygun flekilde gelifltirmede do¤rudan sorumluluk vermek
özellikle yoldafllar›n özgüven kazanmas›nda, yönetici özellikler edinmesinde, karar
verebilme yetisine sahip olmas›nda özel bir rol oynayaca¤› kesindir.

Tüm bunlar›n d›fl›nda ayr›ca vurgulanmas› gereken bir di¤er nokta var ki o da
sistemli e¤itim çal›flmas›d›r. Bu yan›yla her hangi bir soruna tak›lmaks›z›n yanyana
gelinen her durumda bile teorik, ideolojik ve siyasal e¤itim çal›flmalar› do¤al flekilde
örgütlenebilir. Kuflkusuz ki, disiplinli ve kolektif örgütlenmifl bir e¤tim çal›flmas› ise daha
verimli olacakt›r. Bu noktadan hareketle yoldafllar›m›z› bireysel e¤itim çal›flmalar›na sevk
ederken ayn› zamanda iyi örgütlenmifl e¤itim çal›flmalar› da düzenlenmelidir. Salt
pratikçili¤in geliflti¤i, teoriye ilgisizli¤in oldu¤u bir çal›flman›n zay›f kalaca¤› aç›kt›r. 

Evet yoldafllar! Partiyi ve devrimi örgütleme faaliyetimizin bir prati¤ini temel
olarak yukar›da s›ralanan düflünceler üzerinden baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirdik.
Unutmadan vurgulayal›m: bir kaç ayl›k bir dönemi kapsayan bu faaliyetimiz salt örgütsel
bir faaliyet de¤ildi. Politik ve örgütsel çal›man›n birlikteli¤i üzerinden geliflen bir
çal›flmayd›. Emek, sab›r ve iradeli ›srarl› bir kolektif çal›flman›n ürünü olarak önümüze
koydu¤umuz "kendimizi yeniden ve daha üst düzeyde örgütleme, örgüt ile örgütlü
mücadele" hedefine ulaflt›k. fiimdi daha güçlü bir flekilde flunu vurgulayabiliriz: bugün,
dünden daha güçlüyüz. Çünkü daha örgütlüyüz. Önümüze koydu¤umuz politik hedefler
dahilinde alan›m›zda mücadeleyi daha kararl›, çoflkulu ve militan yürütece¤iz. Daha çok
ama daha ifllevli örgütler kurarak, kitleleri örgütleyerek sömürgeci diktatörlü¤ü bu
topraklardan söküp ataca¤›z. Yaflas›n örgütlü mücadelemiz!
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kökeninde, nedenselli¤inde bu ideolojik zemin vard›r. 
Devrimci; proleter, komünist ideolojiyi temsil eder, iflkenceci ise burjuva

ideolojiyi. Dolay›s›yla devrimcinin bu önermeden ç›karaca¤› en temel sonuç: tarihsel
bir hakl›l›¤› ve meflrulu¤u temsil etti¤i gerçe¤idir. Burjuvazinin bu sald›r›s›n› bofla
ç›karman›n biricik yolu, herfleyden önce bu gerçe¤i içsellefltirmekten geçer.

Fiziksel olarak alabildi¤ince eflitsizdir iflkencehanelerdeki çarp›flma. Ne
var ki, tekrar pahas›na da olsa aslolan›n "fiziksel temas" olmad›¤›n›, t›pk› iflkencenin
kendisi gibi fiziksel ac›n›n da bir araç  oldu¤unu, bunun tamamen irade ve moral
muharebesi oldu¤unu söylemeliyiz. Direnifl ya da çözülüflü tayin eden irade gücü ve
moral düzeyidir. ‹flkence ve iflkenceye karfl› direniflin özünde ideolojik oldu¤u esasen
verili fiziki kuvvetler eflitsizli¤ini de d›flavurur. Bir devrimci düflünün, iflkence
tezgah›ndad›r, tek ve en büyük silah› beynidir, düflünceleridir. Karfl›s›ndakiler ise her
bak›mdan donan›ml›d›r (teknik ve deneyim olarak). Oysa özellikle tarihimiz, bu
korkunç eflitsizli¤e ra¤men, devrimcinin muzaffer ç›kt›¤› bir y›¤›n çarp›flmayla
doludur. Hay›r, elbetteki mucize gerekmedi hiç birine. Çünkü proleter ideolojinin
tarihsel üstünlü¤ünü arkalam›fllard›. 

Bir yan›lsama
‹flkencenin uygulana gelen tüm biçimleri bize önemli bir fleyi

anlatmaktad›r: sald›r›n›n temel biçimi psikolojiktir. Kullan›lan araçlar, seçilen
mekanlar, konuflma biçimleri ve hatta ayarlanan ses tonlar›, ifl bölümü ("cellatlar"
genelde iri yar›, "korkunç" görünümlüdür, "papazlar" ise "sempatik" yüzlüdür) her
fley ama her fley moralde gedik açmaya yöneliktir. Devrimciye "yaln›zl›k" duygusu
olabildi¤ince tatt›r›lmaya çal›fl›l›r. Tabiki bununla s›n›rl› de¤ildir istedikleri ruhsal
tablo. Devrimcinin kendisini "çaresiz", "önemsiz", "ac›nacak halde", "silik"
hissetmesi için tüm çaba ortaya konulur. Ama bu s›ralananlar var›lan noktalar›,
sonuçlar› ifade eder, bundan önce geçifl aflamalar› vard›r. Karars›z ruh hali burada
önemle vurgulanmas› gereken bir aflamad›r. Geçifl aflamas›n›n di¤er anlat›m›d›r.
Demek ki, önce iflkenceciler, karars›z bir kiflilik yaratmaya çal›fl›rlar. Karars›zl›k
"yar›dan yar›ya" çözülme demektir. Çok daha güçlü bir irade sergilenmedikçe,
devrimcinin demir ataca¤› liman "yaln›zl›k", "çaresizlik"tir, dolay›s›yla bafle¤mektir
iflkencecilere.

Fiziksel ac› ilkin bu geçifl aflamas›na, "karars›zl›¤a" ulaflmadan sonra da
tamamen psikolojik üstünlük (moral otorite) kurmada en temel araçt›r iflkencecilerce
kullan›lan. Fakat fiziksel fliddetin psikolojik fliddete oranla daha araçsal özelli¤i onu

araflt›rmaya sevketti. Marksist-Leninist teorinin önemi bu anlamda daha fazla bilince
ç›kar›ld›. Benzer flekilde özellikle daha genç yoldafllara partimizin tarihinden, Birlik
Devrimi ve ruhundan, yeni insan› yaratma hedefi ve yöneliminden, flehitlerimizden
bahsedildi¤inde bu yoldafllarda çoflku ve motivasyonun daha üst düzeye ç›kt›¤›n› gördük. 

Özellikle çal›flmam›z›n bafl›nda att›¤›m›z bu ad›mlar, yoldafll›k iliflkilerinin
h›zla geliflmesine hizmet etti. Politik, devrimci kimli¤imizi sahiplenmek, ortaya koymak,
olgulara-olaylara devrimci komünist gözüyle bakmak, hitap flekillerimizden espri
anlay›fl›m›za kadar günlük yaflam içerisindeki iliflkilerimizi devrimci k›lmam›z gerekti¤i
üzerinden yoldaflça elefltiri-özelefltiri mekanizmas›n› pratik olarak uygulamak de¤iflim ve
dönüflümün daha çabuk yaflanmaya bafllamas›n›n önünü açt›. Uygun bir üslupla yap›lan
yap›c› elefltirilerin önemi bir kez daha aç›¤a ç›kt›. Bir yan›yla yoldafllar›n hatalar› ve geri
yanlar›yla uzlaflmaks›z›n ama onlar› anlayarak çözüm gücü olmak, gerçeklikleri üzerinden
hareket ederek çözüme onlar› dahil etmek dikkatten kaç›r›lmamas› gereken bir durumdur.
Aksi durumda karfl›l›kl› sevgi ve sayg›n›n güvenin geliflmesi zay›f kalacakt›r. 

‹liflkilerin karfl›l›kl› geliflmesinde ve günlük yaflam› devrimci k›lma,
kolektivize etmede kullan›lan sosyal-kültürel, sanatsal ve sportif araçlar da önemli bir yer
tuttu. Pikniklerin örgütlenmesinden, küçük çapl› müzik dinletilerine, futbol maçlar›
organize etmekten baflkaca sosyal-kültürel etkinliklere (konser, tiyatro) kat›lmaya kadar
çeflitli araçlarla geliflmemizi bu cepheden de ilerlettik. Kuflkusuz ki amac›m›z  tüm bu
etkinliklerin içeri¤ini devrimcilefltirmek ve yoldaflça iliflkileri s›k›laflt›rmakt›. Alt›n›
çizmek gerekir ki, devrimci tarz› hakim k›ld›¤›m›z her sosyal etkinlik insanlar›n ideolojik
de¤iflim ve dönüflümüne önemli katk›lar sunmaktad›r. Kapitalist yoz kültürün kuflatmas›
alt›nda yaflayan insanlara devrimci sosyalist kültürü günlük yaflant›m›zda, sosyal
iliflkilerimizde göstermek, gözard› edilmemelidir.

