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Şubat 1990'da 14. sayısı yayınlanan DENGE KURDISTAN'ın bazı nedenlerle yayına ara verilmişti. Bu 
sürenin üzerinden (belirlenenln çok üzerinde) iki yıl geçti. DK'nın, yayın hayatının sürekliliği, her zaman 
bir ihtiyaçtır. Fakat, kimi önceliklerimiz ve de kimi özel nedenlerle DK'nın yayınını belli bir süre durdurmak 
zorunda kaldık . Nedenlerimiz ve sorunlarımız ne olursa olsun DK'nın yayınının durdurulmasını ciddi bir ek
sikliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bundan böyle başlangıçta 2 aylıkperiyotlarlada olsa DK yayın hayatına 
başlıyor. 

DK yeni bır yayın organı olarak politik yaşama adım atmıyor. 12 Eylül faşizminin ilk yıllarında ülke top
raklarında çıkmaya başladı. Antep'ten. Botan'a ve Kars'a kadar tüm ülkede militanca basımı ve dağıtımı 
yapılıyordu. Işçinin, öğrencinin, yoksul köylünün en zor döneminde, yanlarındaydı, onların gözü kulağıydı. 
eylemlerinin sesiydi. Ve öyle ki 1986'1ara kadar ülkemizde basılıp-dağıtılan tek yasadışı yayın DK idi dersek 
abanmış olmayız. DK halkımıza. halkımız DK'ya yabancı değildir. 

Şu an, işçi sınıfımız, emekçi halkımız ve ulusumuz tarihinin belki de en zorlu dönemlerinden geçmek
tedir. Öyle ki dört faşist-gerici devletten her biri , ülkemizin bir parçasında halkımıza kan kusturmaktadır. 
Ve özel olarak K. Kürdistan'da adeta kan gövdeyi götürmektedir. Her gün bir kaç tane savunması z insanı
mız sokak ortasında göz göre göre devlet güçlerince kurşunlanmaktadır. Daha dün Cizre askerlerce topa 
tutuldu. 3'ü çocuk 7 kişi öldürüldü. 

Gelecegimizin belirlenmesinde tayin edici merkezler olan kentlerde halkımız örgütsüz, var olan kitle 
örgütleri işlemıyor 1 işletilmiyor .. Işçi sınıfımız sürükleyici ve iktidara aday bir sınıf partisinden halen yoksun. 

Içerisinden geçtığimiz tarihı süreç. hem dünya hem de özgülümüzde komünistler için sorunlarla yüklü 
bir süreçtir. Öyle ki, komünistler için, örgütlülük değil örgütsüzlük eğiliminin, komünizmden kaçış eğiliminin 
devam ettiği bir zorlu donarnden geçıyoruz. 

DK. işte bu koşullarda yeniden yayına başlıyor. 
Ulusumuzun üzerinde yüzyıllardır devam eden ulusal baskının kırılması komünistler olarak bizim başat 

görevimizdir. Fakat bununla yetinemeyiz. Işçi sınıtımız. emekçi halkımız salt ulusal kurtuluşla gerçekten 
kurtulmuş olmuyor. Ulusal kurtuluş ile kopmaz bir bütünlük içinde toplumsal kurtuluşu da elde etmek stra
tejik hedefimizdir. Halkımızın gerçek kurtuluşu sosyalizmdedir. DK'yı ulusal kurtuluşun ve sosyalizmin güç
lü sesi haline getirmek için kavgayı geliştirelim. Işçi, yoksul köylü, memur, kadın, genç, herkes politik kav
gasıyla DK'ya güç kalmalı, onu Kürdistan'da komünizmin sesi olarak bulunduğu her alana taşımalıdır. 
Tersinde de, bulunduğumuz her alandaki faaliyelimizi DK'ya yansıtalım. 

DK'yı ; ülkemiz de komunıstleri örgütlü safiara çağımanın bir sesi, dirilişin . toparlanmanın aracı halıne 
getirelim. Bilıme ve ideolojiye ısrarla sarılıp tavizsiz davranan politik üretkenlik ve esnekliğe sahip genç 1 
dinamik yeni bir komünist kadro kuşağını yaratmak göreviyle yüzyüzeyiz. Bu görevde DK'ya ciddi sorum
luluklar düşüyor. Kısacası, DK'yı komünist bakış, örgütlenme ve mücadelenin güçlü iletişim aracı haline 
getırmek için hepimize görev düşmektedir. 

KKP Merkez yayın organı olarak DK; öncelikli olarak Partinin başta Kongre olmak üzere üst organları
nın karar ve görüşlerinın taşıyıcısı olacaktır. Parti yapısından, Komsomol ve devrimci kamuoyundan görüş. 
tutum ve eleştirileri Partiye taşıyacaktır. Bir yandan Partinin kendi iç yapısındaki kan dolaşımını. diğer yan
dan Parti ile devrimci kamuoyu arasındaki ilişkiyi kuran, geliştiren bir araç olacal<.tır. 

Her okuyucu. DK'yı daha gşniş komünizan çevralere ulaştırılabilmesini sağlamak için; bulunduğu böl
gedeki sendika. dernek, odalar. muhtarlıklar, siyasi partiler vb. kurumların açık adreslerini DK merkez bü
rosuna postalamalı dır . Sadece kurum 1 kuruluşlara değil , tüzel kişiliği bulunan yurtsever. komünizan sa
natçı, yazar, politikacı. esnaf vb'lerine de DK'yı ulaştırabilmeliyiz. DK'yı mümkün olan en geniş alanlara 
ulaştırmayı , okumay·ı. okunurmayı her birimiz görev bilmeliyiz. 

DK'da uzun teorik-ideolojik araştırma, inceleme yazılarına yer verilmeyecektir. Yazılar, esas Parti or
ganlarının politik karar ve tutumları ile bunlara yönelik görüş-öneri ve varsa eleştirileri Içerecağinden kısa 
ve öz olacaklardır. Dolayısıyla partinin politikalarını sorgulayan, somut yaşamla bağlarını kuran, politikayı 
geliştırıp zenginleştıren, ya da izlenen politikanın sonuçların ı içeren veya politikayı doğru bulmayıp eleşti
ren ve alternatif politıkayı da içeren kısa yazı ve mektuplarınızı bekliyoruz. Kısa, öz olmak kaydıyla ideolo
jik-politik. örgütsel sorunları. perspektifleri, edebi, sanatsal içerikli mektupları, şiirler! , Kürtçe yazılmış kısa 
olayları. hikayeleri vb.ıni de DK'ya gonderebilirsiniz. DK'dakı imzasız yazılar partıyi bağlar. lmzalı yazılar 
ise imza sahibı olan organ veya bıreyi bağlar. 

Yazılarınızı ve mektuplarınızı: POST FACH 731 -, 4150 KREFELT 1 DEUTSCHLAND adresımı 
bekliyoruz. Güçlü bir DK'yı yaratmak hepimizin kavgasının ürünü olacaktır. 



FEDERE KÜRT DEVLETi 
MAHABA T OLMAMALI! 

Ulusumuz, ulusal tarihinde ikinci kez devlet ilan 
ediyor. Ülkemizin Güney parçasındaki ulusal de· 
mokratik güçler otonemi ilanının ardından 4 Ekim 
1992 tarihinde FEDERE KÜRT DEVLETI'nin kuru
luşunu dünyaya duyurdular. Bu, önemli ve tarihsel 
bir adımdır. Kürdistani Cephe güçleriyle PKK geril
laları arasında çıkan sürtüşmeyi fırsat bilen Türk or
dusunun Federe Devlet topraklarına girmesi, Türk. 
Iran ve Suriye Dışişleri bakanlarının Federe Kürt 
Devleti i lanını görüşmek üzere toplantıya çağrılma
sı bile olgunun tarihsel önemini göstermektedir. 

Federe Kürt Devleti ilan ının ulusal kurtuluş mü
cadelemizin tarihi içerisindeki yeri ve öneminden 
kuşkumuz yoktur. Destekliyoruz. Desteklenmeli. 
Yaşaması için ulusal, bölgesel ve uluslararası dü
zeyde gerekli yol ve yöntemler bulunarak elden ne 
geliyorsa o yapılmalıdır. Yapılmalıdır ki, Federe 
Kürt Devleti'nin kaderi de Mehabat Cumhuriyetinin 
kaderine benzemesin. Federe Kürt Devleti yaşadı
ğında, ulusumuzun diğer parçalarının kurtuluş mü
cadelesine umulanın ve beklenenin ötesinde katkı
ları olacaktır. 

Tutumumuz yanlış anlaşılmamalıdır. Sığ ve slo
gancı mantıkla kolaycılığa kaçıp, tutumumuzu algı
lama güçlüğü çekenler olabilecektir. Ulusallığın dar 
sınırları içerisine hapsolduğumuz sanılmasın. Biz 
komünistiz. Proleteryanın sınıf hareketine ve eyle
mine bıle eleştirel bakmak niteliğimizin bir gereği
dir. H.er düzeydeki ulusal harekete eleştirel yakla
şacağımız ise eşyanın tabiatı gereğidir. 

Biliniyor ki, Kürt Federe Devleti emperyalizmin 
desteği altında doğdu. Bu, görmezden gelinemez 
bir gerçeklik. O halde Federe Kürt Devleti 'nı neden 
destekliyoruz? Hem de işçi sınıfı adına ... ? Yine bili
nıyer ki, ulusal mücadeleleri destekleme tutumunu 
belirleyen kriterlerden bıri ve başta geleni "emper
yalizme darbe vur ... ." masıdır. Bu bir genel doğru
dur. Griliğini görmezden gelemeyiz. Bizi, yaşamın 
yeşili daha çok ilgilendiriyor. Tıpkı Bolşevik Partisi 
gibi. Hatırlanır, cumhuriyetin ilanından üç yıl önce 
topraklarını işgal eden Fransa ile Ankara antlaşma
sını imzalayan, Fransız işgaline karşı direnen An
teplılere direnişten vazgeçmeleri ıçin baskı yapan 
ve ülkesini işgal eden emperyalist güçlere karşı bir 
silah dahı patiatmayan Türk ulusal güçlerini Lenin 
önderlığindeki Bolşevik yönetim aktif bir biçimde 
desteklemişti. Neden? Çok özet olarak: Güney sı
nırında hiç olmazsa kendisine düşman olmayan bir 
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devletin kurulması isteği ve emperyalizmle olan 
bağları koparabilme umudu .... 

Bizım Federe Kürt devleti'ni destekleme gerek
çelerimize gelince: 

1- Federe Kürt Devleti bölge gericiliğine indiril
miş bir darbedir. Kölelik zincirinin dört halkasından 
birinin kopuşudur. Halkımız ve bölge halkları açı
sından bunun taşıdığı önem yadsınamaz. Irak'taki 
demokrasi güçlerinin ve demokrasiye açık güçlerin 
birleşebilmiş olmalarında Federe Devlet'in rolü 
yadsınabilir mi? Türkiye, Iran ve Suriye gericiliğinin 
ortak olarak ve diplomatik planda; Türkiye'nin as
keri planda Kürt Federe Devleti'ne karşı saldırıya 
geçmeleri bölge gericiliğinin rahatsızlığını ve korku
sunu göstermektedir. Bölge gericiliğinin korkusunu 
paylaşmak demokrasi ve sosyalizm güçlerine düş
mez. 

2- Halkımızın bınlerce yıllık, ulusumuzun 100-
150 yıllık kendi devletini kurabilerne özlem ve ısta

ğini yok sayamayız . Bu özlem ve istek haklı ve ta
rilseldir. Sahiplenmek, O'nun bir parçası olmanın 
gereğidır. Ulaşılan düzey, istenilen düzey değil el
bet. Ulusumuz daha ilerisine layıktır ve kendis ı de 
bunu istemektedir. Otonemiden Federasyona adım 

atanlar uygun koşullar oluştuğunda BAGIMSIZLI
GA yürümekten de geri durmayacaklardır. Fede
rasyon, tarihsel istek ve özlernin bugünüdür. Yarı
na ulaşabilmek için bugüne destek olmak gerek. 

3- Federe Devlet, Güneydeki halkımızın 40-45 
yıllık özgürlük mücadelesinin bir ürünüdür. Asıl da
yanağı ve dinamiği halkımızın kendisıdir . Diğer bir 
deyişle, belirleyici olan iç dınamiktir. Iç dinamiğin 
zayıflığı açıktı r . Federe deviatın demokratik karek
terinin guçlenmesinin ve emperyalist bağlardan 
kurtulmasının garantisı ıse iç dinamikların güçlen
mesine bağlıdır. Iç dinamiklerin özgün koşullarını n 
elverişsizliğinin yanı sıra, dış desteklerinin, yanı 

uluslararası işçi sınıfı hareketinin ve bölgedeki 
ezen ulus işçi ve emekçi hareketlerinin aktif deste
ği yok denecek kadar azdır. Bu olmadan anti
emperyalizm derinleştirilemez. 

4- Federe Devlet, Kürtlerin devlet kurabileceğ i 

ni, kendi kendini yönetebileceğini dosta-düşmana 
gôsterebilmenin bir fırsatıdır . Ulusal uyanoşa ivme 
katacaktır. Halkımızın kendine olan güvenini pekiş
tirecek, moral motivasyon işlevi gererek toplumsal 
psikolojiyi kamçılayacaktır . Psikolojik olarak kazan
mak, fiilen kazanmanın ön koşullarından biri ve tın 
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önemlisidir. "Kürtler devlet kuramaz"ı çürütmenin 
moral ve psikolojik kazanımları ülkemizin tüm parça
larında yansımasını bulacaktır. Biz, ülkemızin tüm 
parçalarının kurtuluşunu istiyor ve des! ekliyoruz. 

5- Federe Kürt Devleti iç dayanakların ı güçlen
dirmesine ve uluslararası planda tanınmasına para
lel olarak ulusal hareketimizin genelini dünya ka
muoyuna maletmede çok önemli bir görev 
üstlenecektır. Daha bir kaç yıl öncesine kadar ülke
mizin dünya çografyasının neresinde bulunduğunu 
ve ulusumuzun adını bilmeyenler çoğunluktaydı. 
Şimdı bilmeyenler azınlıkta belki ama, haklı dava
rnızı dünya insanlığına anlatabildiğimiz iddia edile
mez. Bizi bilmeyen, tanımayan ve haklılığımıza 

inanmayan dünya ilerici kamuoyu elbet bizi destek
lemeyecektır. FKD, ulusumuzun dünyadaki sesi ve 
savunucusu olabildiği ölçüde bu görevi yerine geti
recektir. 

6· Güney. diğer parçalardaki ulusal kurtuluş 

mücadeleleri için bir üstlenme merkezi olacaktır. 

Üstlenmenin biçimınde elbet FKD söz sahıbidir . 
Tıpkı Avrupa devletleri, Suriye, Lübnan vb. gibi. Ak· 
tif desteği ise guçlenmesine paralel artacaktır. Bu
nun ne anlama geldiğini ise yasadışı koşullarda 

mücadele vermek zorunda kalan her hareket ve ki
şi çok iyi bilir. 

Federe Kürt Devleti'ni desteklernemizin neden· 
leri özetle bunlardır. FKD'nin oluşumundaki gerçek
ler açık. Proletaryanın temsilcilerinin ciddi bir ağır
lıkla rı yok. Bu boyle diye kayıtsız kalınamaz. Karşı 

tutum ise bölge gericiliğenı hizmet eder. Salt ulusal 
yönden bile olsa, bölge genciliğine darbe vuruyor 
olması. FKD'nin bölgede proleter gelişmenin yolu
nu açması demektir. Proleter etkinlik bugün yok di
ye. bunun suçu FKD yönetimininmiş gibi Güneyde
ki toplumsal ve siyasal gelişmenin karşısında 
yeralmak veya tarafsız kalmak Marksistlerin işi ola
maz. Değiştirme misyonu ile ise hıç bağdaştırıla
maz. 

Federe Kürt Devleti, burjuva demokratik bir 
hak olarak UKTH yönünde atılmış güçlü bir adım
dır. Subjektif yargılar bir yana bırakılırsa. bağımsız
lık yerine federasyon savunusu daha iyı anlaşıla

caktır. Konjöktür ve iç dinamikların bugünkü düzeyi 
gerçekci değerlendirilmelid ir. Bağımsız devletin ya
şayabilirl iği çok 'şüphelidir. Federasyonun bağım
sızlığa evrimleşmesi iç dinamiklerin güçlenmesine, 
ulusumuzun diğer parçalarının ve dünya proletarya 
hareketınin yeterli desteğine bağlıdır. Bağımsızlık 

savunusu adına yada başka gerekçelerle Kürt hal
kına kazanımlarından geri dur denemez. Bu alter: 
natifsızlik önerrnesi değil se. UKTH'nın karşısında 

yeralmaktır . 

Güneyde olup biten açıktır. Olgunun kendisi 

burjuva demokratik bir gelişmedir. Toplumun en 
geniş ittifakı na ve desteğine dayanmaktadı r . Yarım 
asırlık silahlı mücadelenin ürünüdür. Görmezden 
gelinemez. Emperyalizmin desteği mutlak olan de
ğildir, olamaz da. Burjuva güçlerden komünist bir 
tutum ve politika beklemek Marksist-Leninislierin 
yaklaşımı olamaz. Bu, altenratifsizliktir, eleştirmen
liktir, seviyesiz bir solculuk hastahğıdır. 

FKD i lanı ileriye doğru atılmış bir adımdır. Gö
rev· bu ileri adımı destekleyip varması gereken 
noktaya doğru evrimleşmesine katkıda bulunmaktır. 
Bugün ise görev: Federe Devleti yaşatmaktır. Bu
nun için en başta, Federe Devlete destek veren ge
niş kitlelerin acil istemlerinin karşılanması gerekir. 
Desteğin, ölesiye deteğe dönüştürülmesi şart. Bu 
amaçla Güneydeki sosyalist ve sosyalist yönelimli 
güçler aşağıdaki önlemlere öncelik vermelidirler. 

ı- Federe Devlet, Meclis ve Hükümeti, Cephe 
hareketı TC ordusunun topraklarındaki varlığ ı na 

şiddetle karşı çıkmalıdır. Diğer ulusal güçlerle ça
tışmaya girilmemeli, güçler ortak olarak ortak düş· 
mana yöneltilmelidir. 

2- Güney Kürdistan'ın tüm toprakları egemenlik 
sınırları içerisine alınmalı. bunun için gerekli aktivi
te gösterilmelıdır. 

3- Toprak reformu acilen uygulanmalı, toprak
sız ve az topraklı köylülere toprak dağılllmal ıdır. 

