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Bu savrda bazi Kongre belgelerine ver
veriyoruz. Gelecek savrda bulusrnak di
legiyle.

Denge Kurdistan :daki irnzasrz vazilar
partiyi baglar. [rnzahvazrlar ise imza sa
hibi organ ve bireyi baglar.

Parti yaymclligl merkezi ve gövdesiyle,
tepesi ve tabaruvla esas olarak bütün
parti teskllatrnm görevidir. Tüm
voldaslarm bu bilincle davranacagrna:
dergimize her bakrrndan katki
sunacagina inancrmrz tarndrr.

DENGE KURDISTAN'myaym havati ile
KKP'nin mücadele havan arasmda srki
bag vardir. Denge Kurdistan, KKP'nin
sesi ve solugudur. Baska hicblr yaym
parti merkez yaym organnun yerini tut
maz ve onun yerine ikame edilemez.

KKP canh kaldrkca, onun solugu olan
merkez yaym orgaru Denge Kurdistan
'm sesi de crkacaktir.

Partiyi reorganize etme iradesi göste
ren 8. Kongre merkez vavm orgaruru
yeniden canlandrrmak karanvla bu
sürece son veriyor. Denge Kurdistan 'm
hem dijital vavmrrun yenilenmesi, hem

Uzun vadede KKp'nin tasfiye edilme
srrun ilk taslan Denge Kurdistan
vavmcrlrgmm kurutulmasivla dösendl.

Denge Kurdistan "m ölüme terkedilmesi
ile KKP'nin ölmeye brrakrlmasi arasrnda
sik: bag vardrr,

Denge Kurdistan'm en son savrsi
Haziran 1999'da crkan 22. Savrdrr.
Bundan sonra fiilen ölüme terk edilrnis:
2003'te acilan. ama isletilrneven inter
net vavrru haricinde Denge Kurdistan'm
sesi solugu cikrnarrustrr.

KKP'nin resmi, merkez vavm orgaru
Denge Kurdistan 'dir.

13 Mavrs 2017'de toplanan KKP 8.
Kongresinin 4 Nolu karan Merkez Ko
mitesi'ni parti yaymclhgml canlandirma
kla, varolanlan yen iden organize etmek
ve güclendirmekle görevlendirdi. Bu ka
rar uvanncaüenge Kurdistan': yeniden
yaymlamaya bashvoruz, Bu, hem KKP8.
Kongresi'nin karan: hem de parti mer
kez vavm orgaruna karsi savg: bereu
muzdur.

DENGE KURDISTAN VENiDEN VAVINLANIRKEN

masi KKp'nin reorganizasyonunda cok
önemlidir.

Merhaba! basrh yaym ve dagrtrmmm canlandml-
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Yoldaslar
Emperyalist dünyadaki celiskiler git
tikce daha da keskinlesti. Emperyalist
metropollerdeki ernekel srmflann yok
sullugu ve buna bagh olarak toplumsal

Dünya günden güne daha derin esitsi
zliklerin, cellskilerin, haksizhklann ve
buntarm yol a<;tlgl catisma ve belirsi
zliklerin icine vuvarlaruvor. Dünyanm
bir avuc zengin emperyalist ülkesiyle,
cok savida yoksul ülkeier, az savrda zen
ginin sefahati ile dünya nüfusunun
büyük <;ogunlugunun sefaleti arasmdaki
ucururn derlnleslvor. Emperyalist me
tropoi ülkelerin kendi bünyelerindeki
sosyal cellskiler de büyüyor. Bu ülke
lerde vabanci düsrnanhgr, rrkcrhk, söve
nizm ve neo-fasizrn trrmaruvor.
hükümetler gercek ya da muhtemel bir
"terör saldmsr" bahanesiyle "demo
krasi tatili" uyguluyor, asker ve polis
kuvvetlerini her tarafta teyakkuz duru
muna gectrivor, rejimler gitgide otori
terlesivor."

Yoldaslar
7. Kongremiz KKp'nin fesh edilip edil
memesi konusunu eie ahrken 0 zamanki
dünya ve Türkiye kosullanrun krsa bir
analizinden yola ciktvor ve sövle
diyordu:
"Emperyalist gü~ odaklan arasmdakl
celiskiler tehlikeli biclrnde sid
detlenmektedir; bu celiskiler dünvarun
degi~ik böigeierinde dogrudan müda
haieier ve "Proxy WarsOl (Vekalet Sa
vaslari) denilen lokal savaslar bicirninde
tezahür etmektedir. Dünvarruz, I. Dünya
Savasi öncesindeki durumu andiran bir
tarzda, yeryüzünün büyük gücler
arasinda yen iden paylasrlmast
kaprsmasrm vasivor. Bellibash emperya
list gücler korkunc ölcüde silahlaruvor.

Yoldaslar,
KKP MK adrna hepinizi savgrvla sela
mhvor, kongremize basanlar diliyorum;
kongremize katrlan konuklanrmzt sela
rnhvor, kendilerine hosgeldiniz diyo
rum. Kongremizi yapabilmemiz icin
caba harcayan voldaslanrmza ve bize ev
sahipligi yapan Alman komünistlerine
tesekkür ediyorum.
Avni Gökoglu'dan Hasso ve Döndü yol
daslara, Elmas kardeslerden Devrimci
Alilere, Köylü Mehmetlerden ihsan
Özsoylu'lara, Nusret Korkmaz'lardan ih
san Yrlrnaz'lara, Halil Ulug'lardan Yusuf
Ali Erbay'lara, Tuncay Atmaca'lardan
Tegrnen Ali'lere ... kadar tüm parti Yol
daslanrmzi savgivla anlyorum ...

KKP 8. KONGRESiNE SUNULAN MK RAPORU

Onlan kendi böigeierinde hakimiyet
pesinde kosan ikinci derecede em
peryalistler takib ediyor. Emperyalist
ban ittifaki topraklan haricinde süren
savaslann ardt arkasi kesilmiyor. 17.
Yüzvrlda Westfalya Barl~1 ile konan
'devlet strurlanrun dokunulrnazhgi' ilkesi
büyük devletler tarafindan raki pleri
aleyhine sakmmasrz bicimde
~igneniyor.
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yansldlgl Ortadogu ve ülkemiz Kürdis
tan kan ve ates icindedir. Emperyalist
gücler arasi cansmalann labaratuvanna
dönüsen Ortadogu'daki kanhkaosbirbi
rinin gözünü oymak icin frrsat kollayan
en iri emperyalistleri ve kargasa or
tasmda kendine pay koparmaya
heveslenen böigesei emperyalistleri
her an icin tehlikeli bir genel savasor
tamma sürükleyebilir.
Kürdistan bu hesaplasrnasahasmmtam
göbeginde, haien parca parca, haien
isgal ve boyunduruk altmdadrr. 21'inci
Yüzvil'm Kürtlerin vüzvih olacagi, Orta
dogu'vu dizayn edenlerin Kürtlere yeni
Ortadogu'da özgür bir yurt icin imkan
saglayacagl türünden analizlere
ihtiyatla vaklasrlrnahdir. Kürdistan'i ye
niden dogu~a getirecek olan ~ey
halkrrmzm mücadelesi ve olgun
lasmakta olan tarihsel sartlardir. Kürdis
tan'i boyunduruk altmda tutan
devletlerin hem birbirleriyle cellskileri
slddetlenrnekte, hem ie; dokulan par
calanrnakta, hem de ömürleri dolrnak
tadrr. Buna bu güclerin hayatta kalmak
icin dl~ maceralara, emperyalist rnace
ralara anlma hevesleri ve siddetlenen
toplumsal celiskller de eklenmelidir.
Böyle bir uluslararasi ve böigesei or
tamda Kürdistan i~e;isrruf ve ernekcile
rinin öncü partisi olmak ancak cetin
mücadele kosullanna göre cellklesmis.
militan, devrimci bir komünist partisiyle
mümkündür. Leninist parti norrnlarm
dan iyice uzaklasrmsbir vaprvla bu göre
vin üstesinden gelemeyiz. 0 yüzden ön
ümüzdeki acil hedef Leninist, bolsevik
nitelikte bir partiyi günümüz kosullanna
uygun olarak varatrnaktrr.