Tüm çal›flmalarda özenle dikkat edilmesi gereken bir nokta da, yoldafllara dair
somut görevlendirmeler yapmakt›. Küçükte olsa verilen görevlerin yaratt›¤› etkiler,
sorumluluk duygusunu ve görev bilincini gelifltirdi¤i gibi, ifllerin planl› yürütülmesini de
sa¤lar. Örne¤in bir yoldafla okumas› için verilen bir kitap, bir korteji yönetme görevi,
ajitatörlük ya da bir toplant› yeri ayarlama görevi somut örnekler olabilir. Ancak hemen
belirtelim, somut görevlendirmeler yapmak tek bafl›na yeterli olmayacakt›r. ‹flin
tamamlayan› ise denetimdir. Buradan hareketle hem görevlendirmeler yapmak, hem de
denetimini sa¤lamak ama ayn› zamanda t›kanma ya da hatalar›n oldu¤u yerlerde ön aç›c›
olmak ve perspektif sunmak gerekir. Bulundu¤umuz alanda yürüttü¤ümüz on günlük
yo¤un politik faaliyetin birden çok komisyon üzerinden örgütlenmesi, düzenli toplant›lar
ve günlük bilgi al›flveriflinin sa¤lanmas›, denetimli, disiplinli ve güçlü deneyimlerle
tamamlanmas› yukar›da vurgulanan somut görevlendirme ve denetim, kolektif ak›l ve
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sadece kategorik olarak de¤il, içerik olarak da önemsiz k›lar. Örneklersek;
mahallenin "delikanl›s›" gözü kara biridir. Gerekti¤inde hiç bir kavgadan çekinmez.
"Delikanl›l›k" ad›na bir s›rr› ölümüne koruyabilir. Mücadeleyle de tan›fl›r, iflkenceyle
de. Ama gelin görün ki, say›s›z kavgada say›s›z yara alan bu "delikanl›m›z" bir tek
tokat yemeden, önüne gelen tutana¤› okuma gere¤i bile duymadan imzalar. Bunun
temel iki nedeni vard›r: birincisi; ac› ama gerçektir, mücadeleyi bilincinde geçmiflte
mahallesindeki bir "racon" meselesi düzeyinde bile meflrulaflt›ramam›flt›r. ‹kincisi;
egemen otoritenin yenilmezli¤i, y›k›lmazl›¤› düflüncesi örtük olarak bilincindedir.
Görülece¤i üzere, fiziksel fliddet basit bir araçt›r burada. Mahallede ve iflkencede
ortaklaflan fliddet psikolojik de¤il fiziksel olan›d›r. Nihayetinde el eldir, tokat tokatt›r.
Oysa iflkencedeki tokat›n ay›rt edici -örne¤imizde çözücü- özelli¤i yukar›daki iki
nedende (özsel olarak bulunan ideolojik zay›fl›¤›n yan› s›ra) içkin olan psikolojik
motiftir. Sözgelimi ak›l ve ruh sa¤l›¤›nda problemi olmayan hiçbir kad›n do¤um
ac›s›ndan hareketle do¤um yapmaktan vazgeçmez, ki do¤um ac›s› insano¤lunun
hissedebilece¤i en büyük ac›lardan biridir. Ve iflkencehanelerdeki, iradede çatlaklar
oluflturup teslimiyeti dayatan ac›lar ço¤u kez bundan fazla de¤ildir. Zira aradaki fark
gerçekte, fizilsel ac›n›n düzeyi de¤ildir. Fark fluradad›r: biri "do¤al" koflullar›n
(insano¤lunun üreme güdüsünün) di¤eri "yapay" koflullar›n sonucudur. Burada da
öne ç›kan "yapay" koflullar›n gerektirdi¤i psikolojik üstünlüktür. 

‹flkenceye Karfl› Devrimci Tutum 
Herfleyden önce bilinmelidir ki, devrimci esasen çarp›flmaya potansiyel

zaferle girer. Çünkü "de¤iflime" zorlanan devrimcidir. De¤ifltirilmek istenen de söz
konusu potansiyel zaferdir. Yani nesnel olarak inisiyatif devrimcidedir. Ya bu
inisiyatif muharebenin bafl›ndan sonuna kadar devrimcide olacak ve potansiyel zafer
aç›¤a ç›k›p pekiflecek, ya da inisiyatif yitirilecek "de¤ifltirme" iddias›nda olan
iflkenceciler bunu önemli oranda gerçeklefltirecek, devrimciyi ezmeye do¤ru en
önemli mevziyi kazanacakt›r. O halde devrimci, çarp›flmaya inisiyatifle üstün olarak
girdi¤i gerçe¤ini bir an olsun unutmamal›d›r. 

‹lk soru ve ilk cevap, iflkencede özel bir role sahiptir. Zaman olmasa bile
ço¤unlukla bu s›nav›n sonraki evrelerine  önemli oranda ba¤lay›c›l›k katar.
‹flkenceciler de bunun elbette fark›ndad›r. Bu yüzden ilk soru "titizlikle"
belirlenmifltir. Klasik ilk soru "ad›n ne?" dir. Peki neden bu soru? Çünkü baflta, belli
bir mant›k çerçevesine oturan bu sorudur. Yani birine dair(diyelim ki tan›flma
s›ras›nda) birfleyler ö¤renecekseniz ilk olarak ad›n› ö¤renirsiniz,vs.vs... ‹lk lerin

oldu¤u ancak örgütün olmad›¤› bir örgütsüzlük hali.
Belirli dönemlerde yürütülen politik faaliyetler daha çok genel gündemler

üzerinden geliflen, s›n›rl› kuvvetlerle yap›lan çal›flmalard›. Faaliyetlerde dar pratikçilik ve
kendili¤inden çal›flma tarz› hakimdi. Kolektif ak›l ve iradenin oluflturulmad›¤›, daha çok
bireylere ba¤l› geliflen bir çal›flma anlay›fl› mevcuttu. 

Partimize sempati duyan ve faaliyetimize kat›lan sempatizan ve
taraftarlar›m›zdan, do¤rudan çal›flmalar›m›z›n merkezinde bulunan yoldafllara kadar
kuvvetlerimizde parti tarz›n› kavramada ve yaflatmada yetersizlikler, eksiklikler
sözkonusuydu. Ayn› biçimde politika yap›fl tarz›nda da düzey düflüklü¤ü hakimdi. 

Yoldafll›k iliflkilerinin zay›flad›¤›, ufuk darl›¤›, güven-özgüven eksiklikleri,
kimi yoldafllarda kafa netli¤inin, amaç aç›kl›¤›n›n eksikli¤i, karars›zl›klar gibi sorunlar bu
alanda varolan temel s›k›nt›lar›m›zd›. 

Bu flekilde temel s›k›nt›lar›m›z›n oldu¤u bir alanda örgütlülük düzeyimizi
gelifltirmek ve yükseltmek, yereldeki parti ve gençlik çal›flmas›n› büyütmek ve somut
kazan›mlara ulaflmak hedefiyle örgütlenme faaliyetimize bafllad›k. Do¤ald›r ki, bu
çal›flmam›z›n seyrinde kendimize somut görevler ç›kard›¤›m›z gibi en temel olarak bir
hedefe ba¤l› çal›flma yürüttük. Bu yan›yla bir hedefe kilitlenmek ve att›¤›m›z tüm ad›mlar›
hedefimize ba¤l› tarzda ele almak son derece önemliydi. Çal›flmam›z içerisinde bir örgüt
kurmak ve politik faaliyetimizi oluflturulacak örgütün sürdürmesi, koordine etmesi,
sorunlarla iliflkilenmesi, yerele iliflkin somut öneri ve perspektif sunmas›, dolay›s›yla
kolektif mücadele ruhunu kurmak temel hedefiyle hareket etmemiz planl› ve sistemli
çal›flmam›z› beraberinde getirdi. Ayn› zamanda, sorunlara tak›l›p kalmadan faaliyeti
sürdürme kararl›l›¤› da son derece önemli bir noktada durmaktad›r. 