4- Bütün ulusal zenginlikler millıleştirilmeli; ül
kenin imarı ve kalkınmasında kullanılmalıdır. Ulus
lararas ı ilişkiler tüm alanlarda karşı lı klı çıkar esası

na göre düzenlenmelidir. 
5- Federal devletin uluslararası planda tanın

ması ve haklarını tüm alanlarda kullanabilmesi için 
zaman geçirilmemeli. diplomatik hak kullan ı mından 

taviz verilmemelidir. 
6· Işçi ve emekçilerin, azınlık halkların tüm de

mokratik haklarını garanti altına alacak yasal dü
zenlemeler biran önce ve eksiksiz yapılmalıdır. De
mokratik ve laik devlet esas alınmalıdır. 

7- Irak ilerici Arap muhalefeti başta olmak üze
re tüm muhalefet hareketleriyle il işkiler ve birliktelik 
geliştirilekerek, Irak genelinde Federal merkezi ya
pının yaratılması için gerekli taktik politikalar sap
tanmalıdır. 

8- Anti-emperyalizm derinleştirilmeli, Çekiç Gü
cün ülkedeki varlığına son verilmeli, Irak genelinde 
merkezi Federal yapının oluşumuna kadar Çekiç 
Güçün yerine BM gücünün görevlendirilmesi sağ
lanmalıdır. 

9- Merkezi federal devlet koşullarında kendi 
kendini yönetme hakkından taviz verılmemelidır. 

Bunun gereği olarak BM dahil, diplomatik hak kul
lanım ı , iç ve dış güvenliğin saglanmas ı merkezi 
devlete bırakılmamahdır. e 



KKP TÜZÜGÜ KAVRANMADAN 
PARTiDEKi TARTIŞMA KAVRANAMAZ 

Kürdistan KomUnist Partisi içinde belli bir sü
reden beri, kimi sorunlar üzerinde tartışma sOrdU· 
rülüyor. Bu tartışmalar nedeniyle, hem partıli kimi 
yoldaşlarda hem de dışımı zdaki kimi devrimci çev
relerde "KKP parçalanıyor" ya da "bu tartışma so· 
nucunda parçalanacaktır." kaygıları taşınıyor. Ön
celikle bu kaygıların yersiz olduğunu belirtelim 

KKP'deki tartışmanın nıteliğini , ne olduğunu, 
nereden kaynaklandığını kavrayabilmek için, on
celikle KKP Tüzüğünün kavranması zorunludur. 
Bu nedenle KKP Tüzüğünün tartışma bölümünü 
de ıçeren Demokratik Merkeziyetçi yapısı ile ilgili 
maddeleri olduğu gibi buraya alıyoruz . 

" 5-KKP; demokratık·merkezıyetçı bir yapıya 
sahıptir Demokratik-merkeziyetçiliğin ilkeleri ola
rak şunları uygular· 

a) Bütün parti organlarında, kararların oybirlı· 
ğiyle alınmadığı hallerde, azınlık çoğunluğa kayıt

sız şartsız uyar; kararları uygular ve partinin ey· 
lem birliğini herhangi bir şekilde bozamaz. Partide 
çoğunluğun yanı sıra azınlığın var olması da partili 
yaşamın bir parçasıdır . Azınlığın çoğunluk olma 
hakkı vardır. 

b) Parti üst organlarının kararları yonelimleri 
altındaki parti örgütleri tarafından benimsenmese 
dahı , eksiksiz ve zamanında uygulanır. Kararlara 
yönelik eleştiriler ancak kararın uygulanmasından 
sonra gündeme getirilir 

c) Partı sorunlarının bütün organ ve Uyelerce 
serbest tartışılması sınırlandırılamaz. Parti görüş
leri ve kararlarını tartışma ve eleştirme özgürlüğü; 

Parti Programının, Kongre ve Merkez Komitesı 
kararlarının günlük uygulanmasının ve partıde ey
lem bırliğinin sekıeye uğrattimaması ile sınırlıdır 

d) Parti politakasına ilişkin sorunların, çeşitli 
organlarda ya da bütün partide serbest ve cıddı 

biçimde tartışılması her üyenin vazgeçilmez hakkı 
ve parti içi demokrasinin önemli bir ilkesidir Aşa
ğıdaki durumlarda, parti içınde genel açık tartışma 
zorunludur· 

• Bölge veya ll Komitelerinin çoğunluğu tara
fından gereklı görülürse; 

• Partı polıtıkasının temel sorunları üzerinde 
Merkez Komitesı'nde yeterli çoğunluk sağlanamı 
yorsa, 

• Merkez Komıtesı şu ya da bu polıtık sorunu, 
partinin bütününe danışmanın gerekl ilığına karar 

verirse 
Her parti üyesi , açık tartışmanın örgütlü düze

nı ne uymak zorundadır. Buna karşı hizipçiliğe ve 
deşifrasyona yol açan czel platformlar oluşturula· 

maz." (KKP Tüzüğü) 
KKP'de şu an süren tartışma, tüzüğümüzün 

"d" şıkkı altında sıralanan organ veya örgütler ta· 
raftndan gündeme getirilen herhangi somut bir ol
guyla ilgili bir tartışma değildir . Başka bir ifade ıle 

şimdi sürdürdüğümüz tartışma · 

" Bölge veya l ı Komitelerinin çoğunluğu tara· 
tından gerekli görül"en, ya da ; 

"Parti politikasının temel sorunları üze rinde 
M.Komitesi'nde de yeterli çoğunluk sağlana

ma"masından kaynaklanan, veyahut , 
"Merkez Komitesı 'nin şu veya bu sorunu par

tinın bütününe danışma gerekliliğine karar 
ver"dıği somut herhangi bir sorunu tartışmıyo ruz 

Şu an tartışılan , bu organlardan biri tarafından 
gündeme getirilen somut şu veya bu sorun etra
fında sürdürülen ve belli bir zaman dilimi içerisın

de partı nin örgütlü yapısının sorun üzerinde ço
ğunluk iradesinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanacak 
bir "genel açık tartışma" de{lildir. Parti yapımız 

"açık tartışma" düzenı ve geleneğine yabancı de
ği ldir . Geçmiş mücadele tarihimiz şu veya bu so
run üzerinde, tüzük gereğince örgütlü düzen içeri
sinde sürdürülüp sonuçlandırılan açık tart ı şmaları 

bir çok kere yaşamıştır. Tekrar vurgulayalı m. şi m· 
di partide sürdürülen ideolojik, politik, örgütsel so
runlar üzerinde tartışmalar tüzüğü n "d" şıkı ile ilg ılı 

değıldır 

NEYi TARTIŞIYORUZ? 

Peki öyleyse neyı tartışıyoruz ya da süren tar
tışma tüzüğün hangi maddesi çerçevesinde sur
dOrOl m ekledi r? 

1· KKP llLGenel Kongre'sinde TKEP'ten ay
rılma kararı aldı ve ayrışıp örgütsel olarak bağı m· 
sız bir partı kimlığine büründü. Bı lindığı gibı , 

KKP'nı n tarihsel geçmişi ; THKO , THKO-MB, 
TKEP-KÖÖ ve TKEP-KKP birleşik yapısına daya
nır Bu tarihi süreçte üretılen ıdeolojık, politik, ör· 
gütsel değerler hem TKEP'in hem de KKP'nin or
tak temellerint oluşturmaktaydı Orgütsel 
ayrışmayla birlikte başlayan yeni dönemde . KKP 



geçmış tarihi süreçte üretilen ortak ıdeoloJ ik , poli
tik, örgütsel değerleden neyı savunuyor, neyi sa
vunmuyor? Bunun ayrıntı l ı bır tartışma sürecinde 
açığa çıkarılması gerekmektedir Yani, KKP önü
müzdekı sıyası süreçte kendi kavgasın ı n ve eme
ğinin ürünü olacak olan kuramsal ve örgütsel de
ğerlerıni açığa çıkarmak ve bunlara dayanarak 
kendi ayakları üzerinde dikilmelidir. Dolayısıyla 

KKP'Iiler olarak ; mevcut Program ve Kongre ka
rarlarını esas alarak günlük politik kavgayı sürdü
rüyoruz, dığer yandan geleceğimizin değerterini 
açığa çıkarıp somutlaştırmak hedefinde tartışıyo
rL>z. Tüm, ama tüm sorunlar üzerinde bir tartışma 
ıçerisinde olmamızı n birinci nedeni budur. 

2- Sosyalist sisternın çözülüşü ve komünist 
parti ıktidarları n ın tek tek yıkılmasıyla başlayan ye
ni süreçte r\urdistanlı komünıstler olarak ciddi, ha
cıml i sorurılarla yüzyüze kalmamı zdı r Sadece 
KKP'Iiler olarak bizler değıl , Türkıye ve 
K Kürdistanlı tum komünistler cidd ı sorunlarla yüz
yuze kald ılar. Kapıtal izmın alternatifi sosyalizmdir. 
Stratejik olarak kapitalizme karşı sosyalizmin he
deflenmesı gerektiğine tartı şmasız "evet" diyoruz. 
Ancak nası l bir sosyalizm? Geçmiş reel sosya
lizmden çıkarı l ması gereken olumlu-olumsuz ders
ler nelerdir? 70 yıllık reel sosyalizmin hangi değer

lerini sosyalist kavgamızda yaşatacağız, 

ozgülümuzde yenıden üreteceğız? Komünistler 
olarak K.Kurdistan'da ıdeolojik hegomonyayı yı
ğ ı nlar üzerınde yeniden nasıl kurabileceğiz? 

Marksizm- Leninizmı ve tanhi materyalizmi yığınla
rın bincik kurtuluş rehberi haline nası l getirebılece
ğiz? Ulusal kurtuluşla toplumsal kurtuluşun güçlü 
bağını günluk kavgada, emekçi yığınlar içerisinde 
nasıl kuracağız? Işçi sınıfın ı n eylemlerinde son yıl 
larda neden ciddi, düşüşler yaşanıyor? 

Bizler bu vb. sorunlara ciddi , güven verici, ik
na edici yanıtl ar getırmek zorundayız . Işte tartış
mamızın bir ve önemli yanı , bu sorunlara yanıt bu
labilmekle i lgı lıdir. Ki hali hazırdfl bu sorunlara 
yanıt getirmeda istenir bır tartışmaya gırebilmiş 
deği liz . Dolayısıyle "Neden, niçin tartışıyoruz?" di
ye kaygı lanmanın yerıne , herkes gücü ve ilgi alanı 

olan sorunlardan biri ve birkaçı üzerınde tartışma
ya katıl ı p somut üretırnde bulunmalıdır. Önümüz
deki can alıcı görevlerden birısı budur. 

Işte bizler bir yanıyla da bütün bu sorunlara 
yanıt bulabilmek amacıyla tartışıyoruz , tartışmalı 

yız Bu tartışma tüzüğümüzün "c" şıkkında netçe 
şöyle belirtilmiştir . "Parti sorunlarının bütün organ 
ve üyelerce serbest tartışılması sınırlandırılamaz" 
diyor. Ve devamla "parti görüşleri ve kararlarını 
tartışma ve eleştırme özgürlüğü ; Parti Programı
nın , Kongre ve Merkez Komıtesi kararlarının gün-

lük uygulanmasının ve partide eylem bi rl iğinin 
sekıeye uğratıl maması ile sınırlıdır" deniliyor. 

Görüldüğü gibi; parti tüzüğü her partiliye poli
tik, örgütsel sorunlar üzerınde serbestçe tartışma 
hakkını ve hatta bu tartışma sürecinde, varsa par
ti programı ve kongre kararlarından farklı , onları 
eleşiiren görüş ve önerilerini belirtma hakkı n ı veri
yor. Ama ayrı tüzük, el~ştirel yaklaşan da dahil 
her partiliden, program ve kongre kararları doğrul
tusunda günlük politik kavgayı ve partide eylem 
birliğini bozmadan mücadelesini sürdürmesini de 
emrediyor. Bu ise her partilinin tüzük gereği göre
vidir. Tüzük hak ile görevi bir bütünlük içinde ifa
de ediliyor. 

Bu iki temel nedenden dolayı tartı şmalar şu 

veya bu sorunla sınırlı değıldir . Elbette bu tartış
malar bir yerde toparlanıp sonuçlandırılacaktır. Bu 
toparlanmanın, harmanlamanın, sonuçlandı rma

nın yeri partınin IV. Kongresi olacaktır IV. Kongre 
"partide tartı şma bitti" düdüğünü çalmayacaktır . 
Daha doğrusu çalmamalıdır IV Kongre şimdi 

yüzyüze bulunduğumuz sorunlar üzerinde sürdü
rülen tartışmaların yaratacağı birikim ve sunabile
cağı çözümler oranında, mevcut tartışmalara son 
verebilecektir. Ama doğal olarak yeni tartışmala
rın yolunu açacaktır. Burda "Parti tartışma kulübü
ne dönüşüyor , sür-git tartışacak mıyız?" diye tekpi 
göstermek doğu olmaz. Parti şimdi de. bir tartı şma 
kulübü değildir , yarın da buna dönüşmesine mü
sade edilmeyecektir. 

Ancak, parti canlı bir mekanizmadır ve kitle
selleşmeyi hedefliyor. Partinin· üzerinde siyaset 
yaptığı nesne olan toplum sürekli değişiyor. Bu 
değişime paralel olarak parti ve onun kadroları 
olarak bizler de sürekli yeni yeni sorunlarla yüz
yüze geliyoruz. Dolayısıyle yeni yeni tart ışma ol 
guları da gü ndemimize gelecektir_ Önemli olan, 
partinin uzun vadeli değişmeyecek stratejik temel 
hedefleri üzerinde bir istikrar tutturmak ve bu te
mel üzerinde yeni karşı laş ılacak her yenı soruda 
tartışma ve üretimde bulunabilmektir. 

Son bir nokta; sanat ve edebiyana salt eleştir
rnek başlı başına bir meslektir. Yani alternatif sun
madan, yalnızca o l an ı eleştfrmek __ Fakat politika
da, daha genel olarak partili mücadelede 
mümkun olduğunca salt eleştiriden kaçınmak ge
rekiyor Her eleştiri , eleştirdiği göruş ve öneriye 
alternatif bir görüşü (üretimi) içermelidir. Ancak o 
zaman eleşti ri, sorumlu , yapıcı ve yapıyı ilerletici 
olabili r. Tersine üretimden yoksun ve alternatif 
görü ş , öneri ileri sürdürmeden yapılan salt eleşt i 
riler yapıyı ya da kişiyi ilerietmediği gibi. yıkıcı so
nuçlara da yol açabilir. • 
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KKP 3. KONGRESININ 7 NOLU KARARI 

GENÇLiK ÜZERiNE 

Ulkemızde tum ağırlığıyla süregelen ulusal baskıya karşı ulusal toplumsal muhalefet gelışıp güçlene
rek "Serhıldan" düzeyıne ulaştı Ulusal ve toplumsal mücadelede gelinen bu aşama, Partimize emekçı 
halk kitlel erının kıtle örgütlenmelerini gerçekleştırme görevinı yüklemektedir 

Kürdıstan'da gelişmekte olan ulusal özgürlük ve toplumsal kurtuluş mücadelesınde gençlık onemli bir 
potansiyeli barındırmaktadır Gunumüzde gençliğin yığınsal eylemlerı büyük bır hızla gelişmektedır 

Halkımızın geleceğini temsıl eden Kürdıstan gençliğınin faşızme , ulusal baskıya karşı mucadel esınde 

yuzyüze olduğu en önemlı ve temel sorunu: örgütsüzlük ve dağınıklıktır üzeilikle Serhıldan sırasında 
gençlik büyük bır performans gostermesine rağmen bu eksiklık kendı ni ıyıce açığa çıkardı. 

Kongremız, gençliğın ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesına daha etkin ve orgutlu katılımı ıçın 
aşağıdakı yonalışlerı kararlaştırmıştır 

1 · Kurdistan gençliğinin en ilen kesimleri olan sosyalizm ugruna mücadeleyı benımsemış gençl ığın 
Komünist Gençlık Örgutu (Komsomol)un kurulması ıçin 

a) Parti üyesı genç yoldaşlar Komsomol'un alt ~·apısı nı or m ek uzere bulundukları alanlarda çalışmaya 
yonlendırilecektir 

b) Partlye ideolojik-politik bakımdan bağlı. orgutsel bakımdan bağımsız Kurdıstan Genç Komunıstler 
Birlıği'nın örgütlendırılmesı amacıyla merkazı görevlerı üstlanecek genç komünıslleri , yerel çalışmaların 
gerekli altyapı oluşturulmasıyla bırlıkte merkezi örgütlenme ıçın adımları atmaya yönlendırecektir 

2- Kürdi stan komünıst gençlerini topadayacak Komsomol'un üyeleri Kürdistan gençliginin başta ana
dılde eğitim hakkı olmak üzere tüm ulusal demekralık hak ve ıstenılen uğruna yürüttuğu mücadeleye et
kın olarak katılacak ve onculüğü kazanacaklardır. Bu amaçla Komsomol gençlığı ışçi koylü öğrenci 

gençliğin killesel orgüllenmelerine (öğrenci dernekleri, işçi gençlık bırlıkleri ışsızlikle mucadele dernekle
ri , kultur dernekleri vb gıbı) özel bır önem verecek. bu örgüilere gırıp çalışacak ve yenilerı ni kurmaya on
cülük edecektır 

3 · Kürdistan'da devam eden savaşa karşı komünıst gençlık etkın bır mücadele yurutecek ulusal dirı
lış ve dırenış sürecınde hayatın her alanında boyveren Halk Dırenış Komıtelerının gençlık kesımınde Ulu
sal Dıreniş Gençlik Komıteleri biçiminde örgütlendırılmesıne baş çekecek. K~rdıstan'da Ulusal Demekra-
tık Gençlık Cephesı'nin kurulmasına çalışacaktır -

4 · Kürdıstan Komünıst Gençlık Bırliğı. Türkıye gençlık hareketıyle Kurdıstan gençlık harekatının. Tur
kiye komunist gençliğı ile Kürdi stan komünıst gençlığının bırlıkte mucadelesı ve dayanışması ıçın çaba 
gosterecektir Bunun için gerekli araç ve mekanizmaların yaratılması na çalışacaktır 

KÜRDiSTAN GENÇLiK CEPHESiNiN ÖRGÜTLENMESi YOLUNDA KONGREMiZ: 

Faşızme, emperyalızme, tekeieı kapıtalızme, artık topyekün savaş bıçımını alarak devam eden ulusal 
baskıya ve irtıcaya karşı savaşan tüm ışçı, oğrencı köylü gençliğın bırliğınin sağlanmasının zorunluluğun
dan harekalle Tüm komünıst, devrımcı. yurtsever gençlığın devrımcı-demokratı k temellerde Ulusal 
Gençlık Cephesının oluşturulması için tum devrımcı, yurtsever Partı ve polıtık guçlerın gene uye ve .tarar 
tarlarını 

1 -Gençlığın gelişen mücadelesını dagınıklıktan ve orgütsuzlukten kurtarmak 
2 - Gençliğın temel istemleri uğruna bırleşık mücadeleyı yükseltmek 
3 - Halkımızın geleceğınin guvencesı olan Kurdıstan gençlığının devrımcı-demokratık temellı>;de tek 

ve güçlü kıtle brgütunü oluşturarak gençlıgı ulusal ve toplumsal mucadeleye daha aktıf çekmek ıçın Kt.:r 
dıstan komünıst gençliğiyle bırlikte azamı çabayı sarfetmeye çağırır 
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KOMSOMOL "GEÇiCi MERKEZ KOMiTESi" ATANDI 

KKP lll. Genel Kongresi'nin "Gençlik üzerıne" 
aldıgı kararın hayata geçinimesine i l i şkin yapılan 
çalışmalar ve elde edilen sonuçlan değerlendiren 
Partı Merkez Komıtesi şun ları kararlaştırmıştır. 