tepkileri siddetlendi. Bunun sonucunda
bazt ülkelerde sol sloganlar atan kimi
partiler güc kazanrrken.ernekci kitlele
rin hosnutsuztuklanru ve göcmen so
rununu, miliyete;ilik ve benzeri
argümanlan kullanan fasist ve gerici
akrrnlar da güc kazanmayadevam etti.
ingiltere'de Brexit oylamasmda Avrupa
Birligi'nden cikrna sonucu eide edilmesi
ve Amerika'da Trump'in baskan
secilrnesi emperyalist dünyanm mer
kezinde "ice büzülme" egilimlertrun art
makta oldugu sinyallerini veriyor. Ern
peryalist dünyada meydana gelen
degislklfkler emperyalizm kavrarruru
unutturmak ve ona sevimli bir cehre
kazandrrrnak icin uydurulan "küre
sellesme" balonunun sönmekte 01-
dugunu gösteriyor. Sistem kaos
icindedir. küresellesme kavrarrurunmu
cidi olan IMFve DünyaBankast bile artrk
bu kavrarm nadiren kullanmaktadir.
"Küresellesrne" dedikleri yeni em
peryalist iliskilerin en önemli ayagl olan
okvanuslararasi konteyner ticareti
durma noktasma gelmis, en büyük
tasrmacrük konteynerleri Günevdogu
Asya limanlannda cürümeve terkedil
rnistir. Öyle ki "küresellesrne" savunu
culugu dahi el degi~tirmi~; bu kavrarnm
bavraktarhgt son ydlarda dünyanm en
büyük sermaye ihracatcrs: konumuna
erisen ve adeta finansörü haline gelen
C;:in'ineline gecrnistir.
Emperyalist dünya gecen vüzvihn son
lannda oldugu gibi iddiah ve özgüvenli
degildir artrk. 'Ebedi bans ve refah' pa
lavralan bitrnis: emperyalist kapitalist
sistemin cellskileri tüm acimasrzhgivla
drsa vurrnustur. Buceltsktlerin en yogun
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Öte yandan basta Suriye olmak üzere
Ortadogu bölgesindeki savas, kriz ve ge
rilimlerin ate~ ve dumanlan bir türlü
sönmedi. Rusya, iran, Amerika, Türkiye,
Suudi Arabistan, israil, Katar ve daha

cektirilmesi ve öteki uygulamalar takip
etti. Kürdistan bastanbasa bir acik ha-~..
pishaneye dönüstü. Ucer ay arahklarla
uzatilan olaganüstü hai olagan haie
geldi. Kürdistan'da köyler, kasabalar ve
kentlerin kusatrlarak halkrn aylarca 50-

kaga cikma yasaklan altmda evlerine
hapsedilmesi rutin haie geldi. Pek cok
verlesirn yerinde bircok mahalle adeta
yerle bir edildi. Birlesrnis MilIetier veri
lerine göre son iki senede ikibinden fa
zla insan öldürüldü ve yanm milyon ile
bir milyon arasmda insan yerlerinden
göc;:ertildi.
Türk devleti Kuzey Kürdistan'da
"cökertrne hareketi" sürdürürken
Güney ve Batl Kürdistan'a yönelik tehdit
ve saldrnlardan da geri kalmadr. Roja
va'da ortaya cikan olumlu gelisrnelert
engellemek rcrn ordusunu oraya
gönderdi; Güney Kürdistan'da
Besika'daki askeri üssünü takviye etti ve
Kandil'e arahksiz saldrnlar yöneltti. Sen
gal üzerinden tehditler savurdu. Türk
devletinin yöneticileri ve onlann me
dyadaki kalernsörleri acrkca emperyalist
bir söylem gelistirdiler. Ege'deki 12 ada
lardan Musul ve Kerkük'e, Halep'e ka
dar yerler üzerinde hak iddia ettiler.
Yandas basmda "Yeni Türkiye"nin
srrurlanru gösteren haritalar vavmlandi.
Türk hükümeti silah allmlannda ve si
lahlanmada dünya srralamasmm en ön
lerinde ver aldr,

Yoldaslar sadece dünya ve Orta
dogu'nun mevcut hali degil: bizzat
Türkiye'deki durum da bizden böyle bir
partilesrnevi talep etmektedir.
Hatrrtavacagtruz üzere biz 7. Kongre Ra
porumuzda Türkiye'deki siyasal gi
disatm gitgide kötülesrnekte oldugunu
tesbit etrnis: KKp'nin feshedilmemesi
gerektigini israrla savunrnustuk.
Kongremiz bu tesbitleri onavlarrus:
%90'dan fazla oy cokluguvla MK Ra
poru'na onay ve dolavisrvla da KKP'nin
tasfiye edilmesini bize dayatmaya
causanlara red cevabi verrnisti.
7. Kongre Raporu'nda sövle deni
liyordu:
"AKP iktidan, Anayasa dahil olmak
üzere, istedlgl hukuki degi~iklikleri
vaprvor, istedigi kanunlan cikanvor,
bunu vapamadigt zaman 'kanun benim'
diyerek bildlgln] uyguluyor. Bu gidisatrn
tersine, daha iyiye dönüseceginin
emareleri su anda bulunmuyor; tam
tersine bütün emareler Türk rejiminin
gitgide daha baskrcr, daha basrnabuv
ruk, daha faslzan bir rejime dogru git
mekte oldugunu gösteriyor. Her ~ey Er
dogan'rn iki dudagrndan crkacak söze
baglrdrr. Ufukta bunun düzeleceginl
gösteren bir agam henüz yoktur."
Bu tesbitten bir kac ay sonra, 15 Tem
muz darbe girisimi oldu ve AKP OHAL
ilan ederek slddetli bir vrldrrrna hare
ketine glristl. OHAL ilaruvla birlikte HOP
milletvekilleri, belediye baskanlan,
avdrnlar, gazeteciler ve pek cok HOP ile
BOP üyesi, il ve ilce baskanlan tutukla
narak hapse atrldrlar, Bunu daha bin
lerce insantri tutuklanmasi, kamu gör~
vlilerinin, akademisyenlerin isten el
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kendini muhtemel bir halk ayaklan
masina karsi daha sirndiden tahkim et
mektedir.
Kürdistan'da bunlara ek olarak Kürdis
tan cografvasrm ag gibi saran barajlar
politlkasivla Kürdistan sehlrleri adeta
birbirinden vahtrk adalar haline gelrnis
durumdadir.
Olgular "Yeni Türkiye"nin büyük em
peryalist rüyalar besledlgi kadar, büyük
korkular, endiseler besledigini de göste
riyor. Bunda haksiz da degildlr.
Bugün salbeli referandum sonuclanru
gercek kabul etsek bile, ki öyle olmadlgl
astkardir. Erdogan krl pavi kazanrrusnr.
Zaferi "Pirus zaferi"dir. En aglr OHAL
kosullan altmda, taslann baglandlgl
köpeklerin sahverildlgi kosullarda
halkrrmz ve Türkiye haiklan güclü bir
tepki sergilemis ve bunu sandrkta da
gösterrnistlr. Havrr ovlanrun yüksek 01-
dugu krrrruz: böigeiere dikkatle
bakrldigtnda görülen tablo halkrmrzm
vamsira Türkiye proletervasi ve ernekel
lerinin de rejim karsismdaki kararh du
rusunun tablosudur: Kürdistan illeri ve
Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz
kusagmdaki sanayi metropolleri.
Bu resim, Türkiye proletervasi ve
ernekcileri ile halkrmrzm anti demokra
tik sömürgeci rejim karsrsinda kararil
durusurtun resmidir. Ve partimizin
örgütlenmede vaslanacagt temelleri
gösterir: Kürdistan'm derinlikleri; Kürdi
özellikleri ve duyarhhklan en yüksek
düzeyde olan Kürdistan kentleri. .. Ve
büyük oranda Kürdistanh iscllerden
olusan Türkiye proletervasmm vogun
luklu oldugu alanlar ve buralardaki tslet
meier, fabrikalar, i~<;imahalleleri. .. Biz