Elbetteki hangi çal›flma alan›nda olursa olsun, bir örgütçü için en önemli
noktalardan biri bulundu¤u alan› tan›makt›r. Karfl› devrim cephesini de¤erlendirmekten,
iliflkilenece¤i kuvvetleri tan›maya, alan›n ideolojik, politik havas›n› ve toplumsal yap›s›n›
de¤erlendirmeye kadar yani bir bütün olarak alana iliflkin fizibilite çal›flmas›n› yapmak,
üzerinden atlanmamas› gereken bir noktad›r. Buradan hareketle tek tek yoldafllarla
iliflkilenmek, onlar› dinlemek, istem ve taleplerini ö¤renmek, yeteneklerini görmeye
çal›flmak, onlar› anlamak, çal›flmaya bak›fl aç›lar›n› ve çal›flman›n/yerelin sorunlar›n›
dinlemek, kiflisel olan (ailevi, duygusal, mali, okul-e¤itim) s›k›nt› ve sorunlar›na yard›mc›
olmak ve buradan partinin s›cakl›¤›n› ve hassasiyetini hissettirmek sayabilece¤imiz ve
vurgulanmas› gereken önemli durumlard›r. Keza, güncel-siyasal geliflmelere iliflkin
fikirleri almak, partinin geliflim ve faaliyet seyrini de¤erlendirmek, yerele iliflkin özgün
politikalar üzerinde tart›flmalar yapmak, yoldafllar› daha fazla politize etti¤i gibi, hangi
yoldan geliflmeleri gerekti¤ini de kendilerine göstermifl oldu. Zira daha fazla ö¤renme ve
geliflme iste¤i aç›¤a ç›kt› ve bu çal›flmam›zda yer alan yoldafllar› daha fazla okumaya,
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B‹R ÖRGÜTLENME FAAL‹YET‹N‹N DENEY‹M‹

Komünist parti, proletaryan›n burjuvaziye karfl› giriflti¤i iktidar savafl›nda
mücadelenin yöneticisi, kurmay›d›r. Ortaya konulan programatik, stratejik, taktik
belirlemeler dahilinde s›n›f› devrim davas›na kazanmak, mücadele içerisinde sevk ve idare
etmek, sonal amac› olan s›n›fs›z, s›n›rs›z ve sömürüsüz bir dünyaya ulaflt›rmak onun
görevidir. Bu anlam›yla parti komünizm davas›n›n gelifltirilmesi, büyütülmesi ve
gerçeklefltirilmesi mücadelesinde iflin öznesi, olmazsa olmaz›d›r. Ayn› flekilde komünist
partinin saflar›nda mücadele yürüten komünistler aç›s›ndan da partiyi gelifltirmek ve daha
üst düzeyde örgütlemek nihayi amaca kadar sonlanmayacak bir görevdir. Dolay›s›yla
örgütler ve örgütlülük düzeyimizi yükseltme durumu da temel bir görev olarak yine
önümüzde durmaktad›r. Bu anlam›yla örgütlenme mücadelesinde, varolan tarihsel
deneyimlerden yararlanmak önemli oldu¤u gibi, faaliyetimiz içerisinde yaflad›¤›m›z
deneyimleri de aktarmak bir o kadar önemlidir. Yaz›m›z›n konusu da örgütlenme
sorunumuzun bir yönü olan partimizi örgütlemek/örgütlülük düzeyini yükseltmek
çal›flmas›n›n mütevaz› ama önemli bir deneyimini aktarmakt›r. Yeni ve çok daha fazla
ifllevli örgütler kurmak bak›fl aç›s›yla ele al›nd›¤›nda bu çal›flman›n kimi deneyimler
sunaca¤›n› ifade etmek gerekir. 

Türkiye ve Kürdistan devrim mücadelesinde önemli bir yer tutmufl olan bu
alan, bugün içinde devrim mücadelemize güç kazand›racak muazzam bir potansiyel
tafl›maktad›r. Öte yandan di¤er Kürdistan illeri gibi OHAL makinas›n›n difllileri aras›nda
s›k›flt›r›lm›fl, sömürgeci diktatörlü¤ün bask› ve zulüm araçlar›n›n/kurumlar›n›n yerleflmifl
oldu¤u ideolojik-kültürel çürütme sald›r›s›n›n yo¤un oldu¤u bir yerel. Buradaki mevcut
geliflme potansiyeli düflünüldü¤ünde vurgulanmas› gereken bir baflka nokta var ki o da
fludur: partimizin bu alandaki geliflmeyi öngörmesi ve bu eksende yereldeki örgütsüzlü¤e
son verecek do¤ru bir iradi müdahalede bulunmas›d›r. Geliflen süreç ise komünistlerin bu
yöneliminin zamanlama aç›s›ndan oldu¤u kadar do¤rulu¤unu ve önemini de ortaya
ç›karm›flt›r. 

Buradaki örgütlenme faaliyetine geçmeden önce yereldeki durumun öncesini
anlatmak ortaya ç›karm›fl oldu¤umuz sonuç ile ba¤›n› ele almak aç›s›ndan önemlidir. 

Yerelin önceki mevcut durumu üzerine
Özellikle son bir y›ll›k dönemde zaman zaman yo¤unlaflt›r›lm›fl politik

faaliyetin üzerinden yarat›lan siyasal etki söz konusu. Ancak bu çal›flma örgütlenme
faaliyeti ile birlefltirilememifl.

Duygu, düflünce ve idealler ba¤lam›nda kuvvetlerimiz üzerinde birliktelik
olmufl olsa da, genel bir örgütsüzlük hakimdi. Yani belli düzeylerde örgütlü bireylerin
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sorusudur bu. Bu anlam›yla bir do¤all›¤› vard›r. Ancak, iflkencede bu "do¤all›k"
baflkalafl›r herfley gibi, "taktik" bir soru vard›r devrimcinin karfl›s›nda. Bir tuzaktan (ki
bu ilk tuzakt›r) bahsetmek gerekir. Herfleyin en bafl›ndan yelkenleri indirip
iflkencecilere biat etmekte "kararl›" olanlar› d›flta tutacak olursak, devrimci bu tuza¤a
düflmemelidir. "Taktik" soruyu "taktik" cevapla karfl›lamal›d›r (söylemiyorum,
kimlikte yaz›yor, sessizlik...). Yok e¤er "ne olacak ki, nas›l olsa kimli¤im ellerinde,
biliyorlar" (biliyorsa neden soruluyor???!!!) diye düflünüyorsa devrimci, çok da
güvenilir bir yolda olmad›¤›n› bilmelidir. 

‹lk soru devrimciyi yukar›da ifade etti¤imiz "ana geçifle" sürüklemek için
özenle seçilmifl tuzak sorudur. Buna verilecek yan›t iflkencecilere karfl›s›ndaki
devrimciye dair ilk ciddi ipuçlar›n› verir ve elbet sonraki sorgu stratejilerini de büyük
oranda belirler. fiüphesiz ki bu mutlaklaflt›r›lamaz. Yukar›daki izah›n d›fl›nda kalan
birçok deney de vard›r. 

"Papaz-Cellat"
‹flkencenin "vazgeçilmezleri" aras›ndad›r. Esasen "çözme" takti¤i olarak

en eski yöntemlerden biridir. Devrimcide bir duygu ve düflünce karamsarl›¤›,
"çat›flmas›" yarat›lmaya çal›fl›l›r. ‹kisi birlikte oldu¤unda bir anlam kazan›r, bütün
oluflturur. "Papaz" "cellats›z", "cellat" da "papazs›z" olamaz (elbette ideolojik
zeminden bak›ld›¤›nda papaz diye birfley yoktur, tümü cellatt›r, ama vurgumuz
izlenen takti¤edir).

Literatürümüzde yer alan, s›kça kulland›¤›m›z bir kavramd›r; "havuç-sopa
takti¤i". Genel politik savafl›mda egemen s›n›f›n kulland›¤› genel bir taktiktir. Bunun
iflkence sald›r›s›nda kullan›lan biçimi ise iflte bu "papaz-cellat" yöntemidir, bu
alandaki muharebeye yans›mas›d›r.  "Havuç-sopa" takti¤iyle egemen s›n›flar
karfl›s›ndaki devrimci unsurlar›n radikalizmini törpülerken, hareketi kontrol alt›na
almaya, denetlenebilir bir seviyeye çekmeye çal›fl›r. Bu takti¤in ifle yaramas›
reformizmi do¤urur genel politik savafl›mda. Ve tam bu noktada belirtmeliyiz ki,
iflkenceciler de "papaz-cellat" takti¤iyle devrimci duygulardan bafllayarak
denetlemeye, "reforme" etmeye çal›fl›r. "Cellat" zorlay›c› etken olurken, "papaz" bir
ç›k›fl kap›s› olarak devrimcinin s›¤›naca¤› bir liman olarak sunulur. ‹flte çok somut bir
örnek:

Devrimci direniyordur. "Cellat" (ve ekibi) tekme-tokat bombard›man›ndan
sonra devrimciyi tek bafl›na b›rak›p gider. Giderken de:

- Biraz düflün bakal›m...(küfürler savrulur) Biz yine gelece¤iz nas›lsa, diye
söylenir "cellat". www.a
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Beklemek... Devrimcideki en küçük bir karars›zl›¤›n bu bekleyifl
evresinde büyüyüp bir karabasana dönüflmesi iflten bile de¤ildir. Çünkü bu bekleyifl,
k›r›lma noktas›d›r karars›zlar için. Ama "gösteri" henüz bitmifl de¤ildir. Sahneye bu
kez "papaz" ç›kar. Kimi zaman yaln›z de¤ildir, onun da "ekibi" vard›r (ki asl›nda ayn›
tiplerdir). Önce ekibine bir "f›rça çeker";

- X'in gözleri neden ba¤l›? Kaç defa söylemem gerekiyor... Aç›n çabuk!
(X'in gözleri aç›l›r, "papaz" X'e söylenir)

- X, neden bu kadar ac› çektiriyorsun kendine anl›yam›yorum. Yahu
sadece ad›n› söyle ne olacak? (sanki ad›n› bilmiyorlarm›fl edas›yla söyler bunu, oysa
ad›yla hitap eder zaten) Tamam onunla konuflmazsan benimle konufl. Sohbet edelim
seninle ça¤dafl birer insan gibi(!). Yoksa bunlar›n ("cellad›" kasteder) Allah'› kitab›
yok, yaz›k de¤il mi sana, t›¤ gibi delikanl›s›n.