1- Kürdistan komsomol'unun yaratılması dog
rultusunda, partili ve komünizan genç yoldaşların 
bölgesel-yerel-düzeyde sürdürdükleri çalışmalarla; 
bellı bölgelerde gençlik örgütünün merkezı yapısı 
nın dayanacağı alt yapısın ın yaratılmasında asgarı 
adı mların atılmış bulunduğunu tespıt etmiştir. Ye
terli olmamakla bırlikte komsomol"un alt birimlerı 
oluşturulmuştur . Kongramizin tesbıti olan "a) Partı 
üyesi g&'1Ç yoldaşlar komsomol'un alt yapısını ör
mek üzere bulundukları alanlar da çalışmaya yön
lendırıleceklerdır." direktili yönündeki mücadelede 
cıddı adımlar atılmıştır . 

2- Yerel düzeyde oluşturulan komsomol bırım
lerınin orgutlü bulundukları a, b, c .... bölgesınde, 
üretken ve yol alıca bir polıtik kavgayı geliştirebil 
melerı. artık doğrudan merkezi gençlik yapısının 
yaratılmasını dayatmaktadır. Artık yerel/bölgesel 
düzeyde örgutlenmiş komsomol birimlerinin mer
kezi perspektıf ve yönlendırme olmadan ileriye 
dogru gelişmelen sağlanamaz. Yerel komsomol fa
aliyetinin kendisi merkezileşmeyi dayatmaktadır. 
Yerelin merkezileşmeye doğru gelıştınlmesi zorun
ludur. Nasıl ki yerel alt birimler örgütlenmeden mer
kezı yapının yaratılması adımı atılamadıysa, tersin 
den de şimdi merkezileşmeye gitmeden yerel 
düzeylerdekı yapılar geliştirilemez . güçlendinle
mez. 

3 - Komsomol'un merkezi yapısının yaratılması 
zorunluğu salt kendi iç veriminin bır gereği olarak 

gündeme gelmıyor. Merkezileşmeyi dayatan bir di
ğer zorunluluk ise; ülke bütününde komünizan 
gençliğın politik üretkenliğ i ve militan mücadelesıni 
geliştırebilmektı r. Ulusal baskının ve kapitalist sö
mürünün gençlik kitlesi üzerindeki her türlü tahnp 
edici etkilerine karşı , ülke gençlığini bilinçlendirip
örgütleyerek, ulusal özgürlük ve sosyalizm uğruna 
kavgaya aktif çekebilmektır. 

Bu gelişmeler ve dayatan ihtiyaçlardan hareket 
eden KKP MK "b) Partiye ideolojik-politik bakım
dan bağlı , örgütsel bakımdan bağımsız Kürdistan 
Genç Komünistler Birliği'nin örgütlendirilmesi ama
cıyla merkezi görevleri üstlanecek genç komünist
leri , yerel çalışmaların gerekli altyapıyı oluşturulma
sıyla birlikte merkezi örgütlenme için adımları 
atmaya yönlendirecektır" şeklinde ifade edilen lll. 
Kongre direktifı doğrultusunda somut adım atarak. 
komsomol "Geçıci Merkez Komitesı"ni atamıştır. 

4 - Komsomol "Geçici Merkez Komitesı" lll. 
Kongre kararları doğrultusunda politik ve örgütsel 
faaliyetini sürdürecektir. Bu faaliyetlerin belli bir 
aşamasında komsomol'un kuruluş kongresini top
lamalıdır. Toplanacak kongreyle, gençlik örgütü
nün adının kararlaştırılması , tüzüğünün onaylan
ması, Merkez Komitesi'nin seçımi vb. kararlarla 
komsomol'un kuruluşu devrimci kamuoyuna ılan 
edilmelidir. Böylece Geçiı:i Merkez Komitesi de iş 
!evini tamamlamış olacaktır. 

Komsomol Geçici Merkez Komıtesi ve yerel bi 
rimler bu hedeflere ulaşmak ıçm önündeki somut 
politik ve örgütsel görevlerin bilinciyle hareket et-
melidir. • 

KKP MK's1na 
Sosyalist sıstemin çöküşüyle bırlikte emperya

lizm ve onun geri kalmış ülkelerdeki kukla rejimleri
nin insanlığın ve emekçilerin tek kurtuluş yolu olan 
bılimsel sosyalizme olan saldırıları daha da art1ı . 
Sosyalizm bir daha dirilmemek üzere öldü safsata
sıyla halkların ve emekçi sınıfların sosyalizme olan 
inancını karartmaya çalışıyorlar. Emperyalizm eko
nomik, sosyal ve siyasal bunalımlarını aşmak ama
cıyla dünya savaşlarından ve bölgesel savaşlardan 
hep medet ummuştur. En son olarak Körfez Sava
şını çıkarmış ve bu savaşta Ortadoğu'yu bir kez da
ha işgal etmıştir. TC de Körfez Savaşından medet 
umarak pastadan dılim koparmayı tasarlamış, an
cak tasariananın tersi bir durum ortaya çıktığından. 

8 

ekonomik ve siyasal sorunların ağışlaşmasına ne
den olmuştur. Kapitalizm. insanlığın sorl!nlarını 
çözmek şöyle dursun kendi sorunlarını dahi köklü 
olarak çozecek yeteneklere sahip değildir. Kapita
lizmin işçi sınıfına ve emekçi halkiara verabiieceği 
bir şey yoktur. Emek-sermaye çelişkisi çözülme
den adaletli bir refah düzeyinın yakalanması ola
naksızdır . 

Emperyalızmın Ortadoğu'daki çıkarlarının savu
nucusu ve Jandarması olan TC, kendi kapsamına 
aldığı halkları, en başta da Kürt halkı olmak üzere 
baskı altına alarak imha etmeye ve eritmeye çalış
maktadır. Kürt halkı üzerindeki katfiamlar, toplu ın
fazlar, bombalamalar. kurşuna dizme olayları tüm 



yoğunluğuyla devam ediyor. TC. militarisi güçleri
ne hergün yenilerini ekleyerek Kürdistan' ı kan gölü
ne çevirmiştir . 

"Gençlik gelecek. gelecek sosyalizmdir" belirle
mesi Kürdistan gençliğinin bugünkü durumu için 
daha yakı cı duruma gelmiştir. Hatta Kürdistan'da 
mücadelenin vardığı boyut, Kürdistan gençliğini. 

yarını değil , bugünü isteme konumuna yükseltmiş
tir. Yükseltilmelidir de. Gençliğin, mücadelenin so
nucunun belirleyicisi olmasından dolayı bugünden 
başlayarak gençliğin enerjik, dinamik, militan ruhu
nun doğru değerlendirilerek örgütlenme çalışması
nın hızlandırılması gerekiyor. Parti program ve stra
tejisini gözeten ama örgütsel bağımsızlıktan ödün 
vermeyen bir örgütlenme perspektifiyle hareket 
eden bir örgütlenme olmalıdır bu. Bundan yola çı
karak KKP, Kürdistan sosyalist gençliğinin örgüt
lenmesi çalışmalarını hızlandırarak Kürdistan kom
somolunun yaratılması için var gücüyle 
çalışmaktadır. Komsomol, Marksızmi-Leninizmi te
mel alarak Kürdistan gençliğinin sadece ulusal mü
cadeleyi değil, aynı zamanda toplumsal mücadele
yi hedefleyen sın;f mücadelesini de esas almalıdır. 

Ilimiz gençliği , Kürdistan komsomolunun inşa
sında ve oluşmasındaki çalışmalardan gerı kalma
yarak 7.8.1992 tarihinde lı Kongresini düzenleyip il 
ekibıni oluşturmuştur. Ayrıca il ekibine bağlı üç kişi
lik bir ekip daha oluşturmuştur . Bunun yanında ili
nıizde komsomol sempatizam olan ve komsomol 
üyesi olabilecek bir potansiyelin olduğunu tespit et
miş ve buna denk düşen bir örgütlenme perspekti
fiyle hareket etme karar ı almıştır. 

Ayrıca, gençliğin, halkların kardeşlıği ve sosya
lizm uğruna ulusal ve toplumsal kavgaya çekilme
si için yoğun bir çalışma kararı almıştır. Kürdistan 
komsomolunun komünızan gençligıni çatısı altında 
butünleştirmesi gerektiğ i bılinciyle yogun çalı şmala

ra başlamıştır. Bu amaçla işçi gençlik, öğrenci 
gençlik ve köylü gençlik ıçerisinde çalışmayı esas 
alarak bu amaçla il ekibi içerisinde buna denk bir 
görev bölüşümüne gidilmişti r. 

lı ekibi ayrıca oturumunda 13 Mart Genç Komü
nıstler Birliği'nin belgelerinı incelemiş. bu gençlik 
örgütünü kardeş örgüt olarak ilan etmiş ve bu or 
gütle eylem bırliğıne gidilebilecegi kararına varmış
tır 

Komsomol ıl ekibı içerisinde yer alan yoldaşlar 
gençl ık içinde egitim çal.şmaları yapmak amacıyla 
eğıtim ekipleri kurmakla görevlendırılmışt ır Ekıbin 
kendi iç eğitımini yapması da kararlaştırılmıştır. 

Yaşasın Kürt-Türk halklarının·kardeşliğı 
Yaşasın Kürdistan GKB 
Biji KKP 

21 Mart GKB 
.................. il Ekibi 

EYRAQiB 

Ey raqib her mawe qewmi Kurd ztman 

Nay ştkene daney topi zeman. 

Kes ne/e kurd mlfduwe; Kurd zindwe 

Zinduwe qet nanewe alakeman. 

Lawi Kurd hestaye ser pe wek dt/er, 

Sa be xOn nexşi deka taci j iyan. 

Kes ne/e Kurd mlfduwe; Kurd zinduwe, 

Zinduwe qet nanewe alakeman. 

Eme ro/ey Midyaw keyxusrewin, 

Dlnmane, ayinmane Kurdtstan 

Kes ne/e kurd mlfuwe; Kurd zinduwe, 

Zinduwe qet nanewe a/akeman. 

Eme ro/ey rengi sürü sonşm, 

Seyrike xünawiya rabur duman. 

Kes ne/e Kurd mlfduwe; Kurd zinduwe, 

Zinduwe qet nanewe a/akeman. 

Lawi Kurdi hazlf O amadeye, 

Gtyan tidane, gtyan fidane, gtyan fidane. 

Kes ne/e Kurd mlfduwe; Kurd zinduwe, 

Zinduwe qet nanewe a/akeman. 
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MERKEZ KOMiTESiNE: 

......... Liseli Kürdistan genç komünistleriyiz. Eli
nizde bulunan yazılı metin, bizim ilk resmi faaliyet ra
porumuzdur. Ekibimizin, ilk örgütsel-politik faaliyet
ler,i resmi anlamda, 15 Eylül1991'de başlamıştır. Bu 
tarihten itibaren, örgütsel çalışmalarımızı 13 MART 
GKB ekibine bağlı sürdürdük. 13 MART GKB ile olan 
çalışmalar süresince, faaliyetimiz düzenli bir örgüt fa
aliyeti hiıvviyetine kavuşmamıştır. Konunun daha 
açık bir şekilde anlaşılması için şunu belirtelim, 13 
MART GKB ile olan örgütsel faaliyetler süresince 13 
MART GKB tüzüğünü ve komsomol yayın organını 
dahi okuyup inceleyememişiz. Fakat bütün bunlara 
rağmen. ekip sekreterimiz Ferhat yoldaşın yerinde 
zamanınd;;ı kullandığı politık insiyatifleri doğrultusun

daki yönelişleriyle "organ olma' ruhu sürekli canlı tu
tulmuştur. 

1991 -1992 yarı yı l tatilinde, ekibimiz bağımsızlık 
kararı almış, aldığı kararı 13 MART GKB .. II... ekibine 
bildirmiştir. Bu konu "Merkezinizle görüşülmüştür". 
Bu gorüşme esnasında çeşitli teorik, ideolojik. politik 
ve örgutsel çalışmaların biçimi hususunda mütabaka
ta varılmıştır. Bu görüşmelerin sonucunda, bolgemiz 
özgüluna dönülmüş ve bağımsız, merkez ile uyumlu 
yerel insiyatiflerimizi kullanarak. ekibirnizi kurmuş bu
lunmaktayız. 

Sizce de bilindiği üzere. Partimizın aldığı karar 
doğrultusunda. Kürdistan Komsomol'u şu an inşa su
recine girmiştır. Nasıl ki Partimiz, şu an K. Kürdis
tan'da ve Türkiye'de örgutsel olarak bağımsız çalış
malarını siırdürüyorsa, Komsomol'da. örgütsel olarak 
"kendi ayaklan üzerinde durabilmesi için" bağımsız 
olarak varolabilmenin sürecini yaşamakta olduğu 

inancındayız. Komsomolumuzun bağımsız olarak va
rolabilmesi sürecinden geçtiğini gözönünde bulundur
malıydık. Aynı şekilde, sizlerde ekibirnizi değerlendi

rirken, "bizim ....... il özgülunde yapacağımız 

çalışmalar açısından olsun, kendi okulumuz özelinde 
yapacağımız çalışmalar açısından olsun. "Komso· 
mol'un inşa surecine aklilçe katılabilmenin; ekibimiz 
özgülünde belirleyeceğimiz politikaların bu inşa süre
cine tekabül enirilebilmesi hususu açısından, bizim 
ekibi değerlerıdirmenizde özgül konumunuzu gözö
nünde bulunduracağınızı biliyoruz. Bu sürecin sonun
da; komsomol kongresine bir tuzük ve bir proğram 
önerisini hazı rlayıp , bu tüzük·proğram taslağını kong
reye sunma hedefini önümüze koyduğumuzu en baş

tan belirtmiş bulunalım. 
De~erl i Yoldaşlar : 
Yılların tecrübesi ve örgütsel yaşamınızın birikim

lerinin size kazandırdığı yetiyte, sizde biliyorsunuz ki; 
güçlü, örgütlü bir çalışma ile yığınsal kitle çalışması 
için. tabi ki güçlü. Bolşevik Leninist parti normlarına 
uygun donanmış bir PARTI çalışması gerekmektedir. 

olduğu ve yüreğimizde fılizleneceğine inancımız tam
dır. 

Bütün bu genel ve özel değerlendirmeden sonra 
raporumuzu şu noktalar'da ifadelendirmek ve netice
lendirrnek istiyoruz. 

• Ekibimiz ......... tarihinde toplanmış bulunmak
tadır. Bu toplantı ekibirnizin ilk bağımsız, örgütsel, 
resmi düzeydeki toplantısı dır. 

• Ekibirnizin varlığının sebebi gereği, önune üç 
aylık bir dönem için çeşitli hedefler koymuştur. Üç 
aylık hedeflerini şöyle sıralayabiliriz. 

a - Kısa bir tabirle: Komsomolun inşa sürecine 
aktif katılmak. 

b Ekip üyelerinin kendi özel ve genel amaçları

nı , komsomoldan beklentilerini içeren, birer açıkla

ma yazısı yazmaları. 
Neden komsomol? Neden Kürdistan? Niçin ben 

sosyalistim? 
c - Duzenli faaliyet raporu her 15 günde bir tutu

lacaktır. Bu raporun en kısa zamanda merkeze bildi
rilmesi. 

d · Her ay ekip olarak aidatımızın düzenli bir şe

klide ödenmesi. Ekip toplam olarak yüzbinlira 
(1 00.000) ayıracaktır . 

• Ekip üyelerinin ideolojik-politik ve teorik konu 
larda yetkinleşmeleri için eğitim çalışması başlatıla

caktır. Konuları şu başlıklar altında sıralayabiliriz. 

Marksist-Leninist temel ilkeler (felsefi-
ekonomik-politik-orgutsel) 

· Kürdistan'ın tarihi 
· Kürdistan'ın sosyo-ekonomık yapısı 

· Kürdistan'da devrim stratejisi 
- Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı 

- Dünyadaki sosyalizmin gidişatının genel değer-

lendirmesi ve nasıl bir sosyalizm?. 
- Partinin Tüzük-proğram ve Kongre kararlarının 

incelenmesi (özümsenmesi) 
- Merkezle ilişkilerin sekreter tarafından sağlan 

ması 

· Yapılan oytamada FERHAT yoldaş sekreter 
seçilmi~~r. 

· Ozgülümüzde politik süreçlerle ilgili etkinlikler 
düzenleme (ör: 13 MART, Halepçe katliamı ve New
roz kutlamaları ile ilgili gezi ve seminer düzenlene
cektir. Bu konudaki etkinliklerimize yurtsever gençlik 
ve sempatizan çevramizi alarak gerçekleştireceğiz. 

Aynı zamanda gerçek Türk sosyalistlerini etkinlikleri
mize kalacağız) 

NOT: Örgütsel deneyimsizliğimiz gereği, komso· 
mol-parti ilişkilerine denk düşen bir ·rapor" yazama
mış olabiliriz. Bu hususta zaafımızın mazur görülmesi 
dileğiyle tüm yoldaşlara selamlar! 

Maalesef ....... il'deki özgülümüzü biliyorsunuz. Ama · Bıji Kurdistan! 
bütün bunlara rağmen. geleceğin bizim ellerimizde · Bıji Serxwebun a Netawi ü SOSYALiZM! 
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PARTi iÇi BiLGi DOLAŞIMINDA YAZILI 
RAPORLARI ESAS ALALlM 

Bır komünist partinın ideolojık politik belırlemeleri, 
stratejik ve taktik hedefleri ne kadar önemliyse, parti 
içi iletişim ağı sorunu yani partıyle üyeleri arasındakı 
bilgı dolaşımı da o kadar önemlıdir. Yaşadığımız çağ
da, kitle iletişim araçları egemen güçler tarafından ulu
sal ve toplumsal muhalefete karşı kullanılarak , kitle
ler, karşı devrimci bir propaganda bombardımanına 
tabi tutulmaktadır Karşı devrimci propagandanın hiz
metine sokulan radyo, TV, günlük basın vb. araçlar 
büyük bir ışlev yüklenmekiedir Burıuva siyasal olu
şumlar guçlü medya araçlarını devreye sokarak kıtJele
ri kendi etki alanlarına almaya çalışıyor Komünist par
tılerın bu araçlardan yoksun kalması propaganda 
alanında silahsız kalması anlamına gelır Tüm komü· 
nist partilerin olduğu gibi Partimizin de bu araçlardan 
yararlanarak kıtlelerle arasındakı ıletışim ağını güçlen
dırması gerekıyar Ancak once varolanların iyi işletil 

me sı ve kullanılması şart 
Kıtle iletişim araçlarına yüklenen işlevın önemi ve 

bu araçların kime karşı nasıl kullanıldığı bılınce çıkarı
lınca, Partımızın kullandığı araçların bunların yanında 
yaya kaldığı kendiliğinden aniaşılacaktır Hatta parti ıçı 
bılgı alış verişinı dahi saglıklı yapamıyoruz En başta 
bu eksıklığı n zaman yi tırilmeden giderilmesi gerekiyor. 