Yoldaslar
Kisasüre önce gerceklestirilen Anayasa
ovlamasi ile hukuken de tescil edilen
"Yeni Türkiye" hem Türk devletinin em
peryalist vönelislertne ve basta Kürdis
tan'rn bütün parcalannda yükselen ulu
sal özgürlük mücadelesi karsrsmda
duyulan korkuya bir vamt: hem de
devletin kendini bizzat Türkiye icindeki
keskinlesen srruf cellskilerl ve öteki to
plumsal celiskllerin doguracagi to
plümsal patlamalara kars: yeniden
düzenlemesidir.
Türk devleti Gezi olaylan sirasmda da
görüldügü gibi özellikle sanayi kentle
rindeki toplumsal muhalefetin her an
patlavacagt endisesi altmdadrr. Bundan
ötürü "tehlikeli" mahalleler coktandir
"Kentsel Dönüsürn" adt altmda
vrkrlrnakta, güvenlik gerekcesivle yeni
idari böigeier kurulmakta, sehirlesrne
planlan toplumsal ayaklanmalan
bastrrma konseptine göre yeniden
düzenlenmektedir. Tipk: Paris
Komünü'nün yenilgisinden sonra bari
kat savaslanru mümkün kilan dar so
kakh i~<;imahallelerinin vrkilmast ve ye
rine genis caddeli, polis kuwetlerinin
kolayca sevkedilecegl yeni semtier, ma
halIeier vaptlmasi gibi Türk rejimi de

pek cok dünya ya da böige gücü Su
riye'ye dcgrudan yahut dolavh müda
haie ederek savasin icinde ver aldrlar.
Suudi Arabistan'm acikca müdahale et
tigi Yemen kanh bir savasm icine cekildi.
Bütün bu kosullar karsrsrnda partimizin
kendisini venlbastan ve daha militan bir
tarzda yeniden organize etmesi
kacrrulrnaz haie geldi.
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bizim ie;:meselemizdir" diye havkiran:
baska bir gün "Kerkük ie;:meselemizdir",
baska bir gün "12 Adalar bizimdir"
dlven TC egemenleri dista saldirgan
lasip emperyal rüyalara daldrkca icte
daha baskrci, da ha faslst, daha zorba
politikalan artirarak sürdürmek zorun
dadrrlar. OHAL/KHK rejiminin 2019 ylll
sec;:imlerine kadar devam edeceginin
isaretleri vardrr.
Yeni rejim ve olasi bir ekonomik kriz ya
da dl~ macera kitlelerdeki hosnut
suzlugu artrracak, bu hosnutsuzluk
kitlelerin tavnna vansrdikca rejimin sid
deti de artacaktir.
Bu durum kitlelerin devrimci muhale
fetine öncülük edecek olan partilerden
daha stki donarurn, da ha militan
örgütlenme talep eder. Günümüzün
bizden talep ettigi tarz THKO'nun blze
miras blraktlgl devrimci degerler teme
linde cahsma, örgütlenme ve mücadele
tarndir. KKP111.Kongresi'nin kabul ettigi
Yasadrsi Örgütlenme - Yasal Mücadele
perspektifi bugün daha bir önem kazan
rmstrr.
Bu nedenlerle Merkez Komitemiz par
nrnrzin yeniden vaprlandmlmasmr,
a~lIml? ya da gecersizlesmis karartarm
yerine günün sartlarina uygun yeni ka
rarlar almmastru önermektedir. Kongre
mizin günümüzün sartlarina uygun ka
rarlan alacagma inancrrruz tarndrr.

Yoldaslar
TC'deki 'sistem' degi~ikligi TC'nin en
krrilgan yanlanndan biri olan ekonomik
ve toplumsal alanlardaki zaaftanrn gide
remez. Ekonomik alanda kriz ve cöküs
sinyalleri ile sosyal alanda ernekel
smrflann homurtulan yükselmeye
baslarrustrr bile. TC devleti, emperyalist
- kapitalist güe;:lerin hammadde ve
enerji kaynaklan üzerinde yürüttükleri
hegemonya mücadelesinin tam or
tasmda ve bir taraf dururnundadir.
Sömürgeci TC devleti en basta diger
Kürdistan pare;:alan gelmek üzere Orta
dogu bölgesinde hegemonya
mücadelesine daldikca Ortadogu'nun
celiski ve catrsrnalanm da kendi icine
tasrrnaktadrr, Bu devlet kendi elleriyle
besleyip büvüttügü islamci cihatcrlarm
sirndiden her tarafta fink attlgl bir
devlet durumundadir. Bir gün "Suriye

ikinci hedefimiz toplumsal muhalefetin
en dinamik, en kararh, en direngen un
surlan olan KADIN ve GEN<; emeke;:ileri
örgütlemektir. KKP'nin önünde KADIN
LA$MA ve GEN<;LE$ME hedefi vardir,
Bu hedefiere ulasrnak icin ilk görevimiz
partimizi devrimci temelde yeniden
vaprlandrrrnak ve saglarnlastrrmaktrr.
TC sömürgeciliginln ve Ülkemiz Kürdis
tan'm bugünkü kosullarrnda lae;:ka,
gevsek, hersevi acikta bir KKPdüsünüle
mez.

bunu PROLETERLE$MEve KÜROisTAN
LlLA$MA olarak formüle ediyoruz. Par
timiz KKp'nin önünde daha fazla PRO
LETERLE$ME ve KÜRDisTANLlLA$MA
hedefi vardrr,
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Not:
KKPMerkez Komitesi Raporu Genel
Sekreter Kasim Hesinkar ve Deniz
voldaslar tarafmdan 13 Mavrs
2017'de delegeler huzurunda 0-

kundu ve Kongre ~ogunlugu taraf
indan onaylanarak aklandi.
13 Mavrs 2017
KKP8. (Olaganüstü) Genel Kongresi

Yoldaslar
Merkez Komitemizin raporunun 0-

kunrnasma burada son verirken par
timizin basta Kürdistan ve Tür
kiye'de, giderek diger Kürdistan par
calannda ve dünyada yen iden orga
nizasyonu dogrultusunda delegele
rimizin tarihi kararlar alacagma in-

. anclmlzl vurgular; Kongremize
basanlar diler, MK adrna hepinizi
savgivla selamlanz.

FAALivET RAPORU
( )
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~ Kongremiz bir önceki kongrenin
KKP'nin yasal SiR partiye "isim
degi~ikligi" konusunda destek vere
cegini beyan eden karantu iptal eder.

8. Kongremiz,
1) KKP üyeleri, devrimci veya demokra
tik yasal partilere ancak MK'nin izni da
hilinde ve "Önce KKP" bilinciyle üye ola
bilirler. Su konuda 111. Kongremizin
alrms oldugu karar temelinde hareket
ederler.

3. VASAL PARTiLEREÜVEliK HAKKINDA

8. Kongremiz tüm parti vapirmzm ön
üne günün kosullanna uygun yol ve
yöntemleri uygulayan MiLiTAN bir
örgüt yaratma görevi koyar.
(~ogunluk oyuyla kabul edildi)

b) TC sörnürgeciliginin ve Ülkemiz Kür
dlstan'in bugünkü kosullannda lacka,
gevsek, düsrnan karsismda hersevi
acrkta bir KKP düsünülemez. Partimizin
hedeflerine ulasmak icin ilk görevimiz
partimizi DEMOKRATiK MER-
KEZiYET~iLiK temelinde yeniden
vaprlandrrmak ve saglamlastrrrnaktrr.

a) 8. Kongremiz partimizin daha fazla
PROLETERLE~ME, KÜRDisTAN LILA~MA,
KADINLA~MA ve GEN~LE~ME ihtlvact
ta~ldlgml saptar.
Tüm parti organ ve üyelerinin önüne
KKP'yi daha fazla PROLETERLE~TiRME,
KÜRDiSTANLlLA~TIRMA, KADIN
LA~TIRMA ve GEN~LE~TiRME hedefi

2. PARTiNiN VENiDEN
VAPILANDIRILMASI ÜZERiNE

b) 8. Kongremiz, sözkonusu ihlallere za
marunda müdahale edilmemesi
konusunda tüm parti adma özelestiri
verir.
(Oybirligiyle kabul edildi.)

a) Parti tüzügürnüzün 18. maddesi
(Kongrenin kural olarak ür;:vtlda bir to
planmasr), 19'uncu maddesinin d bendi
(Merkez Komitesi'nin tüzükte ön
görülen arahklarla vaprlan kongrelerde
secilrnesi] ve P-inci maddesinin son
frkrast (iki kongre arasnun 5 vrh gecrne
mesi) srk sik ihlal edilrnistlr. Parti kon
grelerinin karar verme, denetleme ve
secme haklanrun ihlali aglr bir suctur.
Hicbir gerekce parti yönetim organlanru
düzenli arahklarla kongre tarafmdan
secerek yenileme ilkesini ihlal etmeyi
hakh krlarnaz.