‹kinci bekleyifl evresi bafllar -ki bu da ikinci k›r›lma noktas›d›r, karars›zlar
için. "Gösteri" amac›na ulafl›r bu evrede. Bekleyifl evreleri, "papaz-cellat takti¤inin"
sonuçlar› bak›m›ndan kilittir. Ya bofla ç›kar›l›r sald›r› (ve ciddi bir moral üstünlük
kurulur), ya da karars›zl›k derinleflir (ki bu ikinci kategoriye girenlerin bundan sonra
çok fazla bir flans› yoktur).
* * * * * *

‹flkence sald›r›s› say›s›z araç ve biçimle sürdürülürken, bu araç ve
biçimlere teknolojik üstünlü¤ün unsurlar› da sürekli eklenir. Teknik aç›dan
bak›ld›¤›nda bir çok iflkence yöntemi "geçerlidir". Oysa dolays›z moral düzeyine,
psikolojik dengelere vurufl yapmay› hedefleyen belli bafll› iflkence yöntemleri vard›r.
‹flte, faflizmin hüküm sürdü¤ü co¤rafyalarda ony›llardan bu yana devam edegelen
cinsel taciz ve tecavüz sald›r›s› bunun en tipik örneklerinden biridir. 

Kuflkusuz burada biz, toplumsal tarihsel kökleri daha derinde olan bu kirli
sald›r›n›n devrimci kad›n ve yoldafllar üzerinde yaratt›¤› tahribattan hareketle belli
bafl›na bir analize gitmeyece¤iz ve bunun da (di¤er tüm iflkence yöntemlerinden ayr›
özgün yanlar› bir tarafa) bir iflkence yöntemi oldu¤unu, özünde tüm iflkence metodlar›
gibi ideolojik bir sald›r› oldu¤u daha kayda de¤er gerçe¤ini inatla yenilemekle
s›n›rland›raca¤›z kendimizi. Bu s›n›rlaman›n birinci nedeni sorunu ayr›ca ele alman›n
gereklili¤i ise, ikinci nedeni de bu "s›n›rl›l›k" çerçevesinde ideolojik temel boyutunun
alt›n› çok kal›n çizgilerle çizme ihtiyac›d›r. Fakat yine de soruna do¤ru noktalardan
yaklaflmaya hizmet etmesi bak›m›ndan "kritik' bir soru sorabiliriz: Bu sald›r› biçimi
neden yayg›nd›r?

Çok aç›k ki, yayg›nl›k amaçla do¤rudan ilintilidir. Yayg›nd›r çünkü

olarak, HPG güçlerini imhas› ve  piflmanl›k yasas›na ABD'yi  de katmay›; Güney'den
geçifl ve güvenlik üslerini  kurmay›, sömürgeci askeri güçlerini Güney'de
kal›c›laflt›rmay› ve ABD sömürgesi Irak yönetiminin düzenlenmesinde etkide
bulunmay› gerçeklefltirmeye çal›fl›yor. 

Piflmanl›k yasas›n›n umdu¤unun tersine sonuç verdi¤i daha fazla zaman
geçmeden ortaya ç›kt›. Ama yine de, sömürgeci faflist diktatörlük, sald›r›lar›nda Türk
halk› nezdinde flovenizmi yükseltmenin bir gere¤i olarak bunu kullanacakt›r. 

Yeni koflullardaki di¤er hedeflerini uygulamaya çal›flmaktad›r. Bunda,
efendisi ABD nezdindeki en büyük kozu, tetikçi-korucu rolüyle Irak'a girmektir. Türk
halk›n›n anti-ABD duygular›n› yumuflatmak için, Türkmen-Kürt çat›flmas›n› ve
HPG'nin bölücülük korkulu¤unu t›rmand›rmaya çal›fl›yor.

Bu gerçekler, sömürgeci diktatörlü¤ün, KADEK'in iki tarafl› atefl kes
önerisine de yanaflmayaca¤›n›, Irak iflgaline kat›larak hedeflerine varmaya çal›flaca¤›n›
gösteriyor. Esasen ne sömürgeci diktatörlük, ne de KADEK uzun süreli bir savafl
t›rmand›rmay› istiyor. Ama buna ra¤men, sömürgeci diktatörlük, çok güdük tavizlerle,
piflmanl›k sald›r›s›n›, ABD'yle birlikte HPG'yi da¤›tmay› ve dahas› bekleterek çürütme
yöntemlerini birlefltiriyor. Yaln›zca inkarc› floven çete de¤il, sözde "de¤iflimci" floven
çete de, önemli reformlar takti¤ine gitmemeyi dayat›yor.

Ulusal Demokratik Talepler ve Asker Göndermeye karfl› Mücadelenin
Birli¤i

Bugünkü koflullarda, belirli bir süre çat›flmalar›n fliddetlenece¤i bir sürece
giriyoruz. Bu süreçte HPG güçlerinin imhas›na karfl›, halk›m›z›n ulusal demokratik
talepleriyle  ulusal kitle hareketini yükselterek ve iflçi s›n›f› ve Türk halk›yla birlikte
özellikle ABD tetikçili¤ine asker gönderme plan›na karfl› antiemperyalist mücadeleyi
gelifltirerek yan›t vermeliyiz

‹flçi s›n›f› ve halklar›n birleflik eylemi, demokratik ve devrimci olanaklar›
gerçe¤e dönüfltürecek, varolan ve t›rmand›r›lacak flovenist atmosferi da¤›tacak, "asker
gönderme" silah›n› sömürgeci diktatörlük için bumeranga dönüfltürecektir. Güney
ülkemize ve  Irak'a iflgalci güç gönderme plan›n› engelleme sürecinde de, sonras›nda da,
geliflen,  halklar›m›z›n ortak eylemi ve biribirlerine güveni olacak, sömürgeci
diktatörlü¤ün  Kuzey'deki sald›r›lar›n› da püskürtecek, devrimin haz›rl›¤›n›
h›zland›racakt›r.

O halde Güney'de de,  Kuzey'de de, ABD emperyalizmine ve faflist
sömürgeci, gerici iflbirlikçi iktidarlara karfl› halklar›n birleflik devrimci  mücadelesini
yükselterek ilerleyelim!
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sald›r›n›n bu biçimine karfl›, mücadelede yeterince bir ufuk aç›kl›¤› olmazsa bu kirli
silah çok etkili olabilmektidir. fiu ç›plak gerçekle yüzleflelim yoldafllar: iflkenceci
cellatlar› bu kirli (ve de pasl›) silah› yayg›n ve "istikrarl›" olarak kullanmaya
sevkeden cinsel tatmin amac› de¤ildir, hay›r sorun bu denli darlaflt›r›lamaz. Bunun
biricik do¤ru aç›klamas› ideolojik çözücülükteki etki düzeyidir. Bunu gözard› eden
çarp›k aç›klama da bu etkiye zemin haz›rlamaktad›r. 

Sorunun biraz daha "özgün" bir  yan›ndan bahsetmeden geçmeyelim.
Efllerin birbirlerine karfl› kullan›lmas› da iflkencecilerin f›rsat bulduklar›nda
baflvurduklar› yine "etkili" bir yöntemdir. Sözgelimi kad›n devrimci çok aç›k bir
perspektife sahiptir ve sald›r›y› tereddütsüz püskürtür. Fakat yine iflkence tezgah›nda
olan efli için durum farkl›d›r. Erkek devrimci için aralar›ndaki ideolojik ba¤, duygusal
ba¤›n gerisindedir. ‹flkence tezgah› varolan bu durumu aç›¤a ç›karm›flt›r ve buradan
da kaç›n›lmaz olarak çözülüfl ete kemi¤e bürünür. 

‹flkence sald›r›s›n›n bu biçimine karfl› mücadele di¤erlerinden ayr›lamaz
fakat, özgün yanlar›ndan hareketle ele alarak buradaki mücadele kad›n sorununa
devrimci perspektifle yaklafl›mdan ba¤›ms›z de¤ildir, aksine iç içe geçmifltir. Ve bu
yaklafl›mdan yoksun bir mücadele de baflar›ya ulaflamaz. Zira toplumsal tarihsel
köklerden kast›m›z tam da bu içeriktedir. 