Uzun bir süreden ben Partıyle üye ve aday üyeler 
arasında, ust organlarla alt organlar arasında bılgı do
laşım ı sağlıklı yurumüyor Yazılı rapor verme gorevı 
büyük oranda aksatılıyor. Kımı yoldaşlar geçmişte ya
şadıkları bazı olumsuzlukların da etkisiyle yazılı rapor 
vermekte tereddutler geçirmekte Bölgelerindeki çalış 
maları ve gelişmeleri sözlü olarak aktarma kolaylığına 
başvurmaktadıdar Bu durum, partıyle uyeler arasın
da. üst organtarla alt organlar arasında bılgı dolaşımı 
nın ve tecrübe aklarımının zayıflamasına neden olu
yor 

Sözlü anlatımla bılgı akışı saglıklı olmuyor Verilen 
bilgıterin bır kısmı doğal olarak unutuluyor veya eksik 
ulaştırılıyor Bu da konuyla ilgılı saglıktı değerlendirme 
yapılmasını engelliyor. 

Partiye yazılı rapor vermeme eğilımı, gerekçesi 
ne olursa olsun doğru bır tutum değıldır Sakat. yanlış 
ve orgutlu yaşamda olmaması gereken bır tutumdur 
Yazılı rapor vermeme egilimine kaynaklık eden olum 
suzluklarla bu eğılım zaman geçinimeden aşılmalıdır. 

lllegal bir partinın en önemli bilgı akış kanalların
dan bırısı yazılı rapor ışleyışidir Bu kanal tıkandığı za 
man partiyle üyeler, üst organlarla alt organlar arasın
da kı ılışkı zayıflar Partının, gelişmeler karşısında 
sağlıklı polıtıkalar ve tutumlar gelıştırme sı zorlaşır Par
tıda sorunların bırikmesıne ve işleyışın laçkalaşmasına 
yol açar Resmı tutumun yerıne. gorevlı kadroların yo 
rum gücune ve ınsıyalıfıne dayanan bır anlayış ege 
men olur Boylece ardı arkası kesilmeyen spekülas
yonlar ve dedıkodular başını alır yurur Parti rotasını 
kaybeder Parti ust organları partıye ve kitle hareketle
rıne yönlendirıcılık edemez duruma duşer. Olayların 
ve kıtle eylemlerının önünde yürüyemez Partının kıtle
ler içınde insiyatif ve öndedığının gelışmesı bir yana, 

·oENGi·Kliiıoıs'fAN ., ,, 

varolan etkinliği de kırılır. 
Eğer KKP'nin kitleler içinde güçlü bağlar kurup 

ulusal ve toplumsal kavganın güçlü bir unsuru ve ön
deri olması yürekten isteniyorsa, eğer ulkemızde geli
şen olaylar karşısında anında tavır ve tutum a l ınmas ı 
bekleniyorsa, eğer iç sorunların birikip yumuşaklaş
ması ve kangrenleşması ıstenmiyorsa; eğer partinin 
üye, aday üye, sempatizan ve taraftarlarının sorunları 
na sahip çıkıp çozmesi bekleniyorsa: eğer partı men
suplarının partilerine sahıp çıkıp kavgaya omuz ver
mesı gerektiğine inanılıyorsa parti yapısında yazıiı 
rapor ışleyişinı egemen bılgi dolaşımı haline getirip dü
zenli ve periyodik olarak rapor yazmayı zorunlu bir go 
rev ve değer haline getirelim 

Tüm yoldaşlar bölgelerindeki sıyasal gelışmeler 
le ılgili yorum ve makaleler yazıp partı veya partı yayın 
organına ulaştırmal ıdır. 

Parti uye, aday uye ve sempatizanları bulunduk 
ları alanlarda yaptıkları tum çalışmaları ve gelişmelerı 
her ay düzenli olarak partıye rapor etmelidırler 

- Partı uyesı ve sempatizan ı işçi yoldaşlar çalıştık
ları fabrıka ve ışyerlerindekı üretım durumunu i şçılerın 
ekonomik-sosyal durumlarını, personel dorumunu. 
sendikal faaliyetleri ve işçilerin Partimize karşı olan il
gı ve tutumlarını ıçeren kapsamlı rapor vermeyı ı lk gö
revlerı olarak alg ılamalıdırlar. 

Demokratik kitle örgütleri içinde çalışan yo ldaş 
lar; çalıştıkları dernek, sendika, kooperatif ve vakıf 
içındeki sıyasal eğilımieri üyelerin sınıfsal kökenlerı 
ve niteliklerini, yönetim kademelerinde bulunanların 
kişiliklerı, eğılimleri, çalışma hedeflerı ve partinin o kıt
le örgütleri içindeki çalışma perspektifleriyle ilgili kap 
samlı raporlıazırlamalıdırlar. 

- TC'nin devlet kurumlarında çalışan yoldaş l ar, 

çalıştıkları kurumlarla ilgılı gelişmeler, sıyasal eğilim
ler kurumlarındaki yolsuzluklar ve halkımızı aleyhıne 
olan uygulamalar hakkında geniş bılgilerı toplayıp pa 
rtiye aklarmalıdırlar 

Sütun yoldaşlar bulundukları birımlerdekı ıhbar 
ağları ve istihbarat örgütleri hakkında bılgı toplamayı 
bır görev bılmeli bu odaklar hakkında adındıkleri bil 
gılerı partıye iletmelidırler · 

TC, ordusunda askerlık yapan ve polıs leşkılatın
da çalışan arkadaşlar bu mılıtarist kurumların halkımı 
za yönelık katlıarn planları ve uygulamaları hakkında 
partıye bılgi vermeli ve bu uygulamalaP teşhır etmelı
dır 

- Gerek burıuva basında çalışan yoldaşlar olsun, 
gerekse farklı ıletişım alanlarında çalışan yoldaşlar ol 
sun topladıkları haber ve bılgılerin onemlı olanlarını 

partiye aktarmayı ılımal etmemelidırler 
Ülke dışında bulunan yoldaşlar kendı faalıyetle 

riyle bır1ikte bulundukları ülkelerdekı devrımcı ve ko
münist partilerle geliştirdikleri ılişkiler hakkında kao 
sam lı bılgılerı rapor halınde partıye ılelmelidir 

Tüm yoldaşları partlde yazılı rapor ışleyışını dü 
zenli hale getirmek ıçin goreve çağırıyor düzenlı ve 
periyodik ol\lrak rapor yazmalarını bekliyoruz e 
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Özet olarak 

KKP'nin TARiHi 

Partimizi anlatmak gerekıyor . Buna ıhtiyaç var. 
Çünkü yeterince anlatabılmış ve tanıtabiimiş deği
liz Oysa Partimizi kamuoyu açıkça bilmeli ve tanı
malt Tanımalt kı bır yargıya varsın Bu amaçla kı
saca Partımizin tarihinden soz edecek ve 
bugununu ozetleyeceğız 

Geçmişten sozederken anlatım kolaylığı sağla
mak ve anlaşı lır olabılmek ıçın genallıkle bir baş
langıç aranır hep; şu tarih , bu tarih dıye . Gerçağı 
ve bütunü ıfade etmekte yetersiz kalır bu tür bir 
yaklaşım Örneğin , yazı MÖ 4000 yıllarında Sü
merlerce ı cat edılmiş , komünızm bütünlüklü bir si
yasi hareket olarak 1800'lerın ortalarında doğmuş 
Fransa Cumhurıyeti 1789'da, TC 1923'de kurul
muş vb denir Böylesi tarıh saptamaları doğrudur 
gereklidır Anlatım ve anlama kolaylığı sağlar Fa
kat , tarih bi Jinc ı vermekten uzaktır Sadece tarihsel 
bılgı verır Ansiklopedik bılg ı aktarımıdır. 

KKP'nın tarıh ı nden sözederken, sadece tarıh
sel bılgı vermek, ansiklopedık sınırlar içerisinde 
kalmak doğru olmayacaktır Şüphesiz KKP'ninde 
bir doğuş tarihi var Ancak, KKP'nin kökleri doğuş 
tarihine gore çok daha derindedir Bu derındeki 
koklere vurgu yapmadan KKP aniaşı lamaz. 

Anlatım kolaylığı içın sınırlama koyarak beltrte
ltm kı, KKP'nın tarıhın derinliklerınden gelen üç te
mel kökü var. 1· Aryalardan Kurt halkına , Kürt 
halkından Kürt ulusuna, 2- Ilkel komünal toplum 
savunusundan Güneş Devletıne, Guneş Devletin
den Ütopık Sosyalizme , oradan bilimsel sosyaliz
me ve reel sosyalizme uzanan dünyadaki sınıflar 
mucadelesıne , 3- Kürdıstan işçi sınıfının doğuşu 
ve gelışımınden bilimsel sosyalizm tohumlarının 
Kurdistan toprağına düşüşüne ve her ıkısının bü
tunleşme çabalarına dayanan üç temel tarihsel 
kok ... 

KKP'nin UZAK ve YAKIN TARiHi 

KKP, ulusal egemenlik hakkı alınden alınmış 
Kürt ulusun.un bır parçasında proletaryanın partisi 
olma ıddiasında ulusal tarıhın her kesitındekı ıç ve 
dış etkenlerın aleyhtekı sonuçları nedeniyle Kürt 
ulusal burjuvazisi ulusal sorunun çözümünü sağ
layamadı Dünyanın ve Kürdıstan'nın geldığı bu
günkü tarıhsel süreçte burıuvazının bu sorunu çoz
mesi artık olanaksız Ulusal burıuvazının arta 
kalanları ve küçük burjuvazı ulusal sorunun çozu-

EminENDER 

mune öncülük etme yeteneğinden yoksun. Görev. 
işçi sınıfının omuzlarında 

Bu tarihsel zorunluluk nedeniyle, KKP, ulusal 
sorunun çözümüne oncülük etme görevtyle yü
kümlü Bır başka deyışle, proğramatık yapısının bır 
yanı ulusal. Hem de onceltkli amaç olarak. Bır 
başka önemli özellik eşyanın kendi adında saklı 
KKP adında. Kürdistan Komunist Partisi Biline
ni tekrartayal ım . KKP proletarya partisi, ama Kür
distan proletaryasının partısı. Doğduğu ve yaşadı
ğı topraklar Kürdistan. Sadece proletaryanın değıl, 
Kurdistan insanının tümünün kurtuluşuna öncülük 
etme amacında. 

Anlaşılacağı gibı ulusal görevler, ulusal özelhk· 
ler ulusal renkler katmakta Partimize. Ulusal go
revlerı ve çizgileri kendı oznelliğimiz yaratmadı 
Tarıhsel gerçeklikler bunlar Kürt ulusunu yaratan 
tarıhsel ikiimin koklerı ne ıse , Partimızinkı de o 
Kürt ulusu Mezopotamya uygarlığının bır ürünü ve 
mırascısı. Onun bir parçası olarak bizler de Nasıl 
Kürt ulusunun tarihsel köklerı Mezopotamya uy
garlığın ı yaralniardan bin olan Aryalardan (Urartu
lar, Lulular, Gutiler, Karduklar, Medler vd l erı) 
Mervani Kürt lmparatorluğuna; Kürt beyhklerınden 
Harirli Ali'ye, Ahmede Xane'ye; Ahmede Xane'den 
Bedırhan Beye, 19. yüzyıl başkaldırılarına ve ora
dan Kürt Ulusuna uzanıyorsa, Mahmut Berzenci , 
Koçgiri, Ağrı , Zilan, Piran , Mahabat, Barzani , Bo
tan, Federe Kürt Devleti vd. hareketlerle dal bu
dak saltyorsa; KKP'de ulusal köklerini oralardan 
almaktadır 

Bu , Partımıze olduğundan daha fazla bır mis
yon bıçmek olarak algılanmamalı Çünkü, ulusal 
ve tarıhsel bilince sahıp her Kurt bırayınin kökü ve 
tarıhidir bu Bu bilince sahip olmayan her bırey ıse 
daha ulusal bir kiştlik olamamış kuldur ancak 

Ulusal amaçlı sıyası herhangı bır guç içın ise bunu 
ıddia etmek mumkun değildir Her ulusal-sıyas ı 
gücün tarihidir sözkonusu ettiğimiz 

Hakeza KKP'nın sınıflar mucadelesine daya
nan bır diğer geçmişı de birincisi kadar eskidır 
Kölea toplum koşullarında sınıf çelişkilerini bilince 
çıkaran ve açıklamaya çalışanlardır ilk düşünce 
dayanaklarımız . Düşunce ve mücadele tarıh ımıze 
baktığımızda, Mezopotamya'dan çıkıp Akdenız sa
hillerine uzandığımız görülür Özel mülkıyetın do
ğuşu ve belli ellerde toplanması politik ve pratık 
mücadele tarihtmizin başlangıcıdır. Marksist-



Leninist duşünce dünyasında ne varsa, büyük bo
lumünün teorık formülasyonları kolecı ve feodal 
toplum dönemlerine aitt ır. Dıyalektik ve tarıhsel 
metaryalıst düşüncenin sistemleştırilmesı ve artık
değer teorısı bılımsel sosyalizmin üretimleridir. 
Proletaryanın kendisi ile birlikte insanlığı da kurta
racağı 19 yüzyılın ; emperyalızm, partı, iktidar ve 
reel sosyalizm 19. ve 20. yuzyılın somutlukların
dan uretilmış ve bilimsel sosyalizmin hanesine ya
z ılmıştır 

Biz Filıstın'de lbranı. Alına'da-Isparta'da Komu
nist, Roma'da Spartaküs, Bergama ve Macaris
tan'da Güneş Devleti kuranlarız . 19 yy başlarına 
kadar utopik sosyalisttık Şeyh Bedrettınler olduk 
Anadolu'da. Sonra kuşandık bılimsel silahlarımızı 
Avrupa'dan ikincı kez Anadolu'ya ve Kürdistan'a 
geçtik Dunya ışçı sını-

netleşmesi tarihsel olarak geeıkmış durumda. Bu 
gecikmenın nedenlerı nesneldır 

K Kürdıktaıı'ın sosyo-ekonomık gelişim tarihın
den haberdar olan herkes bilir ki, bırakalım bilim
sel sosyalızmın ıktıdar olduğu tarihleri , 40-50 yıl 
oneesine kadar K. Kurdistan'da modern sanayı 
yok denecek kadar azdı Lonca sıstemini çok fazla 
aşamamış atölyelerı ve küçuk ışyerierini saymaz
sak, tarihı yüzyılı aşan maden işletmeleri dahi (Ke
ban sımlı kurşun işletması ve Erganı Bakır yatakla
rı gibi kimi örnekler harıç) yoktur. 1930'1arı n 
ortalarından günümüze kadar gelen, o da Kürdıs
tan'ın kaynaklarıyla doğru orantılı olmayan bir sa
nayıleşme ve kapitalistleşme sürecı vardır. Bu sü
recin yarattığı işçi yoğunluğu ıse uzun sure 
kendiliğındenci sureci aşamamıştır. 1970'Ierden 

sonra bılınçlı ışçı sınıfı 
fından Marks'tan, Le
nin'den, Istanbul ışçi· 
sinden oğrendık. lkınci 
tarıhsel kokenımızın 
özetı bu. Ve bu tarih , 
tüm komunıstlerın tari
hı 

Uçuncu kokümüz 
yine Mezopotamyanın 
derınlıklerındedır . 
Sus'ta , Kargamış'ta, 
Harran'da, Kerkük'de 
vd. Mezopotamya şe

hırlerındeki manifaktür
lerden, loncalardan, 

Biz Filistin'de ibrani, 
Atina'da-Isparta'da Komünist, Roma'da 

Spartaküs, Bergama ve Macaristan'da Güneş 
Devleti kuranlartz. 19.yy başianna kadar 

ütopik sosyalisttik. Şeyh Bedrettinler olduk 
Anadolu'da. Sonra kuşandtk bilimsel 
sllahlartmtzt. Avrupa'dan ikinci kez 

Anadolu'ya ve Kürdistan 'a geçtik. Dünya Işçi 
smtfmdan, Marks'tan, Lenin'den, istanbul 

işçisinden 6ğrendlk. Ikinci tarihsel 
k6kenimizin 6zeti bu. Ve bu tarih, tüm 

komünistler/n tarih/. 

hareketlerıne rastla-
n ır 

Duşunsel bakım
dan da durum ben
zerlık gösterir. Kendı 
ana dılınde okuyup
yazamamak yanı dı 

lin ve ulusal kımlığın 
yasaklanıp eritilmeye 
çalışılması Kürt ulu
suna pahalıya malol
muştur Sosyalist ay
dının yetışmesı 

sosyalıst duşuncenın 

sınıfla butunleşması 
Kurdistan dağlarındaki maden ocaklarından ve ti
caretin ıçınden doğduk Antep'ın halıcıları, bakırcı
ları, demircilerı ; Dıvrıği 'nin , Erganı'nın , Guleman'ı n , 
Keban'ın madencileri , Yukarı Mezopotamyanın 
topraktan kopup özgurleşen (emeği ) köylüleridır 
atalarımız Bugunumuz ise, Kürdıstan ışçı sınıfı. Nı
celığımız (sayımız) bir milyon Bır okadar da öz
gür emek ordumuz var K Kürdıstan·dakı çalışabı
lır nufusun yarısı demek bu 

Çarpık, gecıkmeli, dış kaynaklı vb ama, K 
Kurdıstan'da kapıtalızm egemen üretım bıçımı. Ka
pıtalizme ozgu sınıfsal . toplumsal ve sıyasal ı lışki 
ve çelışkıler yaşamın belirleyıcılerı Her sınıflı top
lumda olduğu gibı bizde de polıtıka , sınıf çıkarlarını 
savunmanın adı Aracı ise partı. 