1. PARTi TÜZÜ(iÜMÜZÜN
iHLALi HAKKINDA ÖZElE~TiRi

8. KONGRE KARARLARI

koyar. Parti vavrnlan, toplantilan, pro
paganda ve egitim cahsrnalan bu
hedefe yönelik olacaktir.
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(Cogunluk oyuyla kabul edildi)

8. Kongremiz, Merkez Disiplin Kurulu 0-

lusturulrnasrna ve kongrede secilrne
sine karar verrnistir.
Merkez Disiplin Kurulu'nu asan konular
bir sonraki Kongre'ye tasrrur.

KURULU5. MERKEZ oisipLiN
OLU~TURMA

Partimizin yen iden örgütlendirilme
sinde merkez yaym organnun önemini
gözönünde bulunduran 8. Kongremiz
yeni secilecek MK'ni gerekirse kendi
sine bagh bir Yavm Kurulu olusturarak
imkanlarm elverdigi tipte ve ölcüde
parti yaYlnclllgln1 canlandrrrnakla, varo
lanlari yeniden organize etmek ve
güc;:lendirmekle görevlendirir.
(Oybirligiyle kabul edildi)

4. YAYIN SORUNU

3) 8. Kongremiz su andan itibaren KKP
11. Genel Konferansi'nm partrmn
"ülkede konumlandigt alanlardan geri
cekllmeslnl" öngören 3. nolu karan ile
KKP6. Kongresinin bu karan onaylayan
1 nolu kararirn kaldtrrnrstir. Partimizin
vurticinde ve vurtdrsrnda bütün alan
larda yeniden örgütlendirilmesini yeni
MK'nln ve parti üyelerimizin önüne
görev olarak koyar.
(Oybirligiyle kabul edildi)



11DENGE KURDisTAN - Tebax lJ17

4. Kongre (1998) ile 5. Kongre (JJ03)
arasrnda 5 yrl zaman farkr var.
5. Kongre (;;)03) ile 6. Kongre pJ1~
arasrnda 9 yrl zaman farkr var.
Arada 11. Konferans (2011) vapilrms.
6. Kongre (;;)1~ ile 7. Kongre (:D16)
arasrnda 4 yrl zaman farkr var.
7. Kongre (~J16) ile 8. (olaganüstü)
Kongre arasrnda 1 yrl zaman farkr var.
Arada 111. Konferans (Ekim ;;)16)
vapilrrus.
Arada vapilan konferanslara adeta
Kongre muamelesi vaprlrrusnr. Bu ya
klasim I. Konferans Sonuc;: bildirisinde
sövle ver alrr: " ... Konferans, secirn ve
benzeri prosüdürleri harte tutulacak
olursa, hem MK, hem de delegasyon ta
rafrndan adeta bir kongre gibi degerlen
dirildi." ...
"Konferans, uluslararasr illskllerden,
parti vasarmna Bolsevizrni daha fazla ve
daha yaratrcr bic;:imde tcermeve kadar,
bir dizi karar aldr. 30'u askin kararla,
yeni sürecte yeni hedefler belirledi.
Konferans, parti programrnda
degi~iklikler geregine de isaret etti, bu
dogrultuda, program degi~ikligine yet
kili kongreye degln, tüm partililerin
yogun ideolojik - politik üretime girme
leri c;:agrrsrnrvapn. Degi~iklik ihtivac ve
talebini tesbit eden Konferans,
komünist disiplin ve demokratik mer
kezlvetcillk geregi, prograrn degi~ik
ligine kadar, bir önceki kongrenin onay
ladrgr mevcut programrn rehber oldugu
gercegine de parmak bastr."

~ A~agrdaki kongre ve konferans tak
vimleri bu asm gecikmelerin boyutlarrnr
gösteriyor: 3. Kongre (1990) ile 4.
Kongre (1998) arasrnda 8 yil zaman farkr
var. Arada I. Konferans (1995) vapilrms.

1) Parti kongreleri tüzügün öngördügü
zamanda toplanmarmstrr. Bu dönem
zarfrnda yürürlükte olan tüzügürnüze
göre parti kongrelerimizin kural olarak
üc senede bir toplanmasr gerekiyordu.
Tüzügürnüz Merkez Komitesine iki
kongre arasr 5 seneyi gec;:memek
kaydryla, diger bir devisle azami 2 sene
kongreyi uzatma yetkisi veriyordu. An
cak bu hükümler ihlal edilrnis: parti kon
grelerimiz tüzügün belirledigi zamanr
a~rldrgr icin gecikmeli bic;:imde toplan
rmstrr.

1986 Polis darbesinden sonra dagrlan
parti örgütümüz yaprlan yeniden topar
lanma cahsmalan neticesinde 1990
Eylül'ünde 111. Kongresini yapabil
rnistir. 111. Kongremiz parti pro
gramrmrzr krsmen venilernis ve ilk
bagrrnstz parti tüzügürnüzü kabul et
rnistir. Bir dizi kararlar alan 111.
Kongre'den sonra partimiz siyasi are
nada adrna ve iddiasrna uygun bir ver
edinrnistir. Bununla birlikte zamanla
parti tüzügürnüzün tarumladig: örgüt ni
telikleri ve kurallarr asmrms, tüzük
hükümlerinin ~ogu önemli ihlallere
ugramr~trr. Bu cercevede:

PARTi TÜZÜGÜMÜZÜN iHLALi HAKKINDA
ÖZELE~TiRi KARARININ GEREK~ESi
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MK'nrn tüzüge avkrn olarak görevde
kalmast sonucunu dogurur: ki övle de
olrnustur. "Kongre gibi konferans"
vaptrk diven 0 zamanki MK'nln ve Kon
ferans delegelerinin bu gerc;:egi es ge<;
mesi düsündürücüdür.
Ancak IV. Kongre yerine valmzca konfe
rans düzenlenmesinin nedeni "kongre
yeter savisi'' olmamasi da degildir. Kon
ferans belgelerinde bu neden sövle
aciklaruvor:
"Partinin IV. Genel Kongresi'nin topar
lanmasrnda tüzügün MK'ya tarndig: süre
dolrnustur. Bugün burada Konferans
yerine pratik olarak kongreyi de gerce
klestireblllrdik.
Ancak, Kongre'nin gündeminde bulu
nan program degi~ikligi basta olmak
üzere, kuramsal ideolojik sorunlann
cözürnü icin parti vaprsi hazrr deglldtr."
Oysa bu gerekce "pratik olarak
mümkün" olan Kongre'nin yerine Kon
ferans vaprlrnasrrun gerekcesi olamaz.
Kongre yeter savrst hazir bulunduguna
göre Kongre vaprhr: program degi~ikligi
konusu gerekirse bir olaganüstü kongre
ile yapilabilirdi. Burada kilit sorun parti
merkez komitesinin yenilenmesinden
kacrrulmasrdrr. lira konferansrn MK
secrne yetkisi yoktur, eger bu toplann
bir Konferans olarak degil de Kongre
olarak kabul edilsevdi MK Kongre ile ye
nilenmls olacakti.
Kaldr ki acilen program degi~ikligini ge
rektiren herhangi bir neden ve ihtivac
da yoktu. Program 1990 vrhnda vapilan
111.Kongre'de kisrnen de olsa güncellen
rnisti. Diger deglsiklikler icln zamana
lhtivac vardi. Ama uzatma süresi de