‹flkencecinin Klasik Bir Söylemi: "Biz herfleyi biliyoruz"
‹flkenceciler moral hakimiyeti hedeflediklerinden b›rakmaya çal›flt›klar›

ilk izlenim; "birçok bilgiye sahip" olduklar›d›r. Zira, "birçok bilgiye hakim olduklar›
için de onlardan pek fazla bir fley gizlenemez, haliyle bofl yere dayak yemenin alemi
yoktur" vb. vb. ... Tabi bu "hakimiyet" safsatadan öteye gitmez ço¤unlukla. Ya somut
en küçük bir veriye dahi sahip de¤illerdir, söyledikleri "do¤ru" olsa bile tamamen
tahmin yürütmeden ibarettir, ya da k›smen istihbarati bilgiye sahip olmakla birlikte
bununla yetinmeyip elindeki verileri bir araya getirerek ba¤›nt›y› çözme yolunda yine
tahminlere baflvurmufllard›r. Fakat burada sorunun can al›c› yan›na bakmak için
kurgumuzu en kötü olas›l›k üzerine, iflkencecinin daha öncesinden istihbarati bilgiye
çok büyük oranda sahip oldu¤u üzerine kural›m. Ne var ki, bu da devrimcinin
gelifltirmesi gereken tav›rda en ufak bir de¤iflime yol açmaz, açmamal›d›r. Çünkü
daha baflta iflkencenin amaçlar›n› s›ralarken sadece örgütsel s›rlara (örne¤imizdeki
istihbarati bilgi) ulaflman›n arac› olarak kullan›lmad›¤›n› belirttik, ki buradaki hedef
örgütsel s›rlardan ziyade devrimcinin kendisidir. Devrimcili¤in erozyona
u¤rat›lmas›d›r. Salt bu amaca dönük iflkencelere de çokça tan›k oluyoruz. 

Örgüt içi güven ortam›n› dinamitlemeyi hedefleyen kimi söylemler yine

Bu reformcu çizgisi ve beklentileriyle, KADEK elbette, ulusal devrimi,
yeniden ne haz›rlayabilir ne de yürütebilir!    

Fakat, küçük burjuva reformcu da olsa, ulusal devrimin ürünü olan HPG
güçleri, emperyalistler ve sömürgecilerin imha veya tasfiye sald›r›s›yla karfl› karfl›ya. Ki
antisömürgeci, anti emperyalist askeri güçler, sömürgecileri ve ABD'yi, yeniden ulusal
kurtulufl için silahl› mücadelenin bafll›yabilece¤i korkusuna itiyor. KADEK, HPG
güçlerini, Üç Reform Program›n›n önemli bir kozu olarak tutmay›, da¤›tmamay›
öngörüyor. Sömürgecili¤e ve ABD emperyalizmine karfl› bu bak›mdan ilerici rol
oynad›¤› gibi, imhaya silahl› direnifl, pek çok nesnel devrimci eylemlere de
yolaçacakt›r. 

Kuzey Kürdistan proletaryas›n›n öncüsü iddias›na sahip biz komünistler,
ABD ve sömürgecilerin sald›r› ve imha tehdididine karfl› HPG ve KADEK'le
omuzomuza dayan›flma içinde olaca¤›z. Ama KADEK'in ABD'den demokrasi ve
çözüm bekleyen liberal hayallerine ve halk›m›z›n bilincini köreltmesine karfl›, ulusal
kitle hareketi  ve HPG güçlerinin varl›¤› ve direniflini emperyalistler ve
sömürgecilerden reformlar koparma stratejisinin arac› yapmas›na karfl› sistematik bir
mücadele yürütece¤iz. Bu mücadele elbette, ülkemiz ulusal devrimini yeniden
tutuflturma ve Türkiye ve Kürdistan birleflik devrimini haz›rlama stratejisinin
hizmetinde olacakt›r.

Öte yandan, ülkemiz ulsalc› ayd›nlar›ndan büyük ço¤unlu¤u, HAK-PAR,
PSK, YEKBUN, vb gibi pek çok ulusalc› reformcu partiler, Güney örne¤inden
hareketle, halk›m›z›, ABD'yle uzlaflma, bin y›lda bir gelen f›rsat› övme, yoluyla
yan›ltmaya çal›flarak, ABD ve Türk burjuva sömürgecilerinin sald›r›s› karfl›s›nda
silahs›zland›rmakta, imhay› kolaylaflt›r›c› rol oynamaktad›rlar. Onlar›n anlad›¤› ve
övdü¤ü ulusal özgürlük, ABD'den ve Talabani-Barzani'den bekledikleri himayeci
sömürgeciliktir. Bin y›lda ç›kan bu sözde f›rsat için Kuzey'in ulusal güçlerinin imha
olmas›na da r›za gösterecekler, t›pk› '92 ve '96 da PKK güçlerinin sömürgeciler ve
Barzani-Talabani güçlerinin k›skac›yla imhas›na r›za gösterdikleri gibi... Biz
komünistler, tecrit stratejimizin ana do¤rultusunu, bu karfl›devrimci uzlafl›c› çizgiye
yöneltmeliyiz, yöneltece¤iz.

Faflist Sömürgeci Diktatörlük:Taban daraltarak ve Çürüterek Sald›r›
ABD'yle Güney üzerine ç›kan farkl›l›klar›n negatif sonuçlar›n›, Talabani-

Barzaniyle uflakl›k yar›fl›na girerek, Irak iflgaline ABD korucu-tetikçili¤iyle kat›l›p,
kendi lehine çözmeye çal›fl›yor. Bu arada, Güney'e iliflkin ilan etti¤i k›rm›z›
çizgilerinden ABD karfl›s›nda vazgeçiyor.  ABD iflbirlikçisi olarak, lehine hedefler
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iflkencecilerin s›k s›k baflvurdu¤u yöntemlerdendir. "Sizin sorumlular›n›z sefa
sürüyor, siz ise sürünüyorsunuz", "sizi kullan›yorlar" , "X konufltu herfleyi anlatt›"
gibi yoldafll›k iliflkilerini tahrip etme amaçl› söylemler bunun en yayg›n olan
biçimleridir. 

‹fade vermemek ve açl›k grevi
Devrimcinin, iflkencehanede tak›nmas› gereken tavr›n en mükemmel özeti

budur. ‹fade vermemek (dolay›s›yla hiç bir tutana¤› imzalamamak). ‹flkencecilere
karfl› kurulan tek güvenilir barikatt›r. Bu barikat iflkencecinin amaçlar›n› birer birer
bofla ç›karm›fl olur. ‹fade vermemek "gemileri yakmakt›r" ama bu da yetmez "filikalar
da atefle verilmelidir" ki bu da açl›k grevi yapmakt›r. Devrimci ile iflkenceci
aras›ndaki tüm köprüler böylece uçurulmufl olur. Elbet iflkenceci yeni köprüler
kurmaya yeltenecektir ama bu hiçte kolay olmayacakt›r. Dolay›s›yla "ifade
vermiyorum ve açl›k grevindeyim" yan›t› çarp›flman›n ana parolas› olarak
devrimcinin rotas›n› belirlemelidir. 

"Kaçak dövüfl"
Say›s›z deneyimin ortaya ç›kard›¤› gerçeklerden biri "k›smi çözülme"

olarak adland›r›lan oysa esasen devrimci tutum olarak kabul edilmeyecek (bu yüzden
"k›smi" yada "komple" biçiminde ayr›flt›rmalara gitmek ideolojik aç›dan çok da
do¤ru de¤ildir) "kaçak dövüflme" tarz›d›r. Bu "idareci" tutum devrimci de¤ildir.
Diyelim ki "idareci" anlay›fl›n sahibi iflkenceye dayanam›yor ama sadece kendisine
ait olgular› kabul ediyor, kendisi d›fl›nda da kimseye "zarar vermiyor"(!)

Oysa gerçekte böyle midir? Her fley bir yana, kendisi de kolektifin bir
parças› oldu¤una göre kolektifin, partinin direnifl gelene¤ine  zarar vermifl olmuyor
mu? Di¤er yandan savafl›m ideolojik oldu¤una göre, komünist ideolojinin "k›smi"
olarak ifadelendirilmesi abesle ifltigal de¤il de nedir? Hay›r, ideoloji bütündür, onu
"k›s›m"lara, parçalara ay›rmak mümkün de¤ildir. 

"Kaçak dövüflme" devrimci olmad›¤› gibi, ayn› zamanda tehlikeli bir
yoldur. Ço¤u zaman kaçak dövüflen senaryolarla doldurur kafas›n›. Sözümona bu
senaryolar "durumu kurtarmaya" yetecektir. Ama bilinmelidir ki, iflkenceciler tüm
senaryolara karfl› haz›rl›kl›d›r. Örne¤in bir devrimci bir kaç kez iflkence tezgah›ndan
geçmifltir ama iflkenceciler say›s›z devrimciyi tezgahtan geçirmifllerdir. Yani çok
ciddi bir "deneyim" fark› vard›r ve iflte bu farkt›r senaryolar› birer beyhude çabaya
dönüfltüren. ‹nand›r›c› olmufl senaryolar›n istatistiki bir de¤eri bile yoktur ama
senaryolar›na güvenip kaçak dövüflenlerin "hüsranla sonuçlanan" serüvenleri

fiu geçen bir-iki ayl›k süreçte, ABD'nin, Kürdistan ulusalc› hareketi içinde
en dinamik ve antiempiryalist özelli¤e sahip KADEK'in, askeri güçlerini tasfiye
edece¤ini daha aç›kça ortaya koyuyor. 