Burjuvazı ve küçük burıuvazi var onların sınıf 
çıkarlarını savunan partılerı ve temsilcilerı de var 
Aynı gerçeklık Kurdistan işçı sınıfı ıçın de geçerlı 
Kürdıstan'ın burjuva l ibarellerı , demokratları kuçuk 
burıuva akımları olduğu gıbı komunıstleri de ola
caktır Somurge koşulları nedenıyle tüm bu sınıf
sal ve sıyasal güçler arasında ayrım çızgilerınin 

dolayısıyla ulusal ve sınıfsal hareketin ve mucade
lenın kaynaşması gecikmıştır 

Son beş parağrafta ozetlediğımız gerçeklikler 
KKP'nin doğuşuyla yakı ndan iliniilidir KKP 1982 
yılında kuruldu Avrupa ulkeleri bıryana Kurdıs
tan'ın komşusu olan ülkeler kornunıst partilerınin 
doguşuna gore bile bu tarıh oldukça geç bır tarıh
tır Bu gecıkmenın nedenlerı ıse yukarıda ozetle
dıklerımızdır 

t 982'nın Şubat sonu. Mart başı gunlerıne rast
layan birinci kongrede KKP'nın kuruluş kararı alın

dı. Kongre, kuruluş tarıhını 21 Mart olarak kabul 
ettı Mart 1982'ye gelişın eskısı de var elbet O da 
1960'1arın TlP'ine, 1970'1erın THKO'suna ve 
1970'1ı yılların devrımcı gelışım yıllarının ıçınden çı 
kan komunistlere dayanır 1965 seçımiarınde 
TIP'ın elde ettiğı başarıdan korkan burıuvazı TIP'e 
sald ı rıların ı yogunlaştırır Bu saldırılar karşısında 
TIP'ın parlamenter mucadeleye sarılma anlayışı 
ılegenç kadroların dunya goruşü arasında çıkan 
tartışma . TIP'ten kopuşlara yolaçar TIP'de Turkler 
ve Kurtler bırlıkte yera ldıkları gıbt . ayrışan gruplar 
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ıçerısınde de Turklar ve Kurtler bırlıktedırler Ayrı

şan gruplardan bırisı kendısini 1970'de THKO 
(Turkıye Halk Kurtuluş Ordusu) olarak adlandırır 
1971 12 Mart yenilgisinın ardından 1975'de THKO 
ıç ayrışma yaşar. THKO-MB bu ayrışmanın sonuç· 
larından bindir THKO'nun kıtlesel tabana sahip ol· 
duğu Antep, Adıyaman ve Malatya da taraftarların 
tumuna yakını THKO-MB nden yana tutum alır 
Yani, Kurtların ağırlıkta olduğu bır orgut olarak do
ğar THKO-MB Bu hareket, 1980'e kadar sürdur· 
dugu ıdeolojik politik ve orgutsel mucadelelerı so
nucu, bır yandan Turkıye melropollerınde 

orgütlenır ve Kürt ağırlıklı kadrosal yapısını denge
lerken, dıger yandan da hem Kürt kokenlı bağım· 
sız gruplarla bırleşır hem de orgutlenmesını Kur
dıstan'ın ıç kesımlerıne kaydırır 

Kadrosal duzeyde bırleşik orgutsel bır yapı 
olan THKO-MB ulusal sorunun çozum şekli uzarı
ne teorıkve orgutsel açımlamalar getırmeye çalı
şır 

THKO-MB'ne gore Kurdıstan parçalanmış ve 
dört devlet tarafından her parçası lhak adıimiştir 
Kürt ulusu ezılen bır ulustur. kendı kaderını tayın 
etme hakkı vardır. Karşı devrım gucü Türk ve Kürt 
ışçı ve mekçıleri ıçın tektır bu TC'dır Iki ülke paza
rı butundur Ekonomik entegrasyon saglanmıştır 
Bırleşık ıktıdar hedefı esastır Bırlikte örgütelenrnek 
gerekır Bırlıktelık Türkıye ve Kürdıstan komünıst 
partılerının bırligıne dayanmalı dır. 

Bu tezlerı n doğruluğu-yanlışlığı yazımızın konu· 
su degıl Fakat, örgütlenmenın seyrı düşüncede 

ongoduldüğü gıbı yürumez 1980'de TKEP (Türki· 
ye Kornunıst Emek Partısı) bırleşık partı olarak ku
rulur KKP bırleşıklığın dıger yanı olarak ortada 
bulunmamaktadır TKEP MK, Kongreden aldığı 
yetkıyle bır alt merkez olarak KÖO (Kurdistan 
Ozerk Orgütu)nü atama yoluyla kurar Coğrafik 

olarak Kurdıstan·dakı tüm örgutlerın yönetımı 

KOO'ye devredılır KOO MK bır alt program 
(TKEP programına gore alt program) hazırlar 
1982'ye kadar TKEP MK'nın alt organı olarak çalı· 
ş ır 

1981 ve 1982 yılları boyunca surdurulen çok 
yönlü tartışmalarda KOO'nun partıleşmesı konu· 
sund;:ı KÖO merkezı ve tabanında görüş birliğı 
sağlanır Programatık goruşlerde de genel bir bırlik 
v;:ırdır Fak;:ıt , tüzuksel yapı ve orgutsel ışleyiş ko
nularınd;:ı netlık sağlanamaz KKP Kongresinın 

TKEP kongresının KKP MK'nın TKEP MK'nın bır 
alt organı olması-yada olmaması en çok tartışılan 
konular olur Netlik saglanamaz Ara çözumlerle 
sorun surece bırakılır Çunku Mart 1982'de ve 
Elazıg şehır merkezında toplanan KOO 1 Kongre
si. yenı KKP kuruluş kongresı de tartışmalı konu· 
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larla ılgılı net sonuçlar üretemez 
Aynı şekılda TKEP 1 Kongresi de Tuzuksel 

sorunlarda KKP'Iilerı tatmın eden çozumıere ula
şamaz. Tersıne,TKEP ll kongresınde Partinin adı 
KKEP (K Komünıst Emek Partısı) olarak değıştırı· 
lır. Hatta. KKP'nın kuruluşu çok az bır oy farkıyla 
onaylanır Kürdistan Hak Cephesi konusunda 
uzun ve sert tartışmalar olur 

TKEP ll Kongresi ortamı, aslında tüzük soru
nuna bır çozüm bulmayı KKP'Iılere dayatan bır 
ozelliğe sahıptir Ama, KKP'Iılerde hakım olan du
şünce, (o gün ıçın) bırleşık örgutlenme ve bırleşık 
iktıdardır Çozümsuzluk bır yanıyla bu ıkilernde 

yatmaktadır 

KKP (KKEP) ll Kongresı (1985 Istanbul) gun
deminde konu ağırlıklı yer tutar Partınin adı yeni
den KKP olarak degiştirılır. Bırleşık orgütlenme 
esas olmak üzere eskı tüzük yapısına gore daha 
ılerı çözümler üretılır Ancak, TKEP lll Kongresı 

tamamlanamadığından konu çözümlenemeden 
kalır 

1986'da KKP ağır bır polıs darbası alır Merke· 
zı ve bolgesel yapısı önemlı ölçüde darbe yer ve 
kadrolar tutuklanır Tüzüksel yapı tartışmaları dur 
maz. Içerde ve dışarıda konu tartışılır. Bu tartışma 
ların yarattığı ortam ıçerısınde ve esas olarak Tu
zuk kongresı denebilecek lll. Kongre 1990'da 
toplanır Ve şu konularda net sonuçlara ulaşır 

ı· KKP bağımsız bır partıdır TKEP'le bı ri eşik 
yapıya son verilir Ayrı Partı Tuzugu onaylanır Bü 
tunlüklu ve oldukça düzeyli bır metın çıkarılır orta
ya 

2· Hazırlıkların yetersızligı ve konıöktürdekı be 
lırsızlıkler nedeniyle proğram çalışmaları eksiklidır 
Proğramın eksikliklerının gıderılmesı IV Kongreye 
bırakılır Fakat, yakın politik hedef olarak bırleşik 
ıktıdar yerıne "Bağımsız Kürdistan Halk Cumhurı· 
yeti" belırlenır 

TKEP, KKP'nın bagımsız partı ve bağımsız ıktı· 
dar kararlarını "saygıyla" karşıladıgını Kongresınde 
karar duzeyinde ıfade eder. Sonuçta alışılmışın 

dışında kavgasız-gurultusuz 20 yıllık ortak tarıh 
noktalanır Kararların alınması kadar ayrışmanın 
pratiğı kolay olmadıysa da. çok ciddi sorunların 
çıktığı da söylenemez Yaşanan kimi olumsuz pra· 
tıkler ıse ayrışma süreemın doğasından ve 
TKEP'ın düşünsel hazırlığının yetersızliğinden kay
naklanmıştır 

1990 la bırlıkte artık ıkı partı , (KKP ve TKEP) 
ıki kardeş partıdir Bunu aşan her göruş ve duşun 

ce bızım gerçeklığımize aykırıdır Ya bılgı yetersız. 

lığınden yada öznel nıyetlerden dolayı KKP'nın 

geldığı düzey doğru değerlendırılmıyordur e 
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KAPiTALiZMiN ALTERNATiFi SOSYALiZMDiR 

DYP-SHP koalisyonu büyük umutlarla kuruldu. 
Öyle ki, hem sermayenin, hem de çalışan emekçi 
yığınların umudu oldu. Burjuvazinin ciddi beklentile
ri vardı. Çünkü, TC tarihinde 1946'dan bu yana ilk 
kez görünürdeki iktidar olan sivil hükümet ile ger
çek iktidar olan ordu , polis ve üst bürokrasi arasın

da DYP-SHP koalisyonu aracılığıyla bir uyum sağ
lanmışt ı. Gerçek iktidarı oluşturan ordu,polis,üst 
bürokrası , sivil hükümetin yönelişlerin i engelleme
yecek ya da bir kez daha kıçına tekmeyi vurup dü
şürmeyecek, tersinden de sivil hükümet. bu güçle
rin isteklerine cevap verecekti. 

SHP, özellikle DYP işçi-emekçi y ı ğ ı nların gözle
rini kamaştıran umut dolu vaatlerle seçime girdiler. 
Türkiye'de politik lider olarak. kapitalizmin, tüm ge
ricil iğin, köhnemişliğin adeta simgesi haline gelen 
S. Demirel, çok çalıştı, bolca vaatlerde bulundu. 
Öyle ki her mitingde 20 dakikasını yığınlara "de
mokrasi" vermeye ayırıyordu. Kendisinin nasıl da 
"gerçek demokrat" olduğunu, değiştiğini, insan 
hakları ve demokrasi üzerine çektiği nutuklarla yı

ğınlara ısrarla anlatmaya çabalıyordu . 

Koalisyon hükümeti protokolünde "sanayileş
me, hızlı kalkınma, refah toplumu, adaletli vergi. 
herkese iş kapısı, enflasyonunu düşürülmesi, böl
gelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi vb .. . " 
ekonomik, sosyal vaatleri e yığınlara umut dağıtıyor
du. Politik olarak da "demokratikleşme paketi" ile 
bunları tamamlıyordu. Tüm bunlar vaadler olarak 
güzeldi ve yığınları cezbediyordu. Ve önemlisi, bu 
gerici burjuva koalisyonun vaadlerinin boş çıkaca
ğ ı nı. hiçbir temel sorunu çözemiyeceğini ısrarla be
lirten. kapsamlı politik propaganda ile yığınları bi
linçlendiren devrimci-sosyalist alternalitin 
oluşmadığı koşullarda koalisyonun vaadleri çalıŞan 
yığınlar üzerinde daha da etkili oluyordu. 

Koalisyon hükümetinin bu vaadleri, "Kürt reali
tesinin" tananması ve Kürt sorununda "reform" va
adleri ile de birleşince, Kürdistan'da da yığınlardan 
ciddi destek buldu. 12 Eylül faşist darbesi ve deva
mı olan ANAP'ın 8 yıllık iktidarından adeta bunalan 
yıgınlar . meydanları "Kurtar bizi baba" diye doldur
dular. 

- Koalisyon hükümetinin iktidar oluşunun üze
rinden 1 yıl geçti. Fakat vaadleri doğrultusunda tek 
bir olumlu adım atabilmiş değiller. Hükümet bu kısa 
sürede yığınların nezdinde i nandırıcılığını yitirmeye 
başladı. Hükümet (Bakanlar Kurulu) adeta sorunla-

rın altında bunalmaya başladı, iç çelişkileri boy ver
di. Demirel'in bitmez-tükenmez demogojisine kar
şın , E. lnönü, 14.10.1992 tarihli gazetelerde man
şet olan demeelnde "enflasyonu çözemedik, bütçe 
açığını kapatamadık, bçrçlar artmaya devam etti" 
vb. diyerek bir nevi samimi itirafda bulundu. 

- Koalisyon hükümeti, enflasyonu 1992 sonu 
itibariyle % 42'ye (sonra bunu % 52'ye çıkard ılar) 

düşüreceğiz. Uzun vadede ise % 1 O'na indireceğiz 
dedi. Fakat DIE'nün resmi beyanlarıyla bile enflas
yon % 65 olarak açıklandı. Ki gerçek oran % 

70'den aşağı değildir. 

-Bütçe açığ ı na ilişkin hükümet hedefi 34 trilyon 
olarak açıklanmıştı. Fakat gerçekte bütçe açığının 
60 trilyondan aşağı olmayacağı üzerinde herkes 
hem fikir. 

- TL'nin değer kaybının azaltılacağı ve doların 

yıl sonu itibariyle 7600'ü aşmayacağı hedefi şimdi
den aşı l dı. Yıl sonunda 1 doların 9000 TL'na ulaşa

cağı görülüyor. 
- Işsizlik, ·azaltılacağı' hedefinin tersine çığ gibi 

büyüyor. Her yıl yeni doğan 500.000 insana iş ala
nı yaratacak imkanlara sahip değildi r Türkiye kapi
talizmi. Bir yandan artan nüfusla, bir yandan kırdan 
kete göçle, diğer yandan toplu işten atılmalarla i ş

sizlik korkunç rakamlara ulaşıyor . 

- Ihracat-ithalat hedefleri tutturulamadı. 
- "Adaletli vergi sistemi"ni getirecek olan vergi 

reformunu gerçekleştirmek bir yana, tersine vergi 
kaçırılması TC tarihinde bu hükümetle görülmemiş 
boyutlara ulaştı. Burjuva basının ve kimi milletvekil 
lerinin "vergi kaçıran işverenler açıklansın" yönün
deki ısrarlı kampanyaları na rağmen hükümet de ıs
rarla vergi kaçıranların adını açıklamayacağını 

belirtti. Çünkü, trilyonları kaçıranların başında S. 
Demirel'in sağ kolu Bakan Cavit Çağlar vb .. . bulu
nuyordu. 

- "Kalkınmada öncelikle iller" politikas ıyla bol
geler arası farklılıkları giderme hedefinde de tersi
ne gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ile Kürdistan ara
s ındaki gelişme düzeyi farkının derinleşmesi 

devam etti. Bununla da kalmadı , Türkiye'nin sınırla
rı içerisindeki bölgelerarası farklılıklar da derin leşti 
ve patlama noktasına gelindi . Sinop. Kastamonu 
bunun ilk örnekleridir. 

Ne şimdiki koalisyon hükümeti ne de gelecek
teki bir başka burjuva hükümeti, TC devletinın eko
nomık. sosyal sorunların ı çözemezler. Kapitalizmin 



sınırları ıçerısınde temel sorunlardan hiçbuisine çö
züm getıremezler. Çünkü, Türkiye'de kapıtalizm 

daha doğarken. dünya kapılalist gelışim trenint ka
çı rmıştı. Çarpı k ve bağıml ı doğdu. büyüdü. Türki
ye'de daha halen "ağ ır sanayii kurma" tartışmaları 

sürdürülürken; ABD . Japonya ve Almanya başta 
gelmek üzere gel i şmiş emperyalist kapılalist ülke· 
ler. kapitalizmin sonunu daha da yakınlaştıracak 
olan yonelişlere gırdiler . Ağır sanayii olarak bilinen 
dev demır-çelık tesislerı. yüzbınlerce işçinın ıstıh

dam edildıği koriıüre dayal enerjiyi. yogun el eme
ğine dayalı ve 100 bınlerce ışçının istıhdam edı ldıği 

dev tesislerı barındıran ağır sanayii aşılmaya çalışı
lıyor. Bunun yerıne. teknık kapasitesi çok yüksek 
robotların kullanı ld ığı ve ınsan gücünün olabildiğın· 
ce yoğunlaştığı ''küçük" işletmelere yôneliniyor. 
Agır sanatı olarak bilinen ı şletmeleri (şımdil ik geç 
cı olarak) hem ucuz el emeğı hem de çevre kıri iliğı

nın azaltılması vb. nedenlerle Turkiye vb. gıbı orta 
düzeyde gelişmiş kapılalist ülkere kaydırmaya çaıı
şıyor•ar. Şımdi lik diyoruz çünkü. uzun vadede Tur
kıye gıbı ülkelerde de 
emparyalıst-kapıtalıst 

re. ışçı-emekçı yığınların günlük yaşamlarındaki 
yansımaları olarak. yoksulluk. ışsizlik, intilarlar. fu
huş. işportacılı k vb. gibi sonuçların boyutlarını her
kes yaşayarak gormektedir. Buna rağmen 

S.Demirel halen meydanlarda "benım köylümün, 
işçımin. memurumun ., yetim ve emeklimin ... karn ı 

tok, sırtı pek olacaktır" diyebiliyorsa; bunda, kapita
list sistemin ve onun iktidarlar ı n ı n tüm kirli çamaşır

ların ı yaygın ve süregen olarak yığ ın lara teşhir 

edecek. yığınları bilinçlendırip-ôrgütleyecek ıkt idara 

aıtarnatıf hale getirecek olan komünıst harekatın · 
ne Türkiye de ne de K.Kürdıstan'da kendi boşlugu· 
nu dolduramamasının ciddi payı bulunmaktadır . 

Sinopluların Ağlamaya, iktidara Kızmaya 
Hakları Yoktur! 

Sinoplular (daha doğrusu tüm sec;:rnenler) 20 
Ekim 1991 genel seçimlerinde, şu veya bu burjuva 
partısine oy vermekten çok ôteye, bi r başka şeye 
oy verdiler. Oylar esas DYP SHP. ANAP'a degil. 

liberal kapıtalızme. 

kapitalizmin serbest 
ülkelere paralel olarak 
agır sanayıi olarak bılı
nen işletmel erın aşıl

ması çarpıkta olsa da
yat ı lacakt ı r. Türkiye'de 
şimdiden dev kornur 
işletmel eri kômürün 
hem enerıi. hem yakı t 

olarak giderek azalan 

TC devletinin politik krizini derinleştiren en 
temel politik olgu, K Ort ulusal kurtuluş 

mOcadelesidir. TC, kuruluşundan bu yana, 
KOrt sorununa siyasi ç(jzOm bulmaya 

yanaşmamlŞ, her defasmda sorun askeri 
çözOme, dolaylSlYie orduya hava/e edilmiştir. 

pıyasac ı işleyışıne ve
rildi. Çünkü burı uva 
düzen partı l erı. ulusla
raras ı gelişmeleri n de 
etkisiyle adeta hep bır 
agızdan "Serbest pı

yasacı işleyişi esas 
alacağız, KlT'ları ozel-

bır yer işgal etmesıyle 
ônemını y ıtırıyor Ingiltere'de 1947'de 715.000 işçıyi 
ıs tihdam eden kômür ocaklarında şimdi 50.000 ci
varında ışçi çalışıyor. Önumüzdeki yıl bu sayının 30 
bine indirilmesi hedeflenmiş. Çünkü kômür ocakları 
peşpeşe kapatılıyor. 