I. Konferans belgeleri gercekten de bir
kongrede incelenip sonuclandmlabile
cek bovuttadir. Fakat parti üyelerinin
tümünü temsil eden delegelerin en az
varrdan bir fazlasrrun bulunmadigi ve
yeni merkez komitesinin secilrnedigi
strurl: bir toplanti kongre yerine
gecernevecegi gibi; zarnaru gecmts
kongreyi toplamamanrn da gerekcesi
olamaz. C;:ünkükongreyi toplamamak is
ter gerek 111.Kongre'de secilen, gerekse
eksilen üyeler yerine MK'ya ahnan eski

Bu konferansm "adeta kongre gibi
degerlendirilmesi" sayesinde tüzügün
öngördügü azami bes vrlhk süre gör
mezden gelinrnis ve "nasil olsa Kongre
gibi Konferans vaptrk" zihniyetiyle 4.
Kongre ücVii daha uzatrlarak 1998 vrlina
sarkrtrl rmstrr,
Bövlece iki kongre arasi süre 8 yila
crkrmstir. Bunun sonucunda ortaya
cikan durum 8 Vii icinde bir Kongre ta
rafrndan yeni MK secilmemesidlr. 3.
Kongre'nin se<;tigi bes kisillk MK'nrn bir
üyesi depresyona düstügü, diger bir
üyesi MK'dan istifa ettigi i<;ingeri kalan
üc üye MK'va veni üveler atarnrs, ama
zamanla hem 111.Kongre'nin se<;tigi hem
MK'nrn bünyesine aldlgl bazi üyeler
ihrac edilrnis: tekrar atama yoluyla yeni
üyeler alrnrrustir. Öyle ki atama yoluyla
gelen MK üyelerinin oylanyla Kongre'ce
secilrnis MK üyelerinin ihrac edildig! hal
ler vasanrmstrr.
Bunun sonucunda KKP MK, onun tek
degisrnez üyesi ve genel sekreteri dism
daki üyelerinin ihraclar ve atamalar
yoluyla sik srk degi~tigi bir organa
dönüsrnüstür.
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iki Kongre arasi zamarun öngörülen
süreleri asrnasi durumu ve bunun ya
rattlgl carprkhklar daha sonra da tekrar
lanrrustrr. S. Kongre ile 6. Kongre
arasinda 9 YII fark vardrr. Arada, kural
olarak ÜC; ylida bir, vapilmasi gereken
parti kongreleri vapilmarmstrr. 3 vtlda
bir kongre toplama maddesi uygulan
savdi 9 ylida ÜC; kez kongre vaprlrnahvdi:
MK'nin her bir kongreyi azami iki yli er
teleme hakktnl kullandrgrm var
savdigrrmzda bu süre zarfmda en az bir
kongre es gecilrnis olrnaktadrr. Üstelik
MK'ntn kongre erteleme yetkisi sadece
bir önceki kongrede secilrnis, yani üc
vilhk görev süresi dolrnus olan MK icin
bir sefer kullarulacak bir haktir. Yani
2003 vrlmda secilen MK sonraki
kongreyi ancak azami 2008 vrhna kadar
erteleyebilirdi. Oysa 6. Kongre ;;:)12
vihnda vaprlrrustir. Oolavrsivla S. Kon
grenin sec;tigi M K, hem parti kongresini
hakkt olan süreden 4 yli daha fazla erte
lemis, hem de yine MK'ntn bizzat kendi
sinin yaptlgl lhraclar ve atamalar
yoluyla degi~ikliklere ugravarak, 9. yli
boyunca partinin yönetim orgaru olarak
görev vaprmstir. Parti ic;:i demokrasiyi
islernez haie getiren bu uygulamalara
zamantnda dur dememek partimizin
vahim bir hatastdir.

varuna alarak, ücüncü bir MK üyesini
MK'dan ata ata partide tek otorite kala
bilrmstir. Bu durumun basta MK olmak
üzere partimizde varattig: tahribat ve
vozlasrnarun boyutlan oldukca
büyüktür.

asilrms olan kongre daha fazla ertelene
mezdi. Buna ragrnen "Kongre'nin
gündeminde bulunan program
degi~ikligi basta olmak üzere, kuramsal
ideolojik sorunlann cözürnü icin parti
vapist hazrr degildir" bahanesiyle
kongre vaprlrnarrus ve MK'nin asgari 3
vrl, azami 5 vrlda bir parti kongresi ta
rafrndan secimle tayin edilmesi ilkesi
ihlal edllmlstir. Ger~i bu MK, 4.
Kongre'de kongreyi geciktirme-deki so
rurnlulugunu kabul etrnistir: ama so
rurnlulugu kabul etmesi suc i~lendigi
gercegini ortadan kaldrrrmvor, Avm
MK'nin "MK kongreyi geciktirirken, ta
bandan gelen 'Kongre neden za
rnarunda vaptlrruvor?' türünden ciddi
bir baskrvi vasarnadig.m da belirtelim"
diye konunun özünü gecistirrnesi de
avnca dikkate deger. MK'nln üzerinde
ciddi bir baski olmamasi hem görev
süresi dolrnus MK'nln bir kongreyle
deglstlrilrnesi ihtiyactnl ortadan
kaldrrrruvor: hem de hicbtr uyan ya da
hanrlatrnarun vaprlrnadigt anlarmna gel
miyor. Ama kendi yaptlgl "aviklarnalar"
ve "atamalar" ile kendini venilernis olan
bu MK yaplian uyan ya da hatrrlatrnalan
da ciddi bulmuyor. Piskin plskin "zaten
üzerimizde tabandan gelen ciddi bir
baski da yoktu" diyerek aradan
sivnhvor.
MK'nin düzenli yaplian kongrelerle ye
nilenmesi yerine kongre sürelerinin
uzanlrnasi yüzünden yenilenememesi
nin varattrgi sonuc partide fiilen tek
adam hakimiyetinin dogmasidir. MK'ntn
degisrnez adarnr, her seferinde iki insam
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Bütün bu dolambach islernlerin hepsi
tüzügürnüze avkmdrr. Konferans yeni
M Ksecernez: az sonra istifa edecek olan
eski MK az evvel secilen yeni MK'nm
MK'liglnr onaylayamaz ve konferansm
se~tigi avrn MK konferans karartantu
onaylayamaz. Bu islernlerin tümü
tüzüge avkrndir.

Ancak 2004 Ocak'mda KKP MK'sl yeni
bir vönells belirlernis: "partinin 11.Genel
konferansmda ülkede ve vurtdtsmdaki
tüm parti üyelerinin üyeliklerini yenile
mek kavdivla feshetmeyi" önüne kov
mustur. 0 zamanki KKPMK sudan gere
kcelerle "KKP-MK, KKP MK Yurtdrsi Bü
rosu, YCKKMK ve özel olarak belirlene
cek organ ya da komitelerin drsmdaki
tüm parti organ, üye ve aday üyelerin 11.
Parti konferansmda yenilenmek
üzere feshedilmesini ve eger Konferan
sirruz bu yönde karar verirse mevcut
parti üyelerinin hepsinin otomatikmen
üyelikten düsürülmesini, yeni parti üye
lerinin Konferansm belirlevecegi yöne
limle yen iden belirlenmesini" planlam
istrr. Bu vönelis bilerek ya da bilmeden
partimizi fiilen tasfiye etmek anlamma
geliyordu.