ABD iflgal güçleri, gerek iflbirlikçileri Türk burjuvazisinin sömürgeci
ç›karlar›, gerek Güney'deki hakimiyetleri ve gerekse "terör örgütleri" dedi¤i devrimci
ilerici örgütleri yok etme konseptinin gere¤i olarak, bunu yapacaklar, bundan kuflku
duymamak gerekir. 

ABD emperyalistleri, KADEK'i ve halk›m›z›, bir süre oyalad›ktan sonra "ya
silahs›zlan ve piflman ol ya ezilirsin” politikas›n› pratiklefltiriyor. 

Karfl›l›¤›nda ise, yöneticilere sürgün hakk› veriyor, yani ülkelerinden
sürgün etmeyi bir taviz gibi gösteriyor. Kadek bunu kabul etmeyince, ABD, Barzani-
Talabani’nin öngördü¤ü, "siyasi iltica hakk› tan›yarak silahs›zland›rmak" önerisine
geçti, ki silahs›zland›rma karfl›l›¤›, uzlaflaca¤› en son nokta da buras›d›r. Çünkü ABD,
Güney'de kendisi d›fl›nda baflka güçlerin egemenli¤e ortak olmas›n› istemez ve
paylaflmazken, Kuzey'de egemen Türk burjuvazisiyle iflbirli¤i içindedir ve Kürdistan'›n
di¤er parçalar›nda Kürtleri toplumsal dayanak yapma politikas›n› izlemesi, Kuzey
aç›s›ndan geçerli de¤ildir. Ve bu durum ülkemiz  Kuzey'de, ABD'nin halk›m›z›
oyalama-yan›ltma çabas› ile  devrimci-antiemperyalist güçleri ezme politikas›ndan
farkl› bir politika izlemesini gerektirmiyor. Örne¤in otonomi vb takti¤ini gerektirmez.
Ama Türk burjuvazisini iflbirlikçili¤inde tutmas› zorunlulu¤u, Kuzey Kürdistan'›n
ulusalc› güçlerini imha ya da etkisizlefltirmeyi benimsemesini zorunlu k›l›yor. Bu
durumda  hemen olmasa da ABD, sömürgeci Türk burjuvazisinin de ç›karlar›
do¤rultusunda  KADEK'in silahs›zland›r›lmas›n› olmuyorsa ezilmesini dayatacakt›r. 

KADEK, savafl sonras› izledi¤i Bölge Çözümü politikas›n› ABD'nin
demokratik emperyalist oldu¤u liberal teorisine dayand›rd›ktan sonra, flimdi sömürgeci
diktatörlü¤e 2004'e uzanan kabul edilebilir önerileri kapsayan Yol Haritas›’na
dönüfltürdü. Özet olarak bu, iller özerkli¤i talebinin  belirsizli¤e çekildi¤i, ama di¤er
taleplerin (bafll›ca üç Reform Program›) devam etti¤i bir öneri. KADEK, bu yolla hem
ABD ve hem de sömürgecilerin silahl› bir sald›r›s›n› önlemeye, olmasa da Türk halk›,
demokratik çevreleri ve burjuva demokrasisi yandafllar›n› etkilemeye çal›fl›yor. Ama
bunlar sonuç vermezse, sömürgecili¤e karfl› meflru savunma çizgisinde 1 Eylül'den
itibaren direnmeye çal›flmaktad›r. Kendi deyimleriyle "demokratik sömürgeci" ABD
karfl›s›nda ise, diyalogu kesmeksizin, "ABD niye sald›rs›n ki" iyimserli¤i ile, kendileri
"ba¤›ms›z demokrasiden" yana oldu¤u için eninde sonunda çat›flacaklar› gerçekçili¤i
aras›nda yalpalayan bir politika izlemektedir. 
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az›msanmayacak ölçüdedir. Bu tarz terkedilmelidir. Devrimci tüm kartlar›n›
açmal›d›r. 

Yeri gelmiflken bir anekdot düflelim. ‹deolojik olarak  biricik do¤ru tav›r
olan aç›k ve net durufl, ayn› zamanda devrimci için en "kolay" yoldur, tutumdur.
Çünkü hiçbir maskeye ihtiyaç duymaz ve dolambaçl› yollara baflvurmaz, her fley
yal›nd›r, ekstra sorulara muhatap olmaz. Ama "kaçak dövüfl" öyle de¤ildir, bin bir
"hesap" gerektirir.  Ve yine say›s›z deneyin bize gösterdi¤i bir fley daha var ki,
"ilginçtir" (!) ço¤unlukla tutumunda aç›k ve net olan ile kaçak dövüflen afla¤› yukar›
ayn› fiziksel ac›yla karfl›laflmaktad›r. Yani "kaçak dövüflme" bu anlamda da "durumu
kurtarmaya" yetmemektedir. 

‹flkencede direnifl asla kahramanl›k de¤ildir. "Kahramanlar" kendisinden
bekleneni fazlas›yla verendir. Oysa yolu iflkence tezgahlar›na düflen her devrimciden
"beklenen" direnmesidir. Direnifl onun do¤al görevidir. S›n›f mücadelesinin
diyalekti¤i iflkenceciye iflkenceyi, devrimciye direnifli buyurur. Ve burada bir vurgu
yapmay› görev ediniyoruz kendimize: iflkenceyi ve iflkencecileri "psikopatl›k",
"sapk›nl›k", "ruhsal bozukluk" vb. çerçeveyle s›n›rland›ran çarp›k bir anlay›fl›n
varl›¤› biliniyor. Bu çarp›kt›r, çünkü s›n›f savafl›m›n›n diyalekti¤ini anlamaktan
yoksundur. Zira, direnifli "kahramanl›k" olarak alg›layan anlay›fl bu çarp›k anlay›fl›n
uzant›s›d›r. Öyle ya; iflkenceciler sadece psikopat kifliliklerinin dürtüsüyle iflkenceye
baflvurabiliyorlarsa, buna karfl› direnifl de "kahramanl›k" olarak nitelenebilir(!) Eh,
herkes de kahraman olamaz ki!!!...

S›n›f mücadelesi elbette ac› ve zorluklarla doludur. Ama kapitalizmin
insanl›¤a dayatt›¤› yaflam da öyle de¤il midir zaten? ‹flkencede direnifli özü itibari ile
gazete sat›fl›ndan, yasal-yasa d›fl› bir gösteriyi-prati¤i örgütlemekten ay›ran nedir ki?
Koca bir dünyay› isteyen komünistlerin pay›na kuflkusuz ki çok fley düflecektir. Bu
kimi zaman saatlerce yürümekten vücudun dermans›z kalmas›d›r, kimi zaman say›s›z
uykusuz gecelerdir, kimi zaman y›llarca hapistir, kimi zaman mevsimler boyu
ölümüne açl›kt›r, kimi zaman ise ölümü usulca karfl›lamakt›r. ‹flte iflkence
tezgah›ndaki devrimci de "ac›y› bal eylemeli", pay›na düfleni ayn› "metanetle"
karfl›lamal›d›r. 

‹flkence ve direnifl de son kertede ideolojiler çarp›flmas› ise, direniflin
biricik güvencesi ideolojik kararl›l›¤›  yükseltilmesidir. Buradan bak›ld›¤›nda teknik
ayr›nt›lar ve tedbirlerin belirleyici olmad›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. 

Çözülme ne demektir? Bir yanl›fl kavray›fl da burada karfl›m›za

askeri gücünü büyütmeye ve kal›c›laflt›rmaya çal›flmaktad›r.
Türk iflbirlikçi burjuvazisi, savafl›n birinci evresi sonundaki geliflmeler

karfl›s›nda, ABD'yle Kuzey cephesini açamad›¤› için, stratejik uflakl›¤›n›n tehlikeye
düflece¤i kayg›s›na kap›lmakta, ama a¤›rl›kl› kesimleri bunu yeniden güçlendirmek için,
Güney'le ilgili k›rm›z› çizgilerinden vazgeçerek, ABD'nin tetikçili¤ini üstlenmeye
soyunmakta, karfl›l›¤›nda, KADEK'in askeri güçlerinin ezilmesi, Türkmenlere statü ve
iktisadi tafleronluk almaya çal›flmaktad›r. E¤er halklar›m›z›n mücadelesi engellemeye
yetmezse, sömürgeci diktatörlü¤ün ABD tetikçili¤i rolüyle Irak'a asker gönderece¤i
görülüyor.  Çünkü, Irak’taki iflgale karfl› büyüyen direnifl, ABD'yi, Kürt iflbirlikçilerinin
yan›s›ra, askeri bak›mdan güçlü iflbirlikçilerine, hatta rakibi emperyalistlere tavize
muhtaç b›rakmaktad›r.  