Türkıye kapıtalizmı, ağır sanayiyi bat.ya bağım
lı. çarpık ve yarım yamalak da olsa yaşamadan 
onumuzdekı süreçte yine batının peşınde. ona ba
gımlı olarak ağır sanayıyi aşmaya zorlanacaktır. Kı
sacası, Türkiye kapitalizmi ne dün ne de bugün 
esas olarak iç dinamiğine bağlı gelişememiştir. Iş. 

te, Türkıye kapıtalızminın . hangı burjuva hükümet 
gelırse gelsin çozemeyeceğı yapısal sorunların te
mel nedenlerınden bın budur Yukarıda belirttiği

mız. enflasyon. ışsızlik, butçe açığı gibı temel so· 
runların çozumlenememesi. dış borçların 60 milyer 
dol arı aşması. ıç borçların katlanarak büyümesi. iç 
ve dış borçların ancak yenıden borçlanmayla edene
bilmesının asıl nedenı yine bu temel yapısındadı r 

Bu tablonun. ôncelikle Kürdıstan'da olmak üze 
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leşt i receğiz. ya da ka
patacagız, devlet ı 

ekonomik-sosyal yaşamda küçültecegız . sosyal si 
gorta kurumunu özelleştıreceğiz" vb... dediler 
Bunların günlük yaşamdakı anlamları şuydu: lşsız
lik artacak. devletın sosyal yardımı azaltılacak. 

devlet zordakı büyük özel tekellerın dışında kımse
ye yardım elini uzatmayacak; büyük sermayenın 
dışında "gemisini kurtaran kaptan" olacaktı Sı

nop'lu da dığer tüm seçmenler de. ışte bunları ya
pacağız diyen partilere oy verdıler. DYP-SHP degil 
de bır başka burjuva partisi iktidar olsaydı yıne ay· 
nı şeyler yapılacak. seçmen kıtlesi (bu arada Si
noplu) aynı sonuçlarla karşı karşıya kalacaktı 

Sinoplu. "baba" dedıklerinı yapıyor diye aglıyor; 
burjuvazı ise, hükümeti KIT'Ierı cizelleştirmede. 
devleti ekonomık-sosyal yaşamda kuçültmede (ya
ni bu dev KlT'leri bize bedava devrederek ôzelleş
tirmede) yeterince cesaretli adı mlar almıyor dıye 

eleştıriyor 

Bilindigı gibi. Sinop'ta Balıksan Söksa. Sınop 
Cam'ın kapatı l ması, Tôbank'ın batı rılması. diger 
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banka şubelerinin ilden çekilmesi ve son olarak 
ABD üssünOn kapatılmasıyla... ekonomik-sosyal 
yaşam adeta durdu. Buna tepkı olarak 10 bin civa
rında Sinoplu miting düzenleyerek hükümeti pro
testo ettıler . "Kurtar bizi devlet baba" dediler. Si
noplu, devleti ekonomik. sosyal yaşamda 
küçültecegim diyenlere oy verdiğının bilincinde de 
gil. Sinoplu (tüm seçmenler) iktidar partilanne oy 
verdiklerinden dolayı pişman olup, bır başka burju
va seçenek aramakla sorunu çözmüş olamaz. Ikti
dar partilerine yaptıklarından dolayı kızmaya hakla
rı yok. Sinoplu ve tüm seçmenler geçırJşten ders 
çıkartmalı, şu veya bu bu~uva partisine ve onun li
derine kızmak ve- yerıne bır başka burjuva partisie 
yönelmek gibi ayrıntıtarla uğraşmamalı . Bütün bur
juva partilerin üzerinde hem fikir oldukları, kapitalist 
sisteme ve onun revaç1a görünen serbest piyasacı 
yapısına karşı tavır almalı. Sinoplunun kurtuluşu ka
pitalizm çerçevesınde mümkün değildir. 

Politik Kriz Derinleşiyor. 

Tüm TC iktidarları gıbı mevcut hükümet de Ke
malist askerlerin 1923'te kurdukları, şoven-ırkçı ve 
gerici devlet yapısının bır adım ilerisine gitmek iste
miyor ve bu temel nedenle ciddi hiçbir politık soru
na çözüm getiremiyorlar. Bu gidişle getiremezler 
de. 

Mevcut TC devletinin yapısını. M. Altan çok net 
olarak şöyle belirtiyor· 

"1923'te Kemalizm vatandaşların nasıl düşüne
ceğıne karar vermiştır. 

Kıyafet kanunu getırerek. nasıl gıyıneceğini be
lırtmıştır . 

"Ithalat yasakları ile de ne yiyeceğin ı kararlaş
tırmıştır . Böylece vatandaşları hiçbır alanda özgür 
bırakmayan. onları resmi vatandaş yapan anti
demokratik bir devlet yapısı dogmuştur." (Sabah 
Gazetesi, Eylül 1992) 

Dün oluşturulan ve toplumu tam bir askerı kışla 
dısipl inı ile zaptü-rapt altında tutmayı esas alan bu 
gerict devlet yapısı temel hatlarıyla korunduğu içm ; 
yıllardır "düşünce özgürlügü var" denilir. ama TC 
devletinın resmı ıdeolojisini (Kemalizmı) savunma
yıp eleştirenler. vatan haını ilan edilir. hapse atılır. 
Kıya!et yasağı bugün de yürürlükte. Askerların kur
duğu 1923 cumhurıyetinde aşılan tek şey. serma
yenin ihtiyaçları doğrultusunda ithalat yasaklarının 
kısmen kaldırı lmasıdır. 

TC devletının politik krızinı derınleştiren en te 
mel politık olgu, Kürt ulusal kurtuluş mücadelesidır 
TC. kuruluşundan bu yana. Kürt sorununa siyasi çö· 
züm bulmaya yanaşmamış. her defasında sorun as· 
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keri çözüme, dolayısıyle orduya havale edilmiştir. 
Mevcut hükümet de başlangıçta "Kürt realitesi 

nin kabul"u, "şefatle yaklaşım", "reform" vaadleriy
le yola çıkmıştır. Fakat gerçekte 12 Eylül faşizminı 
ve ANAP iktidarını aratırcasına Kürt halkı üzerinde 
baskı ve terörü yo~unlaştırmıştır. Koalisyon hükü
meti Kürt ulusal sorununda tamamıyla çözümsi.Jz
dür, açmazdadır ve hiçbir çözüm perspektifıne sa
hip değildir. Milliyet yazarı (MIT'in ve generallerin 
sözcüsü demek daha dogru) Yalçın Doğan bile 
"Güneydo~u ne yazık ki askeri çözüme bırakılmış , 
almış başın ı gidıyor. Eğer çözecekse, en azından 
askeri çözüm sonrasında ne olacağına dair hükü 
mene herhangı bır siyasal arayışın izlerini görmek 
de mümkün degildir." (Milliyet Gazetesi) demekte
dir. Hükümatın Kurt ulusal sorunundaki açmazının. 
perspektifsizli~inın açık beyanıdır bu. 

Kürt ulusal sorununda hükümet tamamıyle 
devre dışıdır. Sorun TC'nin gerçek sahipleri olan 
ordu, polis ve MITe havale edilmiştır. Hükümet bu 
güçlerin yalnızca polıtik sözcüsi.Jdür. Bundandır kı. 
Kürdistan'a ordunun vurucu gücü taşınmıştır. Bo
tan başta gelmek üzere her gün bir kaç yurtsever
devrimci, politikacı . yazar ve sıradan vatandaş 
kontrgerilla olarak nam salan Özel Harp Daıresin
ce sokak ortasında katledilmektedir. Kitlesel katlı
amlar yapılmakta , peşpeşe provakasyonlar düzen
lenmektedir ... Terör. baskı ve katliamlar öylesine 
yoğunlaştı ve bunlarin devletin gizli vurucu güçleri 
tarafından yapıldıgı öylesine dennlaşt ı ki ; TC devi e· 
tınin her dönem "bölünmez bırlığinin" ve de bakası
nın yemınlı savunucusu olan Oktay Ekşi bile ısyan 
ederek açıkça protesto enı. Hana "Genel Kurmay 
Başkanıığınca " Aralık 1990 günü Ankara'da gaze
tecılere verıten brifingde Kontrgenila yahut Özel 
Harp Dairası diye bilinen gızlı kuwetin halen Gü
neydoğu Anadolu'da faal olduğuna ılişkin bılgıyı 
dikkate alarak aksi ispat edılınceye kadar Musa 
Anter'ı de devleiın o menhus gızli gücünün öldür
düğüne ınanmaktan kendimizı alamıyoruz." demek 
zorunda kaldı ve Başbakana protesto telgrafı çekti. 
Bu, devletın Kürdistan'daki terör ve katl iamların 
baş sorumlusu olduğunun açık beyanıdır. Kürt ulu
sal sorunu giderek burjuvazinin iç çelışkilerinı de 
derınlaştıren faktörlerden önemlisı halıne geliyor. 
Bir yandan sorunun zorla. sopayla çözümeyecağı
ni söyleyen kasımler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 
diğer yandan 'TC'nın bölünmez bırligi" etrafında fa
şist ve ırkçı-şoven bır politikada birleşip askeri ço
zümde ısrar edenler ordu ve polısle yol almaya ça
balıyorlar. 

TC devletının kuruluş yapısından dolayı asker
ler kendilerıni hep gerçek iktidar, devletin asıl sa-

... 17 



hipleri; sıvil ıktıdarları ise. hep güvenılmez. geçici 
odaklar olarak görmüşlerdır Ordunun 3 defa parle
mentoyu kapatması ve TC kurulduğundan bu yana 
tüm anayasaların askerler tarafından yapılması ve 
askerler tarafından değiştırilmesi de bunu açıkça 
kanıtlıyor. Şu an TC'nin "ülkesi ve milletiyle bölün· 
mez bütünlüğü" Kürdistan'da tehlikeye girmiştir. 

Tehlikeyi bartaraf etmek için de devletin asıl sahibi 
ordu iş başındadır. 

TC devlet.nın bu yapısındandır ki. ne geçmış 
hükümetler ne de şimdiki koalisyon hükümeti hıçbır 
::ıddı politık sorunu çozememiştır .. Demokratikleş 
mı~ planı" bır türlü Meclise getırılemiyor. 'Karakollar 
şeffaflaşacak" denıldi ama tersı bır gelişimle, kara
kollar daha da karardı. lşkencede olümler kaybol
malar daha da yoğunlaştı. ''Adlı reform" yapılacak 
denıldı, derıiiyor, fiılıyatta tersi oluyor. Basın üzerın
de baskılar artıyor. cezaeviarınde sıyasi tutukluların 
yaşam koşulları daha da ağırlaşıyor. 

Ekonomık ve ozellıkle polıtık sorunların to~lamı, 

TC deviatınin temel dııngelerinı zorluyor. Burjuvazi· 
nin iç çelişkılerıni dennlaştıriyor Burıuva partiler 
parçalanıyor. küçülüyor. Ve boylelikle, TC tarıhinde 
ilk kez bır şey uç vermeye başladı: "IL Cumhurıyet' 
adı altında belli bir çevrenin dıle getirdigi. burjuva 
demokratik bır devlet yapısı isteğiyle birlikte yeni 
bır asken darbeye karşı tavır alış. Komünistler. dev
rımciler. yurtsever hareket güçlü bir alternatif oluş· 
turabılir se. burıuvazınin bu çelişkisi derinleştirılip, 
yararlanılabilinır 

Şu an kurıulu bulunan bütun burıuva partılerı, 

sorunlarla yüklüdür. Hepsı bir hatta birden fazla ye
nı panılere gebedırler Son aylarda peş peşe 6·7 
tane yeni burjuva partisi kuruldu. yenileri yolda. Ku
rulu bulunan buquva panılerine. emekçi yığınların 
guvensızliğı giderek artıyor. KAMOY tarafından 20 
Ekim 1991 seç;mlerinın 1.yıl dönümünde yapılan 
kamuoyu araştırması bu bakımdan ilg.nç sonuçlar 
verıyor 

Ankette katılarınların% 31 .6'sı Elim kırıısaydı" 
dıyerek yanlış oy kullandıgını belirtiyor. % 34.2'si 
bundan böyle "Hıçbırine oy vermem" dıyerek se
çimlen boykot egıliminı sergiliyor Ciddı bir sosya
lı st alternatıfin bulunmadığı bir ortamda bile burjuva 
partilanne bu oranda bir guvensizlık oldukça onem· 
lidır 

% 68.4'u 'politikacılar yalancı" dıyor. Yıllardır 

her defasında bol vaadler. fakat pratikte bunların 
gerçekleşmemes.. burıuva politikacıların yalancı. 

palavracı tutumianna yığınlar isyan ediyorlar artık. 
Bu durumun farkında Mesut Yılmaz. dikkat edilirse. 
tüm mıtınglerınde "Ben yalancı değilim. yerine ge· 
tırmeyeceğim vaadlerde bulunmadım" dıyerek oy 
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toplamaya çabalıyor. 
Türkiye ve K.Kürdistan'ın ekonomik, polıtık pa· 

noroması özetle budur. Biz komünistler bu koşul
larda politika üretip, kavgyaı sürdüreceğiz. 

Oncelikle, uluslararası ve özgülümüzdeki geliş· 
meler sonucunda, son yıllarda revaçta görünen ve 
tüm burjuva partilerinin koro halinde savundukları 
liberal kapitalizmin savunucuları olarak serbest pi· 
yasacılarla aramıza net bir ayrım koymalıyız. Tür· 
kiye'de olduğu kadar ülkemizde de kapıtalizmin ve 
onun serbest piyasacılıgının alternalıli sosyalizm· 
dır. Bu temel stratejik yönelişte gerı adım atmama
lıyız. Üzülerek belirtelim kı, K.Kürdistan'da yıllarca 
kavga varmış ve sosyalizmi hedefleyen kimi politik 
parti ve örgütler, dünyadaki gelişmelerin stkisıyle 
ıdeolojik olarak hızla sağa savruldular, sosyalizm 
savunusunu terk ediyorlar. kapitalizmın çerçevesı· 
ni aşmayan halkçı partiler konumuna dönüştüler 
veya bu doğrultuda adım atıyorlar. 

Şu anki dünya ve ülkemızın siyasal konıöktü· 
ründe. kapıtalızme karşı sosyalizm alternatıfinı one 
çıkarıp. politik propaganda ve kavgayı bu temel he
defe bağlı yürütmek oldukça zor ve sorunlarla yük· 
lü olduğunun bilincindeyız. Fakat komünıstler ola· 
rak stratejik düşünüp öyle davranacaksak. bilirnın 
ve düşüncelerimizin uğrunda mücadele edecek
sak. ulusal kunuluşla birlıkte toplumsal kurtuluşla 
da ısrar etmeliyiz. 

Materyalıst bılırnin ışığında. duşüncelerımizı 

uzun. sancılı ve sorunlarla yüklü bir kavgayla haya
ta geçırmak için mücadele etmeliyız. Türkıye'de 

"sosyalızmın hayal oldu{junu, ya da çok uzun bir 
tanhi gelecegin sorunu olduğu" ve dolayısıyle he
men gerçekleşebilecek düşüncelere. kapitalizmın 

sınırları içensınde hemen gerçekleşebilecek hedef
lere yönelmek gerektiğinı ilk söyleyen H.Kutlu ve 
ekibi oldu. Hem Türi<.iye'de hem de K.Kürdıstan'da 
Kutluların yonelışler•ne katılanlar oldu/oluyor. Ön 
celıkle bunu reddetmaliyiz 

Bununla bırlıkte. bızler kapıtalizme karşı sosya
lizm kavgasının hemen bir hamlede ve yarın· 

oburgün zafere ulaşamayacagının bılıncındeyız. 

Kapitalizmin ekonomik-politik bunalımı derınleşı· 

yor. ancak hem tümüyle gelişme olanakları tıkan

mış değildır. hem de butunüyle kendı bunalımının 
sonucu kandiliğınden yıkılmasını beklememelıyız. 
Ne kadar bunalımlı olursa olsun, cıddi bır karşı sal· 
dırıya uğramadan. kapıtalızm ve onun politik ust 
yapısı. kendi kendine yıkılmaz Bu bılinçle. komü· 
nistler düşünceler uğruna. insanlığın bıricik kurtu
luşu olan sosyalızm uğruna polıtik mücadeleyı sür· 
dürmeli. Kapıtalızme karş ı sosyalizm alternatifıni 

her alanda öne çıkartmalıdırlar. • 

DENGE KURDISTAN 



KÜRDiSTAN KOMÜNiSTLERiNiN DURUMU VE 
SiLAHLI MÜCADELE ÜZERiNE A·Revo.~ 

Karmaşık ve zorlu süreçler yaşıyoruz . Dünya
mız, bölgemiz ve ulusumuz da yaşanan hızlı deği

şimler biz komünistlere büyük görev ve sorumluluk
lar yüklemektedir. Bu hızlı değişim ve alt-üst 
oluşların yaşandığı günümüz dünyasını ve ulusal 
gerçekliğimizi kavrayıp doğru yorumlamak; her dö
nemden daha fazla bir sorumluluk bilinciyle dav
ranmamızı zorunlu kılmaktadır. lıkel, amatör ve sta
tükocu yaklaşım ve anlayışlarla mevcut süreci 
doğru ve somut yorumlamamızın artık imkansız ol
duğu görülmelidir. 

Yaşadığımız dünyanın derinliğini kavrayıp. nü
fuz edebilmenin bir tek yolu; beyinlerde büyük fırt ı 
nalar estirip, beyin hücrelerimizi alabildiğine yeniye 
ve değişime açık tutmaktan geçer. Bunun en doğru 
metoduysa araştıran, sorgulayan. bilimsel düşü
nen, düşünsel üretimini hayata uyarlamakla karşıla 

cağı güçlüklerin bedelini ödemekte tereddüt göster
meyen, militan, insiyatifl i ve sorumlu bir yaşam tarzı 
benimsemektir. Sorgulayıcı ve irdeleyici olmayan, 
sınıfın ve ulusun genel çıkartarı yerine kendi basit 
çıkarlarını öne alan. sorunları devrimci çözüm yön
temlerinde deği l de, kendi basit kişisel konum ve 
kaygılarından hareketle ikircikli ve pasif davranan 
birey ve yapıların çürümeye mahkum olacakları, sü
rece devrimci tarzda müdahaleye solukların ı n yet· 
meyeceği açık bir gerçektir. 