KKP MK'nin 2002 Ekim'inde behrledtgt,
5. Kongremizin onavladig: vönells ge
regince partimiz ülkede Kürdistan ko
münistlerini bünyesinde sentezleyecek
bir yasal parti glrisirnini 2003 sonbaha
nnda baslatrrustrr. Bu vönelis partimizin
vurtici ve vurtdismdaki örgütlü varhgiru,
ve ideolojik politik hattrm korumak
kavdrvla kabul görrnüstür,

KARARIN GEREK(:ESi

PARTiNiN YENiOEN YAPllANOIRllMASI ÜZERiNE

Haziran 2011 basmda toplanan Kürdis
tan Komünist Partisi (KKP) 11.Genel Kon
feranst bu vaklasrrm onavlarmsnr. Kon
ferans sonrasinda KKPYURTi<;:iÖRGÜT
LENMESi neredeyse bir bütün olarak
FiiLEN fesh olrnustur.
Konferans sirasrnda yeni bir MK secil
rnistir. Ülkedeki MK üyelerinin ovlanru
da devr alarak gelen MK temsilcisi kon
feransrn hemen ardindan yeni MK ile
konferans mekanrnda bir toplanti
vaprrusnr. Bu MK temsilcisi yaplian ilk
toplantida oy haklanru devrala rak
geldigi 0 zamanki diger MK üyelerinin
ovlariru da kullanarak yeni MK'YI
onavlarrus ve kendisi de dahil olmak
üzere eski MK üyelerinin hem MK'dan
hem de parti üyeliklerinden istifasrru
sunrnus: yeni MK'ya görev tesliminde 3
parti üyesi devretmistir.
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Siraladtgtrruz genellikler kadar aslmda
herbir voldasimrzm iyi bildigi bir de
kendi özel gercekliklerirniz var: Son kirk
vrla yaktn bir zarnandrr dünyantn en po

litik, en mücadeleci, en örgütlü ve en fe
dakar halklanndan birisi bizirn
halkimrzdrr. Cünkü oldukca cok ve

arnansrz düsrnarun ortak saldmsi
altrndadrr ve görkemli bir savunma yap
maktadir. Ve yine hemen hemen kirk
vrldrr bizim ülkemizde (Kuzey Kürdistan)
bizden baska komünist oldugunu iddia
eden ve sosyalizmi savunan kimse pek
azdir. Ve benzer sekilde bu zaman dilimi
lcerlsinde sosyalizmin teorisi ve pratigi
Kürdistan solunda tartisrna konusu bile
olmaktan cikrmstrr.

Bilimsel ögretiyi savunan biz komünist
ler, adirmz, iddiarruz ile icerisinde
yeti~tigimiz cografva ve kültürün a
rasina sikrsmaktan kurtulrnahvrz. Bu
slkl~tkllgl asrnadan, genel toplumsal or
talamarun üzerine cikmadan ne ko
rnünist, ne de komünist partisi olunabi
linir. Cünkü imanla ve Inaneta serma

yenin vasallrklan, sistemi ve örgütlen
mesi anlasihp kavranamaz. Onun yerine
sosyalist alternatif üretilemez. Ornegin,
kollektif aklm en özgün örgütlenmesi
demek olan komünist örgütlenme kisl
kültü üzerine bina edilemez.

Yazrva yalm bir hatrrlatma yaparak
baslavahm: Ülke ve Ulus olarak
Ortadogu'nun tam ortasmdaviz. Herkes
bilir: bizim cografvarruzda iNANe;:bilgi
den önce gelir. Sorma ve sorgulama
zaYlfligl bilime, bilgiye ve teknige
ulasmavi zorlastmr. Ki~i kültü kültür
ürnüzün adeta vazgecilmezleri arasin

dadrr.

HAKLAR VE GÖREVLER

Acrklarna:
8. Kongre Belgeleri arasmda ver alan a~agldaki vaz: kongre hazrrlrklan sirasrnda ka
leme ahnrmstrr. Kongre belgeleri arasmda ver alan vazrrun vavmlanmasrnm yararll 0-

lacagrru düsünerek Merkez Yaym Orgarurruz Denge Kürdistan'da vavrnhvoruz.
KKPMerkez Yavm Kurulu

Bu vahn ve genel bilgileri bilgi olarak

herbirimiz avn avn biliriz. Hatta su da
herbirimizin eksiksiz bilgileri a

rasmdadrr: Devrimci teori, devrimci po
litika, devrimci örtgütlenme ve devrimci
pratik bütünlügü komünist örgütlen

meyi ifade eder.
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Süphesiz örgütlenmenin büvüklügüne
bagh olarak cok cesitli ara kademe ör
gütlülüklerine de ihtiyac; duvulacaktir.

o nitelikli komünist örgütlenmenin ilk
sarti ise, gereckten beyin görevi görebil
ecek bir merkeze ve onun toplumsal
birimlerdeki temsilcisi olan temel ör
gütlere (üye ve hücrelere)sahip 01-
mastdir.

1- Marksist - Leninist temelde ideolojik
ve teorik bir bakis acrsrna sahip olmak;
2 - Marksist ideoloji ile somut sartlann
ic bütünlügünü ifade eden ve i~C;i

sirufmm ve ernekel halklann katiksrz ik
tidarrnt savunan bir program;
3- Marksist teori ve programdan üretil
rnis ve pratige uyarlanma arnach net ve
acik politikalar bütünlügü:
4- Bu politikalan hayata uyarlayaca k ve
uygulayacak bir örgütlü vapt ve 0 ör
gütlü yapmm ie;islevisini düzenleyen de
mokratik merkeziyetc;i bir tüzük; ve
5- Tüm bu arnac ve hedefler icin
ödünsüz, arahksrz ve kollektif bir pratik
mücadele ve bu mücadeleye öncülük e
decek nitelikte bir örgütlenme ...
Bunca aglr ve tarihsel görev ve sorurn
luluklan hic olmazsa asgari düzeyde üst
lenebilmek icin: yine yüzylilann tecrü
besine, örgütlülügüne ve parasal

gücüne dayanan sermaye ve sörnürge
cilere karsi mücadelede asgari düzeyde
basanh olabilmek icin NiTELiKLi KAD

ROLARA ve NiTELiKLi BiR ÖRGÜTE
ihtiyac; oldugunu söylemeye bile gerek
yoktur.

Kusura bakrlrnasm. Bilinir; bir partiyi
parti yapan olmazsa olmazlar vardrr.

Bunlar

krsa bir hatirlatma daha yapahm: ÜI
kemizin en büyük; ekonomik ve sosyal
gelisrnislik düzeyi en yüksek olan par
casmda vasivoruz. Ama diger par
calardaki komünist ve sosyalist örgüt
lenme ve pratik mücadeleler bizdekin
den daha ileride ve olumlu düzeydeler.
Neden, nicin diye yüksek sesle kend i
kendimize sorahm ve sorularrrruza sa
mimi olarak ve hep birlikte cevaplar
arayahm. Acrk ve aleni .... Dobra dobra ...
Dürüstce ve rnertce.. i~C;i srrufma,
ernekel halkrrnrza ve insanhga karsi olan
sorumluluk bilinciyle yapahm tüm bun
lan, sorunlamavi iyi yapabilmek icin bi
linenleri tekrarlamak zorunda kahvoruz.

Reel sosyalist sistemin Ylklldlgml, 0 gün
den beri tüm dünyada komünistlerin

prestij kavbettiginl: gelecegl, umudu ve
kurtulusu temsil etme iddiasmda

zaviflama oldugunu elbet biliyor ve un
utmuyoruz.

Tüm bu somut kosullar icerisinde bir de
kendi kendimize bakalim lütfen. Ö
zelestlrel bir gözle bakmaktan söz et
tigimiz sarunz acrk ve nettir. Kendi
kendimize bakarken vanh olmamaya,
öznel davranmamaya ve elleri vijdan
üzerinden kaldrrmamava özen göstere
lim. Yani özelestirel bakrsrrnrz da ko
rnünistce olsun.
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Bu nedenle dokuz vrlhk hesap Kongreye

verllmemistir. Delagasyon hesap sorma
sansi bularnarmstrr. Hic bir devir teslim

2. Konferans Haziran 2011 vrhnda
toplanabilmistir. Yani fiili bir durum ola
rak 2011 vrhna kadar her komünist par
tisini parti yapan temel örgütler denen
örgüt veya üye tabaru bizde yoktur. Yani
sekli bir MK ve ona mall kaynak
saglavan bir Avrupa örgütü var valruzca.
Haziran 2011 Konferansi da, kökleri
2000 blnli yillann baslanna dayanan
Partiyi tümden tasfiye etme karan ve
vönellsi icerisinde olanlara ragman
toplanrrustrr. Daha da ilginci ve vahimi,

Partinin geleceginln belirlendlgl , yani
. 2004 genelgesiyle belirlenen gidisan
durdurma veya sonlandrrrna yetkisini ilk
kez kullanma sansi yakalayan 6. Kongre
delegasyonu, karsisinda muhatap bula
mamrstrr. Kongreye hesap vermesi ge
rekenler "unuttuk" bahanesiyle kon
greye gelmerntslerdir.