Farklar bunlar ve bu  durum, Türkiye'de ABD'nin Kürtleri k›flk›rtmas›n›
gerektirmedi¤i gibi, Türk burjuvazisinin uflakl›¤› b›rakmas›n› gerektirmiyor. 

KADEK: "Demokratik Emperyalizm"den "Sürgünü Kabul Etmeyiz"e...
KADEK, Irak'a emperyalist savafl evresinde, ABD'ye karfl› çok kararl›

olmasa da tav›r ald›. Ancak, Kuzey cephesinin gerçekleflmemesinin yaratt›¤› baz›
sonuçlar  KADEK'te yeniden, ABD emperyalizmine iliflkin iyimser teori ve beklentilere
yolaçt›. 

KADEK, Öcalan'n›n  kötü ünlü "demokratik emperyalizm" teorisi üzerine
temellendirerek, "Bölgesel Çözüm Program›" önerdi. Politik istemleri bak›m›ndan, iller
özerkli¤i ile federasyona de¤in  Kürt ulusal haklar›n› ve egemen ulus halk›na ise
burjuva demokrasisini kapsayan bu program, Kuzey için güdük bir iller özerkli¤ine
de¤in ulusal demokratik talepleri kaps›yordu. Türkiye için de burjuva demokratik
dönüflüm. 

Kuflkusuz, Irak'›n ABD emperyalizmince iflgal edilmesinden sonra, ABD-
Türk burjuvazisi aras›nda Kuzey haricindeki Kürt sorununda ortaya ç›kan çeliflkiler ve
HPG'nin Güney'deki güçlerinin tasfiye biçimi üzerine  olas› çeliflkiler nedeniyle sorun
yeniden ve daha çok güncelleflti¤i için , KADEK ve baflka güçlerin kendi tavr›n› ortaya
koymalar›ndan daha do¤al bir fley olamaz. 

Bu yeni koflullarda, KADEK'in Bölgesel Çözüm Program›, politik
bak›mdan e¤er arkas›nda durur vazgeçmezse- ‹mral› k›r›lmas›ndan sonra KADEK'in
mücadele program›nda yapt›¤› en ileri düzenlemedir, bir önceki "Üç Reform
Program›"na ileri bir reform olan iller özerkli¤i'nin eklendi¤i  programd›r. Ancak
KADEK bunu "demokratik emperyalizm" gibi liberal teoriye dayand›rmakta, ABD'nin
bölge çap›nda reformcu de¤ifliklikler yapaca¤› beklentisini yaymaktad›r.  
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ç›kabiliyor. S›n›f savafl›m›n›n tüm alanlar›n›n oldu¤u gibi, iflkence ve iflkenceye karfl›
tutumun da temel içeri¤i ideoloji ise e¤er, çözülüfl (ya da direnifl) ideolojide
somutlan›r. ‹deoloji ise bir komünist için yaflam›n bütününü ifade eder. O halde
çözülüflü (ya da direnifli) gözalt› sürecine "hapsetmek" oldukça s›¤ bir alg›lay›flt›r.
Çözülüfl (ya da direnifl) komünistin yaflam›n›n içine zaten sinmifltir. ‹flkencehaneler
olsa olsa bu anlamda birer teyit merkezidir. Demek ki, iflkencede direniflin bir reçetesi
yoktur, esas olan ideolojik kararl›l›kt›r, deneyimin ise yaln›zca yard›mc› rolü olabilir. 

1)‹flkencede devrimci tutumun çerçevesini çizen, ifade vermemek ve açl›k
grevi yapmakt›r. Bunun yan›nda devrimci fliarlar› hayk›rarak (özellikle toplu
gözalt›larda) direnifli pekifltiren, moral üstünlük ve inisiyatif kazand›ran önemli
unsurlard›r. 

2)‹flkencecilerle diyaloga girmekten kaç›nmak gerekir. Hatta bir kez
direnifl mesaj› ("ifade vermiyorum, açl›k grevindeyim") aç›k olarak verildikten sonra
sorular› "sessizlikle" karfl›lamak en makul yoldur (fakat bu, kimi inisiyatifi
perçinleyen göndermeleri de yapmamak anlam›na gelmez. Tersine f›rsat buldukça
düflman›n kendi trajedisini surat›na bir tokat gibi vurulmal›d›r, iflkencehanedeki
"so¤uk savafl›n" da galibi devrimci olmal›d›r. Örne¤in devrimci öfkeyi göstermek
gibi. Diyaloglardan neden kaç›nmal›y›z? Birincisi; diyalog, iflkenceci ile devrimci
aras›ndaki iletiflimdir, aç›k kanald›r. Yani potansiyel bir risk tafl›r. ‹kincisi; özellikle
politik tart›flmalar iflkencecilere, devrimcinin politik düzeyini ölçme ve bundan
hareketle örgütsel konumuna dair tahminler yürütme imkan› sa¤lar. 

3)‹flkenceye karfl› mücadele deneylerinin aktar›lmas› ve bunlar›n birer
e¤itim arac› haline getirilmesi büyük önem tafl›r. Dolay›s›yla her bir örgüt, çal›flma
grubu ve birimi bu konuyu temel e¤itim gündemi yapmal›, yaz›l› materyalleri de
de¤erlendirmelidir. 

4)Yolu iflkencehaneye düflen her devrimci gözalt› sürecini tüm
detaylar›yla partiye açmal›, bu konuda son derece samimi, aç›k olmal›d›r. Neticede
iflkencehanedeki tutars›z durufllar "gurur" sorunu haline getirilemez. fiu
unutulmamal›d›r; iflkencedeki olumsuz tutumlar› gurur meselesi haline getirenler ve
gizleyenler dürüstlük s›nav›ndan da geçemez. Dürüst olmamak ise "çözülmenin"
ötesinde bir yenilgidir. Öte yandan bilinmeli ki, partiye verilecek en büyük
zararlardan biri de onu yanl›fl bilgilendirmektir. 

5)‹flkence, her fleyden öte bir insanl›k suçudur. Bu suçla savafl›mda, suçu
teflhir etmek, suçluyu "suçüstü" yakalamak da büyük öneme sahiptir. Teflhir
faaliyetini sistematik bir flekilde yürütmek gerekir. 

"ABD statükoyu de¤ifltirdi¤ine göre demokratik reformlara giriflir" görüflüyle dile
getiren Kürt burjuva reformist görüflü de tamamen hayal ürünüdür. Ve en az›ndan ‹ran
ve Irak ile Türkiye aras›ndaki konjöktürel farkl›l›¤› kavramamakt›r. Dahas›, liberal
bas›nç olarak ony›ld›r yayg›nlaflt›r›lan "demokratik  emperyalizm" flarlatanl›¤›na
inanmak ve halk›m›z›  buna inand›rmaya, yan›ltmaya çal›flmakt›r.

ABD'yle Türk sömürgecileri aras›nda, Güney ve Do¤u Kürdistan sorununa
iliflkin farkl› politikalar elbette vard›r, bunlar bafll›ca olarak flöyledir:

Türk burjuvazisinin sömürgeci diktatörlü¤ü, Güney Kürdistan'da
federasyonun hukukilefltirilmesine (art› Kerkük'ün  Kürt yönetimine b›rak›lmas› vb.)
karfl› oldu¤unu  ve bunu  savafl nedeni  sayaca¤›n› ilan edecek denli pervas›zlaflt›. E¤er
Kürdistan federasyonu ilan edilecekse, Türkmenlere de ayn› hakk›n verilmesi
gerekti¤ini öne sürdü ve  Türkmenler arac›l›¤›yla Irak'ta hegemonya orta¤› olmay›
hesapl›yor. ‹ran ve Suriye'de ise Kürtlerin k›flk›rt›lmas›na hiç bir flekilde raz›
olmamakta. Bütün bunlar›, elbette, komfludaki olas›  federasyonlar›n "kendi Kürtlerini"
k›flk›rtaca¤›n› düflündü¤ünden yapmakta, ayr›ca ek olarak Güney Kürdistan (eski Musul
vilayeti) üzerinde yay›lmac› baz› heveslerinden de hareket etmektedir.