Kürdistan komünistlerinin bugüne kadar düşün· 

sel anlamda ortaya koyduğu irdeleyici-sorgulayıcı 
ve üretici perfmormansı yeterli olmamakla birlikte 
taktire değer bir düzeydedir. Ne var ki, bu aynı za
manda kendi içinde eksiklidir de. Bu sözkonusu 
olumlu değerlerimizi derinleştirmek, pratik mücade
leyle bütünl eştirmek, ideolojik yoğunluğumuzu so
mut eylem düzeyine sıçratmak gerekiyor. Aksi tak
tirde, bu olumlu değerl erimizi pratik mücadelede 
üretme ustalığını. becerisini gösteremediğimizde, 

olumlu değerlerimizin. yerini konformizme, kaderci
liğe, lafazanlığa ve hatta, reformizme bırakma tehli
kesini gözardı edemeyiz. 

Zira Marksizm bir eylem kılavuzudur. Eyleme 
geçmeyen veya geçirilmeyen bir düşüncenin hiçbir 
maddi değer ifade etmeyeceği gibi, tersinden, belir
li bir teorik alt yapı ya dayalı olmayan pratiğin de 
hiçbir maddi değer taşımayacağı bilinmektedir . Her 
iki tarz ı n da tarihsel süreçte yok olmaya mahkum 
olduğu, hatta süreçte subjektif anlamda egemen 
güçlerle aynı eksende kaynaşacağının kaçınılmazl ı

ğı da bilinmektedir. 
Maden ki Marksizmin eylemimize kılavuzluk et· 

tiğini iddia ediyoruz (ki marksizm teori ve pratiğin 

bütün lüğü ve kaynaşmışlığı demektir), yukarıda da 
bel i rttiğimiz gibi teorik planda belirl i değerlere sa
hip olmamıza karşın ona denk ve uyumlu pratik ak
tiviteye acaba sahip miyiz? Her Kürt komünisti ken
dini ve çerçevede sorgulamak zorundadır. 
Toplumu sorgularken, kendini sorgulamayı unut
mak, toplumsal değişimi öngörürken, kendini de
ğiştirmemek veya değişim eylemini salt söylernde 
bırakmak bizler açısından olabilecek en büyük has
talık olur. 

Günümüz egemenleri emperyalistlerin yarat
mak istedikleri Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde 
sürekli ve yoğun olarak propaganda ettiği, tekelci 
kapitalizme teslimiyet ve kaytısız şartsız itaat anla
mı içeren "barış ve yumuşama sürecine girildiği" , 
"sorunların şiddetle değil, uz laşmayla çözüleceği", 
"Sınıflar arası yakınlaşmaların başladığı" biçiminde
ki palavralarla dünya işçi sın ıfı ve ezilen halklar tes
lim alınmak istenmektedir. Görülen o ki emperya
listlerin bu yoğun propaganda savaşı güçlü 
ideolojik birikime sahip olmayan belli unsurlarımızı 
da belli oranda etkisi altına a lmış, devrimci çizgi· 
den uzaklaştı ra rak, tarafsı ziaştı rm ı ştır. 

Evet, insanlık belki tarihinin en berbat sürecini, 
en yoğun akıldışıcılığını yaşamakta. Belki de dünya 
insanlığı, hiçbir zaman bu denli düşünce erezyonu
na uğramamış ve bu kadar ihanet ve teslimiyetle 
kucak kucağa yaşamamıştır. Insanlığın tek ve ye
gane kurtuluşunun sosyalizm olduğunu insanlık 
hiçbir dönem bu denli unutmamıştır. Konumuzun 
bu olmayışı nedeniyle, tek cümleyle belirtelim: 
Dünya yüzeyinde art ı -değer varoldukça, sömürü 
sistemine dayalı bir avuç toprak parçası bulunduk
ça sosyalizm halkların umudu olarak varolmaya 
devam edecek, kapitalizmin antitezi olan sosyalizm 
yaşayacaktır. 

Asıl olan, i nsanlığın yaşanan bu süreci en az 
zararla atiaşmasını sağlamaktır . Ak ı l dışıcılığa karşı 

bilimi; oportünizme ve reformisı uzlaşmacılığa kar
şı halkların ve sınıfın uzlaşmaz devrimci eylem tar
zı. yozlaşma ve kültürsüzlüğe karş ı proleteryanın 

devrimci kültür, sp.nat, edebiyat vb. zırhıyla donan
ması halkımız açı sından olduğu kadar insanlığın 
ge leceği açısından da hayatidir. 

Öncelikle bu sorumluluğa toplumun ileri müfre
zeleri olan devrimci, sosyalist ve komünistlerin sa
hip olması gerekmektedir. Zira toplumun ileri müf
rezesi olma durumu kendiliğinden oluşan veya 
birilerince sunulan bir lütuf olmad ığı gibi, devrimci
öncü denmekle devrimci ve öncü olunamayacağ ı . 

özünde böylesi misyonların çaba ve mücadeleyle 



kazanıldıgı. yeterince çaba ve mücadele içerisinde 
bulunulmadan ne öncü ne de devrimci olunamaya
cağı bilinmelidir. 

Bu genel doğrulardan hareketle ülkemiz özgü· 
lünde, gelinen sürecin bizlerden neyi talep ettiğini 

bilince çıkartmak için, politik, stratejik ve örgütsel 
durumun sentezinin yapılıp sonuçlar ç ıkartılmasının 

bizim açımızdan yaşamsal bir öneme sahip olduğu· 
na ınanıyoruz. 

Son 70 Yı l lı k Dönem ve UKM'sinde Gelinen SO· 
reçte Çıkartılmas ı Gereken Dersler 

ve Görevlerimiz 
Halkımız. tarıhinin en onurlu ve görkemli süreci· 

nı yaşıyor. Halkımız tarihi boyunca hiçbir dönem bu 
denli geni~ ve kapsamlı bir ulusal özgürlük müca· 
delesine kalkışmamış, ulusal diriliş ve direniş süreci 
bu denli de r ınleşmemış, özgür uluslar ailesine katı l · 
manın yegane yolu olan ulusal egemenlik hakkına 
bu denli sahiplik etmemiştir. Bugün halkımız tarihi· 
nin en geniş sınıf ve katmanlarını içeren bir ulusal 
kurtuluş mücadelesini sürdürmektedır. 

Ulusal mücadelede yaşanan süreçler yeterince 
irdelenip derinlemesine kavranmadan. UKM'sinin 
bugün geldiği düzeyi kavramak mümkün değildir. 

Ülkemiz tarihinin son 70 yıll ık süreci incelendi· 
ğinde çok zorlu ve karmaşık süreçler yaşadığı, aynı 
zamanda da bugün gelinen düzeyin son 70 yılın en 
ıleri düzayı olduğu görülecektır. 1940'1ara kadar Ku· 
zey Kürdısdan'da ırılı ufaklı bır çok ulusal ayaklan· 
malar gündeme gelmesine rağmen hıçbı rı gerekli 
yaygınlığa ve derinliğe ulaşmamış, UKM'Ierin global 
anlamda yıldızlarının en parlak olduğu, dünya kon· 
jökıürünün UKM'sinde en fazla elveri~li olduğu dö· 
neme tekabül etmesine ragmen sözkonusu ulusal 
ayaklanmalar bölgesel ve aşiretsel sınırları aşama

y ıp bastırılmıştır . 
Şüphesiz ki ulusal ayaklanmalarımızın bastırı l· 

masında: din. mezhep, aşiret vb. çelişki ler önemli 
birer faktör olarak rol oynamasına ragmen, esasen 
ulusal ayaklanmalarımızın başarısız kalmasındaki 

temel faktör aşiretçi anlayışı aşan ve ulusal sorum
luluk bılinciy le donanmış, bilimsel bir politik önderli· 
ğe sahip olunamayışında ya da doğru strateji ve 
taktik politıkaların ve devrimci önderliğin yaratılma· 

yış ında olduğu açıktı r. Daha açık anlamıyla. yanlış 

önderiikierin hareketin yenilmesinde rol oynadığıdır. 
1940'1ara kadar ulusal soruna sahip çıkan Kürt 

ulusal burjuvazisinin 1940'1ardan sonra Türk burju· 
va sınıfıyla entegre oluşuyla birlikte. fii len ulusal 
kurtuluş mücadelesinin dışına düşmüştür. Ulusal 
burjuvazinin işbirlikçil iğı tercihinin ardından, ulusal 
hareketiılikle cıddi bir düşüş ve sessizlik gündeme 
gelmiştir Ancak 60'1arın sonlarından 80'1ere kadar 
ulusal uyan ışta tekrardan belirli bir hareketlilik ve 
aktiviten in gündeme gelmesine ragmen, ne var ki, 

bu dönemdeki hareketin bir kesimi küçükburjuva 
ve genel köylü hareketın in düzeyini aşamamıştır. 
Kendi devrimci önderliğini yaratmak yerine yıllarca 

Güney Kürdistan'da sürdürülen feodal ve burjuva 
önderiikil peşmerge hareketi umut olarak görül· 
müştü r. Bir bakıma Kuzey Kürdistan' ın kurtuluşu

nun Güney Kürdistan'da yürütülen peşmerge mü· 
cadelesine bağlı olduğu biçiminde yaygın bir 
anlayış egemen olmuş, KOP gibi hareketlerin sek· 
siyonu gibi davranmış ve kendi özgülüne uygun 
mücadele tarzı ve önderliği yaratamamı ştır. 

Bu akımların yanısıra bazı siyasi yapıların Mark· 
sizm-Leninizmden belirli oranda etkilanmiş olmala· 
rına rağmen, ayd ın ve öğrenci gençlik hareketinin 
küçük burjuva reformisı düzeyini aşamamış, Mark· 
sizm-Leninizmin öngördüğü uzlaşmaz sınıf çizgisi 
ve proleteryanın eylem ve önderlik tarzını kendi 
bünyesınde sindiremeyerek UKM'sinde ciddi bir 
varlık gösterememişlerdir. 

Kürdistan komünistleriysa ya tek tek bireyler 
olarak dağınık kalmı ş ya da kendı ulusal komünist 
partilerini yaratma yerine çeşitli Türkiyeli örgütlerin 
saflarına dağılarak ulusal değerlerine yabancılaşıp 
ulusal kurluşu mücadelesinde aktif bir rol oynama· 
mış, ulusal kimliğiyle kendini bağımsız olarak yeni· 
den örgütleyenekadar ki süre içerisinde varl ığ ı da· 
hi tartışı lmı ştı r . 

12 Eylül faşizmi kapıya gelip dayandığında Ku
zey Kürdistan'daki siyasi güçlerin savruk ve dağ ı · 

n ık olması reform isı ve uzlaşmacılığa açık bir ideo· 
lojik-politik yaklaşıma sahip olmalarından dolayı 

faşizme direniş gösterilememiş, faşizm, halkımızın 

tüm değer ve birikmeleri üzerine bir karabasan gibi 
çökmüştür. Daha, 12 Eylül'ün ilk günlerinden baş· 
layan devrimci saflardaki dağ ılma, yılgınlık ve kaçış 

darbecilerin halı kmızı ve devrimci hareketi sindirme 
ve teslim alma harekatını kolaşlı ştırm ı~tır. 

Halkımız açısından tarihinin en karanlık yılları 

başlamış, darbeeller ciddi bir karşı direnişle karşı· 

laşmamalarının verdiği cerasetle halkımıza perva· 
sızca saldırmış, tüm ulusal ve toplumsal değerlernı· 

mız talan edilmeye çalış ı lmış , halk ı mız 

meydanlarda kurşunianmış (bugün daha katmerlisı 
yapılmakta) sorgusuz·süalsiz 1 O binlerce ınsanımız 
zindanlara tıkılarak teslim alınıp köleliğe boyun eg· 
meye zorl.anmış, en ufak bir demokratik örgütlen· 
me ve taleplere karşı olanca vahşetiyle saldırarak 
tarihin en büyük terörünü estirmiş , böylelikl e büyük 
oranda da Kürt ulusal ve toplumsal potansiyeli sin· 
dirılmıştir . 

Halkımızın sindiği , ulusal kimliğıne dahi sahip 
çıkmaktan korktuğu, dayatılan kölelik ve aşağılık 

durumu içıne sindirdiği bir dönemde, 14·15 Ağus· 

to s 1984 eylemleriyle 12 E ylül köleciliğine ve ka· 
ranlığ ına sıkılan ilk silah, teslim alınmış , sindirilmiş, 

onuru çiğ'nenmiş halkımıza umut ve cesaret ver· 



miştir. Bu süreç artık özgür ve onurlu yaşam için 
ayaga kalkan halkımızın mücadele tarihında önemli 
bir kilometre taşı teşkil etmiştir . 

Sözkonusu silahlı mücadelenin politik·staretejik 
örgütsel zaaf ve olumsuzlukları bir yana (konumuz 
bu deği l) 84 Ağustos atılımın ı n ruhu birçoğumuz ta
rafından kavranamam ış , özellikle s il ahlı mücadelenin 
ulusal mücadelede yaratacağı etki ve derinlik görüle
memiş, mevcut koşullarda silahlı mücadelenin 
UKM'sindekı önemi ve zorunluluğu kavranamamıştı r. 

Halkın silahlı mücadeleye dayalı devrimci zoru 
klasik ve statükocu üstünkörü değerlendirmelerle 
geçiştirilmiştir. Silahl ı zora dayalı anlayışların iflas 
ettigi savunularıyla dikkatler farklı anlayışlar üzerine 
yoğunlaştırılm ıştır . Bazıları daha da ileri giderek 
devrimci öngörü ve sorumluluktan yoksun çok ko
mit ıddialar ileri sürmüş, 84 atılım ının şahsında si· 
lahl ı zora yönelik karşı kampanyalara girişmiş. 
"Halktan ve kitlelerden kopuk silahlı mücadele mi?" 
yoksa "Sınıfın ve kitlelerin devrimci eylemine dayalı 
sınıf ve kitle stratejisi mi?'' gibi teorılerle silahlı mü
cadeleyı görmek istedikleri gibı yorumlayıp silahlı 
mücadelenin s ınıf ve kitle mücadelesinin her halü
karda karşıtıymış gibi bırbirin ın karşısına konarak 
saptırılmışt ır . Hem de silahl ı mücadelenin sın ıf ve 
kitle mücadelesiyle diyalektiksel bağı kurulmuş ve 
bu bütünlükle birçok zafer kazanılmış, dünyada sa
yısız örnek bulunmasına rağmen subjektif niyetler 
temelinde yorumlanmıştır. 

Belli bazı unsurlar, Türkiye'de bellı dönemlerde 
THKOfTHKPC taralından sürdürülen ve kısa bir za
man ıçerısınde bastırılan silahlı mücadele deneyi
minden hareket ederek özetle: Silahlı mücadelenin 
bir oyuncak olmadığı. silahlı mücadeleyle bir yere 
varılamayacağı, sonunun hüsranla biteceği iddıa 
edild iğı hepimizce hatırlanmaktadır. 

Başka unsurlar ise bunun bir dağ savaşı oldu
ğunu. silahlı mücadelenin, özünde düşman ın ışine 
yaradığı , hatta bu savaşı devletin körükledi ği. süreç
te halkın sinecegi ve her Ilalükarda silah lı mücadele
den en fazla Kün halkının zarar görecegi biçimindeki 
uzlaşmacı ve teslimiyeıçi yaklaşımlarla silahlı müca
deleye karşı olduklarını onaya koydular . 

Daha bir başkalarıysa teorik yaklaşım ve çeşitli 
kararlarla sı l ahir mücadeleye karşı olmadıklarını, 
hatta si l ahlı mücadele görevlerinde geç bile kal ınd ı · 
ğını vb. söylemerine karşın bu kararların ın takipçisi 
olmayıp en ufak bir silahlı görevi dahi yerine getir· 
meyerek pratik yaşamlarıyla askeri örgütlenme ve 
silahlı mücadeleyi yeterince cıddiye almadıkları ve 
önemini bilince çıkarmadıkları görülmüştür 

Özetle 84 Agustos atı l ımı ve daha genelde si
lahlı zor ruhu kavranamamıştır. Çeşitli örnek yakla
şımlarla vurgulamaya çamlışt ığımız anlayışlar tara
fı ndan ve tarafımızdan ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinde askeri örgütlenme ve silahlı müca-

deleni n özümlenemediğinın altın ı çizmeliyiz. 
Elbette ki savunduğumuz ülkemizde yürütülen 

silahlı mucadelenin bire bir yansıması değildir . Öy
le olsaydı , ayrı çaba ve arayışlara gı rmek anlamsız 
olurdu. Amacımız, si lahlı mücadeleyi proletaryanın 
bağımsız sı nıf çizgisi ve eylem tarzı temelinde yeni
den üretmektir. Silahlı zor öğesinin yeterince kav
ranıp öneminin bilince çıkartılması açısından 84 at ı 
lımı ve günümüze değinki sürecinin yarattığ ı 
gelişmeler devrimci eylemin kavramlmasında 
önemli bir örnek niteliğindedir. 

Tüm zaaf ve eksikliklerıne rağmen ülkemızde 
yürütülen silahlı mücadele Kürdistan açısından mu
azzam değerler yaratmış , Kürt ulusal sorununu 
dünya kamuoyunun gündemine sokarak büyük b ı r 
meşruluk kazand ı rmıştı r . Hareket, ülkenin dört b ı r 
yan ına yayılarak artan bir ivmeyle halkı mızı topye
kün mücadele içerisine çekmeyi başarmıştı r . 

Do lay ı sıyla hayat en iyi öğreticıdir özdeyişi nden 
hareketle; halkımızın yanlış politik önderlığe , çüru
müşlüge ve pasifizme karşı yaygın ve topyekün kit
lesel başkaldırıyla en anlamlı yanıtı verdiği inancın
dayız. 

Buna rağmen halen devekuşu gibi kafas ın ı ku
ma gömüp Kürdistan ulusal ve toplumsal ayaklan· 
masın ın bu aşamaya gelmesini sağlayan "sihirli" 
formülü görmemekle ve gerekli dersleri çıkarma
makta direnen anlayışların tarihin gazabına uğraya
caklarını ıddia etsek sanırız kehanette bulunmuş ol
mayız. 

Tarih en iyi öğretıci ve yol göstericidir. Ancak 
hakkıyla tarihsel sorumluluklarım ızı yerine getire
mediğ ımizde yine en sert cevabı bize tarih vere
cektır. 

Si lahlı Mücadele Üzerine 

Komünist partiların tarihselıçerigi partisi o lduğu 
prol etaryayı örgütleyip karşıt sını fın hegemonyasını 
devrımci yollarla yıkıp yerıne proleteryanın ege· 
menliğın ı tesıs etmek olarak özetlenebilir. 