Konferansm onavina sunacagiz" de
misler. Özür suctan daha büyük. Hatrr
latmz; bir parti kendi kongresinde
kurulur. Partiyi kapatma veya tüm üye
likleri düsürrne gibi bir yetki de valruzca

ve valruzca Kongrenindir. Konferanslar
valruzca tavsiye kararlan alabilirler. Ne
garip ki Partinin feshi icln konferans fa
lan diye dolamach yollar deneyenler;
tüm üyelerin duvarsrzhg: ve haklanna

sahiplenmemelerinden de gü<;: alarak
sözünü ettikleri konterans. da toplam
armstardir.

o genelgeyi vazrp onaylayanlar; " Bu ge
nelgede vazrp kararlastrrdiklartrruzt 2.

Hadi diyelim ki karar sahibi veya sahip

leri korkmadilar. Peki biz neden Parti
mize sahip cikrnadrk? Neden avazrmrz
<;:Iktlglkadar bagirmadik. Yoksa bizler de
mi zirnnl olarak tr Su parti dagilsm da biz

de bu beladan kurtulalim" diye
düsündük? lste asil olarak bunu sorup
sorgularnarruz gerekiyor.

Tam da burada ve detaylara dalmadan
bir vararruza tuz basahm: Bilinir va, un
utulrnus olunabileceglni düsünerek

hatirlatahrn: Taaa 2004 vihnda, hem de
Ocak avmda KKP MK'si tarafrndan
vazilrms ve herkese tletllmls bir genelge
var elimizde. 0 genelgeyle tüm Parti
üyeleri Parti üvellginden atrlrruslardir.

Tüm parti örgütleri feshedtlmtstir. Gelin
buna birlikte bir ad kovahrn. A<;:lkdegil
mi; birileri ikibinli ylilarm baslannda
Partimizi tasfiye etmeye, tarih sahne

sinden silmeye ve eskilerin deyimiyle li
kide etmeye karar verrnistir. Ocak 2004
genelgesiyle de bu rnerarruru acik acik
gerekcelendirrnts, vazrh haie getirrnis ve
bizlere gönderrnistir. Arnacim ve nive
tini saklavip gizlemernis. Yani ne tek tek
bizlerden, ne de topluca hepimizden
korkmarmslardrr.

Ancak, sagtarn bir merkez ve temel
birim örgütlenmeleri olmazsa olmazdrr.
Bunlardan biri veya diger] yoksa, ortada
örgüt de yok demektir.
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Sami Kohen'vari dl~ politika yazarllgJ

(hem de cok cok daha düzeysizi) yan
rnda dost güclerin sürekli ve acrk ele~ti
risi lle: ve daha kötüsü liberallerin görüs
ve düsüncelerinin vavmlanrmzda
tekran ile sürekli ama sürekli
karsrlasrnadrk rm? Niye hie;: ie;:politika
yok diye sorrnadrk? Neden durmadan
burjuva liberallerin makaleleri ile elekt

ronik postalarirmz dolduruluyor demek
akhrmza dahi gelmedi? Perincek
artiklan ve TC kalernsörü Proflan

okurnarruz isteniyordu da, neden acaba
hie;:marksist vazarlardan örnekler yok
diye akhrmza bir soru takrlmadi?

Yuvarlayarak belirtelim ve j')00'1 i villar
dan berisine toptan bakahrn:

Örnegin ; ciddi bir elestirel gözle irde

lendiglnde acikca görülecektir ki; uzun
vrllardrr Partimiz adrna POLiTiKASIZLIK
POLiTiKASI izlenmektedir. Bilerek ya da

bilmeyerek.. Su nedenle ya da bu
nedenle ... Hic önemli degil. Eger bunca

YII tas kusa htc degrnernisse, hatta ka
zara da olsa kus bile bir kerecik olsun
tasa degrnernisse: NEDEN diye sormak
gerekmez mi? Kurbegalan veya fincanci
katrrlanru ürkütecek tek söz etmeden
Kürdistan polltlkactsi olunmaz. Ko
münist de olunmaz. Kürt sivasetci ise
hlc olunmaz.

sorgulamalan da unutrnus gibiyiz. Trpki
okurnavt ve vazrnavi unutma noktasma
vaklasngrrmz gibi.

KKP'yi tasfiye etme cabalan bitmis de
degildir.
Görrnedigimiz, görmek icin caba har
camadigrrmz, bu nedenle de üzerimize
düsen tarihi sorurnluluklanrruzt yerine

getirrnedlglrnlz konular valruzca bir ge
neige ve onun devarm uygulamalarla

srrurh degildir, Politik ve örgütlü
vasarrurruzrn her zerresiyle llgllldir.
Üstelik uzun savilabilecek bir süreden
beri bu durum vasanmaktadir.
Bastan belirttik: Biz bir sark toplu
muyuz. inancla yürürüz. Birilerinin
ardrndan gideriz. Görevlerimizi hakkivla
veya krsrnen yapam da; fakat
haklarrrruza cogunlukla ve genellikle sa
hip crkrnavrz. Haklanrnrzi bizim adrrmza
baskalan kullarurlar ve biz bile bile ses

cikarmavrz.
Vergisini verip 0 paratun nereye har
candrgm: sormayan siradan vergi rnü
kellefi gibiyizdir. Dilimizde ve
vasarmrruzda neredeyse DENETLEMEK
diye bir sözcük bulunrnarnaktadrr.
Denetimden vazgectik: bir parti
üyesine, bir komüniste vakrsrr soru ve

Haziran 2011 Konferansinm tavsiye ka
ran ve tüzüksel hukukillgini vitirrnis 0-

lan eski merkezin hukuki olmayan onavi
ile olusan yeni merkez ve Avrupa ör
gütü; KKPadma sürdürülen pratik -poli
tik faaliyetlerle Partiyi vasatrna iradesi

ortaya koyunca da bilinen i<;:kivarnet
koprnustur: kopanlrnrsnr.

i~leminin de vaprlrnadigmm altrnt
kahnca cizelim,
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ytllann

cesitll
Hepimiz biliyoruz: 2000li
basrndan beri drstrnrzdaki

Zamantnda gerekli duvarlrhg: göster
rnernis oldugumuz ger~egidir.
Son söylediklerimizi vasanrmshklan

rmzla örnekleyelim.

Fakat su bilinmelidir: Bizim aS11sorunu
muz bu sorunlu ve vanhs kafa vaprsi
degildir. Bizim esas problemimiz bunca
üst üste birikmls vanhs, hata ve Parti

Ylklclllglna kadar varan suclan bunca
zaman görmememizdir. Görüp etkisiz
haie getlrrnernls olmarmzdir.

Birileri partili politik faaliyeti bir sef ve
onun müritleri toplulugu olarak anlaya
bilir. Birileri kendi yetmezlikleri ve ye
tersizlikleri bakrrrundan amorf bir arka
das toplulugunu yeterli örgütlülük
düzeyi sayabilir. 0 birileri ilkesizligi ve
omurgastzhgt (sark kurnazhgr-kövlü
kurnazhgrm) özel bir marifet diye göre
bilir; su veya bu nedenle etliye sütlüye

kansmarnavi [pollttkastzhgr) esas alabi
lir; kendisini korumak ve vasatrnak gibi
özel bir zaaf sahibi de olabilir; ya da ik
tidar hastahgindan muzdariptir. Hatta
kendisini tüm parti kolektivitelerinin
üzerinde görebilir vs.

görüsünü savunmak gibi ilkesizlikleri

hep görmezden mi gelecegiz?