ABD ise esasen Irak'taki sömürgeci  hakimiyetini, ‹ngiliz emperyalistleri
hariç, hiç bir iflbirlikçisi ve savafl müttefikiyle paylaflmamakta, Güney iflbirlikçi liderleri
Barzani-Talabani'yi kendi dayana¤› olmaktan uzaklaflt›racak geliflmelere flimdilik izin
vermemektedir. Bu nedenle ve Kuzey cephesini  Türk burjuva sömürgecileriyle birlikte
açamay›nca da, sömürgeci hakimiyetini kimseyle paylaflm›yor, iflbirlikçisi Türk
burjuvazisiyle de. ‹liflkilerinin bozulmas›n›, gerginlik ve çat›flma ortam›n›n
t›rmanmas›n› istemese bile, sömürgeci faflizmin  savafl nedeni k›rm›z› çizgilerini flu son
bir iki ayda çi¤nemekten geri durmad›. KADEK'in silahl› güçlerini "halletme" ve
Türkmenlerin statüsü, ayr›ca iktisadi tafleronluk pazarl›¤› üzerine,  Güney Kürdistan'da
de¤il ama Irak'›n di¤er bölgelerinde sana tetikçi-jandarma rolü vereyim demektedir.
Ayr›ca, ‹ran'daki, molla iktidar›n› ABD'ci bir iktidarla (savaflla ya da bask› ve
oyunlarla) de¤ifltirmekten geri durmayaca¤›n› bu konuda da ufla¤›  Türk burjuvazinden
farkl› olarak Kürtlerle iflbirli¤i yapaca¤›n› göstermektedir. Hatta Türk burjuvazisinin,
Suriye ve ‹ran  gerici yönetici çevreleriyle iflbirli¤ine girmesinden rahats›zl›¤›n› dile
getirmektedir. Türk burjuvazisi ise ‹ran'da iktidar›n ABD lehine de¤ifltirilmesi
operasyonlar›na flimdilik destek vermese de, Güney Azerbaycan'› k›flk›rtma imkan›n›,
ABD iflbirlikçili¤i için, uzlafl›c› veya iflbirlikçi  Kürt çevreleriyle  yar›flta kullanma
politikas›n› yedekte tutmaktad›r. Ayr›ca Irak'a geçifl  için Güney'de yeni üs alanlar› elde
etmeyi  ABD'den talep etmektedir.  Anlafl›lan ABD bu talebi yerine getirecektir.
Böylece  ony›l› aflk›n süredir Güney Kürdistan'da varolan ve say›s› 3-5 bin aras› olan
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ABD-Sömürgeciler KADEK Üzerine Görüflürken:
‹flgalciler Halklara Düflman

ABD'nin Irak'ta askeri zaferinden sonra, bölgede Kürdistan aç›s›ndan baz›
yeni koflullar olufltu. 

Birincisi, henüz savafl sürerken olan bir de¤ifliklik: Kuzey cephesinin, ABD
ve sömürgecili¤in planlad›¤› biçimde gerçekleflmemesi, Güney'de üslenen KADEK
güçlerini  imha hesaplar›n› bofla ç›kard›. Ki, ABD ve özellikle Türk burjuvazisinin faflist
diktatörlü¤ü, bu hesap içindeydiler.  

‹kincisi savafl›n birinci evresinin ABD zaferiyle sonlanmas›yla olan
de¤ifliklikler. Bunlar stratejik alana de¤in uzanan ve güncel pekçok noktay›  kaps›yor.  

ABD, askeri zaferiyle sömürgeci boyunduru¤unu flimdilik kurdu. Ancak
umdu¤u gibi, özellikle fiii Arap kesiminden iflbirlikçi güçler pek elde edemedi. Sunni
Arap kesiminden ise zaten iflbirlikçi güçleri geçen on y›l içinde elde edememiflti. ABD
savafl içinde ve sonras›nda, toplumsal bak›mdan dayanak olacak  örgütlü tek güç olarak
Barzani ve Talabani'yi ve onlar eliyle Güney Kürt halk›m›z› bulabildi. Güney'deki
halk›m›z, ABD'nin politik-askeri iflbirlikçisi Barzani-Talabani eliyle ve Arap halk›n›n
geçmifl ony›llardaki sosyal floven etki alt›nda  kalmas›na duydu¤u güvensizlikle
ABD'nin emperyalist iflgalini destekledi ve bugün de ABD sömürgecili¤ini, bu
yan›lsamayla destekliyor. Kuflkusuz Güney'deki halk›m›z›n bu yan›lsamas› geçicidir ve
devrimci önderlikler ve deneyimler sonucu halk›m›z bu yan›lsamadan kurtulacakt›r.
Ancak, bu,  uzun ve karmafl›k bir süreci alacakt›r. 

Savafl sonras› oluflan koflullarla birlikte  özellikle Kuzey için proletaryan›n
görevlerini ve politikalar›n› do¤ru saptayabilmek, kuzeyin komünist öncüsü olarak
güncel görevlerimizi ayd›nlatacakt›r.

ABD, hesaplad›¤›ndan farkl› olarak, sömürgeci boyunduru¤unun tek
örgütlü-kitlesel dayana¤› olarak Güney Kürtlerini bulunca, ABD'ci sömürge Irak
rejiminin biçimini, birinci tercihi olmamas›na ra¤men federal bir gerici rejim
yapmaktan da geri durmuyor, durmayacakt›r (Süreçte  ABD boyunduru¤una karfl›
ulusal savafl›n olas› zaferi koflullar›nda, ayr› Kürdistan  biçimine bile kap›y› aç›k
tutmay› politik hesap defteri içinde tutacakt›r). Ancak ABD, halk›m›z› kendi sald›r›
stratejisine dayanak yapma politikas›n›, Güney için bafllatmas›na ra¤men bununla
s›n›rlam›yor. ‹ran'da ve Suriye'de ABD egemenli¤ini kurma planlar›na ba¤l› olarak,
Do¤u ve Güneybat› Kürtlerini de dayanak yapma politikalar›n› ›s›nd›r›yor.

Bu durumun Kuzey'e etkisi nedir ve ne olacakt›r? ABD, di¤er parçalardaki

halk›m›z› dayanak yapma politikas› nedeniyle, Kuzey'de halk›m›z›n kendi karfl›s›nda
savaflmas›na do¤rudan yolaçacak ve dolay›s›yla di¤er parçalardaki halk›m›z›
sarsabilecek mücadelelere giriflmesini kendi ç›karlar› aç›s›ndan tehlikeli bulmakta, ilk
planda daha aldat›c› ve inceltilmifl yöntemlerle politikalar›n› uygulamaktad›r. Bu
ba¤lamda Kuzey'e iliflkin politikas›n›n kapsam› anahatlar›yla flöyledir: S›n›rl› baz›
haklarla   kendi iflbirlikçisi sömürgeci diktatörlü¤ün dayanaklar›n› geniflletme ve
Kürdistan ulusal devrimci hareketinin taban›n› daraltma; KADEK'in güçlerini,
öncelikle do¤rudan imha etmek yerine, silahs›zland›rarak sistem içine çekme
olmuyorsa imhaya yönelme. Bu ba¤lamda iflbirlikçisi sömürgecilere, af ve KADEK'i
parlamenter sistem içine çekecek  baz› düzenlemeler için bas›nç uygulasa da, son
tahlilde, iflbirlikçisi sömürgecilerin Kuzey Kürdistan politikas›n› dikkate alan
politikalar izliyecektir, izliyor. Burada ufla¤› Türk burjuvazisinden farkl› olarak Kürt
halk kitlelerini ve burjuva reformcular›n› do¤rudan ABD karfl›s›na almayacak
yöntemler kullanmakta ve Kürt sorununa iliflkin k›smi baz› reformlar dile getirmekte
daha rahat davranmakt›r. Ancak Kürdistan sorununda, di¤er parçalardan farkl› olarak
Kuzey'de iflbirlikçilerin sömürgeci boyunduru¤unu korumaya özen gösteriyor, di¤er
parçalardaki özerklik-federasyon "çözümü"üyle halk›m›z› ve reformcu ulusalc›lar›
kendi egemenli¤inin dayana¤› yapmak politikas›n› reddediyor ve bundan sonra da
reddedecektir. Çünkü Kuzey'de di¤er yerlerden temelden farkl› olarak, sömürgeci
boyunduru¤u elinde tutan Türk burjuvazisi ABD'nin iflbirlikçisidir. ABD iflbirlikçisi
Türk burjuvazisi arac›l›¤›yla  Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da emperyalist egemenli¤ini
sürdürdü¤ü gibi, Kafkasya, Ortaasya ve hatta Ortado¤u'da  emperyalist egemenli¤inin
stratejik dayanaklar›ndan biri olarak  Türk burjuvazisini kullanmaktad›r. Bu nedenle
‹ran ve Suriye'den farkl› olarak, temel ve konjöktürel ç›karlar› da, iflbirlikçisi
sömürgecilerin boyunduru¤unu korumay› gerektiriyor ve politika düzeyine ç›k›yor.
Buna, Kuzey'de de halk›m›z› sarsarak karfl›s›na ç›kmas›n› engelleyecek  baz› k›smi
reformlar, makyaj ve demagojiyi ekliyor o kadar.

Türk burjuvazisinin en floven kesimlerinin, "s›ra Türkiye'ye de gelir"
görüflüyle dile getirdikleri,   Irak'ta izlemekte oldu¤u ve ‹ran'da da izleyebilece¤i
Kürtlere  olas› 'federasyon' sözde 'çözüm'ünü Türkiye'de de izleyece¤i görüflü tamamen
flovenist demagojiyle anti ABD'ci güçleri arkalama oyunu ve hayal mahsulüdür. Ya da,
iflbirlikçisi Türk burjuvazisine istedi¤ini yapt›rabilmek için Kürt kozuyla tehdit etmek
veya zay›flatmak varsay›m› da flovenizm ve sosyal flovenizmin  bir demagojisi ve
korkulu¤udur.

Ayn› fikri tersten ve ABD'ye iliflkin iyimserlik tafl›man›n arac› olarak,
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