Bunun. ülkemizin mevcut sosyo-ekonomik ya
pı s ı gereği daha açık ıfadesi faşizme, emperyaliz
me. tekelci kapitalizme ve sömürgeciliğe karşı işç ı 
ve yoksul köylülük temel ittifakıyla. kent ve kır kü
çük burjuvazisi ve ulusal -demokratik güçlerin ulu
sal demokratik halk cephesin ı yaratmak ve cephe 
eliyle ulusal demokratik halk devrimıni zatenyle 
sosyalizmi kurmak-sonuçta Kürdistanı' ı s ınıfsız
sömürüsüz kömünist bir düzene ulaştırmaktır. 

Hiç de kolay olmayan bu karmaşık ve zorlu gö
revin üstesinden gelmek ise somut durumu.-, somut 
tahliliyle mümkündür. 

Mevcut şartlarım ı zın gerçekçi ve doğru tahliliy
sa K.Kürdistan ulusal ve sınıfsa l devriminin zora 
dayalı olacağını, devrimci şiddet uygulamaksız ın bu 
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amaca ulaşı lamayacağını, Kürt ulusal sorununnu 
reformisi yasal statü ve barışçıl yollarla çözüleme
yecek kadar yasadışı ve devrimci koşullara sahip 
olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. En genel 
anlamda devrimci zor: proletarya ve müttefiklerini 
ulusal-demokratik halk iktidarı ve sosyalizm için 
egemen güçleri yıpratmak, çözmek ve sonuçta 
ölümcül darbe vurup egemenliğine son vermek için 
yürüttüğü çeşitli düzeylerdeki savaşım toplamıdır. 

Ancak bu genel doğruların anlam ve i çeriği ye
terince kristalize edilemezse çeşitli dağmalik yakla
şımlarca saptınlacağı da bilinmelidir. 

Devrimci zorun sağcı yorumunun, devrimci şid
det söylemini ağızlardan düşürmemekle birlikte, 
çok rahat egemen sınıfla aynı eksende çalışma kıv
raklığ ı ve kitle kuyrukçuluğu özelliğini gösterdiği bi
linmektedir. 

Tersinden devrimci zorun solcu yorumu ise. 
devrimci şiddetin salt silah l ı mücadele olarak yo
rumlanıp, sın ı f ve kitleden tamamen koparılarak te
rörizm hareketine indirgenmesidir. 

Sağcı anlayış zora karşı özünde alabildiğince 
yumuşak, iradesiz ve uzlaşmacı olması ; solcu anla
yışın ise silahın yalnız ve tekbaşına herşeye kadir 
olduğunu savunup silaha tapınma olduğu ve silah ın 
amaç edinildiği : sonuçta her iki anlayışın da ezilen 
sınıf ve halkların kavgasına hizmet etmek yerine 
egemen güçlere hizmet ettiğ i tarihsel olarak kanıt
lanmıştır. 

Özünde devrimci zor. yürütülen devrimci müca
delenin birbiriyle diyalektik bağı kurulmuş farklı bi
çimlerinin toplamıdır. Lenin, "Marksizm; hareketin 
herhangi tek ve belirli savaş biçimine bağlamamak
la sosyalizmin bütün ilkel biçimlerinden ayrılır ." di
yerek devrimcı mücadelenin çeşitliliğine ve zengin
liğine vurgu yapmıştır. Ne var ki, çoğu dönem 
devrimci zorun çeşitliliği ve zenginliği adına devrim
ci mücadelede silahlı zorun önemi yadsınarak dev
rimci zorun içini boşaltarak yasal demokratik müca
delenin dar sınırları içerisinde hapsetme gibi bir 
zaafa düşülmekte ve asıl devrimci eylem tarzından 
uzaklaşılmaktadır. · 

Oysa silahlı mücadele ulusal ve sınıfsal müca
delede asli bir mücadele bıçimi olmasına karşın, 

Kürdistan komünistlerinin silahlı mücadele konu
sunda gerekli çaba içerisinde olmadğı ve bu konu
da yeterince duyarlı davranmadığı görülmektedir. 

"Halkların hayati sorunları ancak kuvvetle çözü
lebilir. Ve zafer, ancak kitlenin silahlı gücüyle ve 
ayaklanmayla kazanılır. Yoksa şu ya da bu yasal 
ve barışçı yolla değil" diyen Lenin'i malesef yeterin
ce anlamamışa benziyoruz. Sizce Leninizm halen 
devrimci eylemimize rehber olma özelliğini koruyor. 
Evet biz komünistlerin önündeki en büyük açmazı 
mevcut sürece müdahale edememek ve istenilen 
düzeyde etkide bulunamamaktır. Sürece istenilen 

düzeyde müdahale etmenin ve etkide bulunmanı n 

yolu ise ; doğru parti önderliği ile güçlü ve yayg ı n 
yasadışı komünist parti yaratmak, proletaryanın sı
nıf mücadelesi ve komünist partinin politik eylemiy
le devrimci askeri teoriyi strateji ve taktik yaklaşım
ları bütünlüklü özümleyebilmek, bunu çağımızın 

devrimci askeri tekniği ile bütünleştirebilen silahlı 

devrimci mücadelenin her türden eylemi ile uyumu
nu yaratabilen vurucu gücü yüksek ideolojik ve po
litik düzey ve manevra kabiliyeti geniş bir Leninist 
parti yaratmaktı r. Askeri örgütlenme ve s i lahlı mü
cadele dendiğinde çoğu dönem aklımıza katı ve 
kastlaşmış yapılar gelmektedir. Devrimci askeri ör
gütlenme ve silahlı mücadelede kuru insan ideoloji
si ve tipolojisi yaratmak bizim yöntemimiz olmaya
cağı gibi, her zaman karşısında olmalıyız. Zaten 
proleteryanın bilimsel ideolojisi Marksizm
Leninizmi kendine rehber edinmiş yapıları n darlaş
ması ve kastlaşması beklenemez. Tersinden bilim
sel ideoloji ve militan savaşçıl ığı şahsında bütün
leştirebilmiş kadroların: pratiksiz, uyuşuk 
kadrolardan üretken ve istikrarlı olduğu bilinmekte
dir. Sözkonusu bu düzeyi yakalamak tüm Kürt ko
münistlerinin asli görevidir. Bu görevden geri dur
mak, gerekli cesur adımları atamamak, karşı 

karşıya bulunduğumuz açmazlarımızı arttıracağı ve 
bizi içinden çıkılması mümkün olmayan sorunlarla 
yüzyüze getireceği , en önemlisi de tarihsel misyo
numuzu tartıştıracağı bilinmelidir. 

Son Şırnak ve Çukurca olaylarında da görüldü 
ğü gibi TC. ülkemizde yürüttüğü savaşta s ı n ı r tanı

mıyor. TC, halkımıza karşı topyekün bir kirli savaş 
yürütmektedir. Bu ahlak ve hukuk tanımaz savaşa 
demokratik ve barışçıl yöntemlerle yanıt vermemiz 
beklenemez. Hele tarafsızlık ve sessizlik gibi uzlaş
macı yaklaşımlar ise asla bizim yöntemimiz ola
maz. Kürt halkının silahlanıp TC'ye karşı topyekün 
silahlı mücadeleyle yanıt vermesi en tabi ve meşru 
hakkıdır. TC, halkımıza başka alternatif bı rakma
mıştır. Bu hakkı kullanmak tarihi görevimizdir. 

Halkına ve ideallerine karşı sorumluluk duyan 
her Kürt insanı bu gerçeği artık açıkça görmek zo
rundadır. Uzlaşmacı ve reformisi anlayı şlarla sö
mürgeci TC devletine karşı mücadele edilemez, 
zafer kazanılamaz. Önümüzde yalnızca iki seçe
nek vardır: Ya teslimiyet, ya da devrimcilik. Bundan 
başka yol yoktur. 

Sonuç olarak Kürt komünistlerinin yılların kav
gas ı ve üretimi sonucunda geldiği bir düzey var. Bu 
düzey bizlerin ortak üretimi ve birliğimizin temel 
harcıdır. Tesbit edilen temel kararlarımızı bugün 
tartışmasız yerine getirme göreviyle karşı karşıya 

olduğumuz hallrdan çıkartı lmamalıdır. Her Kürt ko
münistin bu uğurda tarihsel görevlerini yerine getir
mesi ve gerekli müdahalelerde bulunması yaşam-

sal bir zorunluluktur. e 



MALi SORUN ve SORUMLULUKLARlMlZ 
Parti olarak çözüm bekleyen birçok sorunumuz 

var. Sorunların bazıları uzun vadede, bazıları orta va
dede, bazıları da hemen çözüm bekleyen sorunlar. 
Çözeceğiz. Çözmek zorundayız. Buna elimiz malıküm. 
Ancak, nasıl çözüleceği sorunlaması da önemli. lstisnasız 
her problemin çözümlrıde ilk şart problemin bilirrnesi, bi
lince çıkarılmasıdır. Konunun, konuyla ilgili tlnı kişi ve ku
rumlarca da (Parti frye, aday üye, şempatizan ve organa
rınca) anlaşılmışolması gerekir. 

Bu genel sorunlama, mali sorun için de geçerli. 
Hem de geriye ertelenemez bir biçimde ... Anlatmaya 
gerek yok ki; kapitalist düzen içerisinde yaşıyor ve 
onu yıkmak ıçin politik faaliyet sürdürüyoruz. Paranın 
gerekliliğini anlatmak kadar gereksiz bir şey olamaz. 
Bu konunun öneminiPartililerin bilınce çıkarmadığını 
yazmak üzücü. Gerçeği de teslim etmek gerek. Oy
saParti çalışmalarının aksatılmadan sürdürülebilmesı 
için .Parti maliyesinin ihtiyaçlan karşıtayabilmesi gerekir. 

Paranın gerekliliğini açıklamak gibi bir gereksizli
(le gerçekten ihtiyaç var. 

Oldukça zor koşullarda ve oldukça sınırlı olanak
larla siyasi faaliyet sürdürüyoruz. Zor koşulların yanı 
sıra olanakların sınırlılığı da çalışmaların önünde en
gel oluyor. Etkinliğimizi kısıtlıyor. Verimi düşürüyor. 
Bizi azla yelinmek zorunda bırakıyor. !nancımız, bi
lincimiz, tarihsel haklılığımız ve amaçlarımız için mü
cadele etmekteki kararlılığımız dışında düşman her 
bakımdan bizden güçlü. Bu somut koşullar içerisin
de az güçle çok iş başarmak zorundayız . 

Az güçle çok iş yapabilmek, diğer bir deyimle çö
züm bekleyen sorunları çözebilmak için inanç, bilinç, 
kararlılık, disiplinli bir örgütsel yapı, güçlü irade, ye
terle araç-gereç vd.leri gerekli. Bir de para gerekli. 

Yemek, içmek, giyinmek, barınmak gibi temel in
sani ihtiyaçların karşılanabilmesi için paranın gerekli
liği üzerinde durmak anlamsız. Bu tür harcamaların 
Parti maliyesi içindeki payı da oldukça az. 

Her düzeyde etkili siyaset yapabilmenın ve dola
yısıyla sorumluluklarımızı yerine gelirebilmenin ol
mazsa olmazı: uygun ve yeterli araç-gerece sahip ol
maktır. Askeri görevter verilen kadro veya organlara, 
görevin gerektirdiği araçları da sağlamak zorundası 
nız . Enformasyonun toplum üzerinde çok çok etkili 
olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bilgiyi toplamak ve yay
mak asli görevlerimizden. Bunun araçları ise belli: 
Yazılı, sözlü ve görsel yayınlar ... Bu iki örneği tüm 
çalışma alanları için çağaltmak mümkün. Fotoğraf 
makinası olmadan fotoğraf çekilemez. Bu kadar basit. 

Nasıl bir düşmanla karş ı karşıya olduğumuz bili
niyor. llliegal çalışmanın gerekli kıldığı önlemleri al
mak bir örgütlenme ve alt yapı işi. Ve oldukça mas 
raflı bir çalışma yöntemi. Mekan ve ilişki düzeninden, 
teknik kapasitesine kadar her saniimi harcama yap 
m ayı dayatır. Zamanla yarış ister. 

Önemli sorunlardan biri de verimliiği artırmak zo
runda oluşumuz. lllegal çalışan herParti gibi kadro 
sayımız sınırlı. Kadrolar olağanüstü bir güçla çalış
mak ve birden çok iş yapmak zorunda. Insanların li 
ziki kapasitesi ise sınırlı. Kapasiteyi artırmanın tek 
yolu ise çağın teknik düzeyini yakalamaktır. 

Bir noktanın altını özel olarak çizelim. Teorik ve 
politik üretim; örgütlenmıı, örgütlü yapıyı denııtleme 
ve yönlendirme görevlerinin yerine getirilmesiParti 
merkez maliyesinin tam-takır olduğu koşullarda sağ
l ı klı yürümez. 

Her şey bir yana, Tüzü90müzün ilgili maddesi 
çok açıktır.Parti üye ve aday üyeleri,Partili olmanın 
gereği olarak,Partiye karşı mali yükümlülük içerisin
dedirler.Parti proğram ve tüzüğünü benimseyip 
özümsemek.Parti örgütlerinden birinde yeralarak gö 
rev ve sorumlulukları üstlenmekPartili olabilmek için 
ne kadar önemliyse,Partiye karşı mali yükümlülügü 
yerine getirmek de o kadar önemlidir.Partili olup ol 
mamakla eşdeğerdedir. Bunun için, profesyonel gö
revlerde bulunanlar ve aidat ödeyemeyecek durum 
da oldu(Junu yönetim organlarına onayiatmayaniar 
aylık aidatiarını düzenli ödemek zorundalar. Aylık ge 
lir düzeni olmayanlar, aidat ödemeyi kendi gerçeklik
lerine uygun olarak ödeyebllirler. 

Aidatın miktarı önemli değildir. Önemli olan, gö
rev ve sorumluluğun bilincinde olmaktır. Daha önce
leri, aylık veya yıllık gelirin yüzde üçü gibi asgari bir 
oran belirlemesi vardı . O karar kaldırılmış değil. An
cak bu, yüzde bir-iki olmaz demek değildir . 

Mali sorumlulğun yerine getirilmesi sadece aidat 
ödeme olarak algınlanmamalıdır.Partiye teknik arac
gereç sağlamak· isiihbari bilgiler toplayıp ilgililere 
utast1rmak· bağıs toplamak: üretjm tjcaret veya hjz 
me! alantarında projeter üretmek veya olanakfar ya
ratmak gjbj yollada da görev yerjne getirilebilir 
Önemli olan,Parti merkez maliyesine nasıl katkıda bu 
lunabiiirim diye kafa yormak ve çözüm yolu bulmaktır. 

Aldatların merkez maliyeye katkısı çok çok sınırlıdır. 
Onun için aldatların parasal değeri değil,. sorumluluğu 
önemlidir. Sorunun çözümüne katkıda bulunacak olan, 
yukarıda altı çizili olan alanlarda sonuç alınabilmesidir . 

Son olarak hatırlatalım ki, bizimParti geleneğimiz 
dePartililer veParti çevresi, Partinin mali yükünü ası l 
olarak omuziayan olmuştur. Bu saygın ve sorumlu bir 
gelenektir. Son yıllırda bu saygın ve sorumlu gelenek te 
kısmi bozulmalar gözlemlervnekte. Parti merkez mali
yesine nasıl katkıda bulunabilirimin yerine. onu,Partilı 
çalışmanın, hatta özel yaşamın mali kaynağı ve sigorta
sı gibi görme hastalığının ipuçlarına rastlanıyor. Hasta
lı(lın önlenmesinde ise herkese görev düşüyor. 

Son söz: lstisnasız hepimiz mali görev ve sorum
luluklarla da yükümlüyüz. Görev de, sorumluluk da 
yerine getirilmek zorunda. e 
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Kongremiz, gençliğin _JJiu.sal .v~ t9pt~.un.saj:: ~u,rtuluş m~~ade
lesine daha etkin ve örg~tlü katılirri! : iÇin aŞağidaki yönelişleri 
kararlaştermıştır. : · · · , ·· 

1 - Kürdistan gençliğinin en ileri . kesimreri :. ~lan sosyalizm 
uğruna mücaçleleyi benimsemiş : gEiriçHğin:::. Kpi'Jlünist qençllk 
örgütü (Konisomol)ün. l<uruımasl ı.Çin: ····· ··:::(Ct· ··· · ··: ·· .: :·, :: :: 

a) Parti üyesi genç yoldaşlar KQijjsomor·u:n ·an yapeşmı ör
mek üzere bulunduklan alanlarda ç8hşmaya: Y.§.niendlrllecektir. 

b) Partiye ideolojik-politik; baki.ffld~n bağJJ~ :,<>rgütset·:.QaJ<•m
dan bağ1msız Kürdistan Genç .. KomünisUer B,ı:~Uği"nh1 örgütlen
dirilmesi amacıyla merkezi görevlerı üstleneeek genç·'komü
nistlerı, yerel çalışmaların gerekli altyapı · oluşturulmasıyla 
birlikte merkezi örgütlenme için a~ımları atmaya yönlendire-
cektir. .. , · ··: · . 

2 - Kürdistan komünist · gençlerini topartayacak Kpmso
mol'un üyeleri Kürdistan gençliğinin başta anadilde eğitim 
hakkı olmak üzere tüm ulusal demokratik hakve istemleri uğ
ruQa. .yürüttüğ.ü mücadeleye etki~ .9.1"~~~k ~atJia,çak ve. :()n:cQ_Iüğü 
kazanacaklardır. Bu amaçla ·· Korrisomof g~f!ÇI.'iğl işÇi, .' köyiO, 

öğrenci gençliğin kitlese'l örgütlenmelerine (clğrencl dernekle
ri, işçi gençlik birlikleri, işsizlikte mücadele dernekleri, kültür 
derrıekleri vb. gibi) özetbir öneJ1l verecek, bu . örgütlere girip 
çalışacak ve yenilerini kU.rmayaönÇülük·edeÇektir. 

3 • Kürdistan'da devam eden savaşa karşr: ~omünjst gençlik 
etkin bir mücadele yürütecek; ulusal diriliş v~ direniş sürecin
de hayatm her alanında boyveren ::t-talk Direniş Komitelerinin 
gençlik keshn,inde Ulusa(DireniŞ :G&"'_çlik,K9.piiteleri bjçiijlirıde 
örgütiEmdirilmesine baş Çekecek; Kürdistan•da: Ulusal Demok
ratik GençlikCephesi'nin kurulmasına çalışacaktir. 

4- Kürdistan Komünist Gençlik Birliği, Türkiye gençlik hare
ketiyle Kürdis~ım gençlil(hareketin.,n; Tür_kiy~ : komOniŞ(g~nç
Jiği"He Kürdistan komOnisf'genÇiiğinin birilkte :mocade.les·i ve 
dayanışması için çaba gösterecektir. Bunun ··için gerekli araç 
ve mekanizmalarm yaratılmasına çal~şacaktır. . ·· 
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