Yillarca iLHAK teorisini savunup, bugün
bir özür vazrs: bile yazmadan SÖMÜRGE

3. Kongremizin onavladrg: Parti pro
grarrurruzda "Özgür kosullarda ve refe
randumla iktidann belirlenecegt" an

lavrsuu yanll~ bulup Programdan crkart
trran kafa, simd: de cikrp "Baglmslzltgl
tartrsahrn" dese ne yazar .. Trpki dün

tüm Kürdistani örgüt ve partilerin bir
likte olusturdugu DEP icindeki
varhgrmrzr, "DEp'te ne i~imiz var " diye

elestirenin, bugün HDP'yi Türk
solculanyla birlikte olmakla suclarnast
gibi.

üavutoglu'nun i~iDliler "Bir avuc öfkeli
genc" tesbitinin teorik analizlerini,

voldaslanmrzm Ezidi kardeslerlmlzi
ziyareti üzerine kopanlan firtmalan
(cünkü bir hafta önce Tayyip " ikinci bir

Kandil istemiyoruz" dernisti) ve hatta
masraflanm kendimizin üstlendigimiz
kendi gazetemizde kerelerce sansürlen

melerimizi en hafif deyimle sessizce
gecistirdik.

Daha da önemlisi; halktrruza yönelik
sömürgeci güclerin azgrn saldmlan
karsismda, tüm secimlerde ve referand
umlarda (son referandum harte), I~ID ve
Ezidi meselelerinde; PKK basta olmak
üzere TC ile politik arenantn her
alanmda kavga icerisinde olanlara yö
nelik politikasrzhklarda kendini disa
vuran hastalrkh anlavrsa yeterince ve
acikca karsi cikrnadrk.
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Tüm bunlardan dolavi, hic beklemeden
ve acilen bir tc annma ve netlesme

Yasadigrrmz ve anlatmaya t;:ali~tlglmlz
sürec hepimizi suveya bu ölcüde kirlet
rnistir. Görevlerimizi aglr aksak yapar
olrnusuz. Haklanrruzt ve ondan kay
naklanan denetleme ve sorgulama
görevlerimizi neredeyse hepten unut
musuz. Marksizm savunumuz amor
flasrms. Liberalizmin ve globalizmin agrr
saldrnlan altrnda kalrmsrz. ilkesizlik, po
litikasrzlrk, elestirlve tahammülsüzlük,
özelestiriden uzaklrk gibi hastahkhözel
likler bünyemizi etkilernis. Amatör de
vrimci ruhumuz epeyce zavrflarnrs. Ko
münal ve kollektif anlavrsrrmz hasar
görrnüs. Vsvs.

diye bir yol tutturuldugunu avirt e
demedik. inane ve güven srrurlanrruzt
oldukca, ama oldukca genis tuttuk vs.
Ama zalimle mazlum arasmdaki ka
vgada yerimizin neresi oldugunu
bilmeyecek kadar akrl fukarast insanlar
rruvrz biz? Onca idam edilrnis, sokak or
talarinda kursunlanrms, mahpuslarda
öldürülrnüs Kürt sivasetclleri gercegini
unutacak kadar hafiza kavbi rm vasarn
aktaviz yoksa? Hic bir artrsi olmayan,
elle tutulur arti bir deger yaratmayan
birilerinin onlarca yil en tepelerde dur
masttun dünyada örneg] var rmdrr
acaba? Olanlara da ya NARSisT,ya da
koltuk hastasi deniyor.

Diyelim ki teorik ve programatik
konulara kafa vormadik. Su veya bu
nedenle vazrh metinler üzerine yete
rince vogunlasarnadrk: "politikasizhk"

Bizim adrrruza 0 cahsmalan yürüten e
kibi gören herkes gerisin geri kacivor
amiyane tabirle. Cünkü birilerini et
kileme sansi olmayan, yetenekleri
gercekten srrurh, her bakirndan düzey
sorunu vasavan, önemli ölcüde sosyal
vasarndanve üretimden kopuk bir ekip
var ortada. Hic bir insanm "Hahhh bun
larla birlikte siyaset vaprhr ve etkili 0-

lunur " dedigini duyan eden var rru?
Distmrzdan gelip bir süre gözlemde
bulunanlann görüp anladrklanrn bizim
görüp anlamamak gibi özel bir inadrrruz
olmaz sanmz. Körü körüne bir güven ve
voldashk anlavrsrmn komünist bir bakrs
a~lsl olmadigrm vurgulayalim. "
Yoldasma güven, ama denetle"
ögüdünü bize yapan Lenin'dir. Bu il
kesel vaklasrrn asla ve asla unutul
marnahdrr.

Neden? Cünkü siyasetten az cok an
layan herkes bilir ki; bu is, her i~ gibi
isinin ehli kadrolar eliyle gellstlrilip
büyütülebilinir.

güclerle srrurh da olsa vakrn temas
halinde olundu. Onlarca kadro
düzeyinde insanlarla az ya da cok bir
zaman diliminde birlikte calrsrldr. Ama
her gelen bir zaman sonra geri gitti. Ki
misi az kaldi, kimisi cok. Ama su an hic
kimse ortada yok.
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:;')17Nisan
Kemal Bilget

~

I

Partisine sahip crkrnak, Partisi üzerinde
oynanan oyunlan bosa cikarmak:
se!;me - secilrne: hesap sorma - hesap

verme haklanru eksiksiz ve zarnarunda
kullanmak partili olrnanm olmazsa

olmazlarmdandtr.

Yalruzca ve valnizca görevier yerine ge
tirilerek parti üyesi olunamaz.

Görev adarm olmak, i~!;i struf ve halk
karsismda önceliklidir.

Haklar ve görevler, parti i!; lslevlsinde
esit aglrllga sahiptir.

Net vurgularla ve son olarak belirtelim.
Kendi haklarina sahip cikmavanlar
toplumun haklanrn savunamazlar.

cabasi ve cahsmasi icerislne girmek
zorundaviz.
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Sorun bu noktada da su yüzüne cikrnca
kimi tezler subjektif olarak gelisti
rilmeye cahsildr. Yani birinin birine
iltihak edilmesi noktasma getirildi. Bu
durum 7. Kongrede net bir bicimde
ortaya crktr, Özellikle ülkedeki legal
parti vaprsi icin KKP'nin feshi karar
tasansi kongreye sunuldu. 7. Kongre
KKp'nin feshi karar tasarrsi önerisini red
etti. Bu durum parti vaprsmda, var olan

iki ayn merkez ne kadar da temel bilim
sei sosyalizim ögretlsinden hareket etse
bile Leninist parti anlavrsi noktasmda
farkh refleksler vermeye baslarrustrr.

Ülkede olusan yasal parti vaprst ve
vurtdrsinda konumlanan vasadrsi parti
vapis: dogal olarak iki avn merkezin 0-

lusrnasma yol acrrusnr.

Bu sürec icinde Partinin genel sekreteri
de istifa etrnistir. Yurt dismda konum
lanan parti vaprsi kend isini Merkez Ko
mitesi düzeyinde kücültrnüstür. Bu
durum ülkede yürütülen ve partimizin
bir projesi olarak bilinen vasal partinin
gelisip güc;lenmesi icin yaprlmrsnr. Yani
böylesi bir karar ile drsrrruzdaki ko
münizan güclerin partimize katilacagt
öngörülmüstür, ama öyle olmarmstrr.
Kendi icinde sorunlann olusmasma te
mel zemin olusturrnustur.

Yurtdrsrnda konurnlandrrrna karanyla
birlikte ülkede var olan parti vaprsi legal
olusum sürecinde olan partiye
kavdmlrmstrr. üolavrsivla konferans ka
ran ile parti üyeleri istifaya zorlanrmstrr.

Var olan sorunlanrruzrn ana eksenini 0-

lusturan kimi özellikler üzerinde
durmak istiyorum. Sorunumuz vapisal
sorundur. Cözürnü de vaprsal baglarnda
ahnacak kararlar ile mümkündür. Parti
vaprrnrz kendisini üst düzeyde ürete
bilmek ve gelistirrnek bazrnda alrrus
oldugu vanhs karartarm etkisi altmda
kalrrustrr. 2011 vihnda toplanan parti
mizin ikinci konferansrrun almrs oldugu
kararla parti vaprsrru ülke dismda
konumlandrrrnast var olan vapisal
sorunlann baslangrcrru olusturrnustur.

Yoldaslar,
Partimizin 8. Olaganüstü kongresini de
vrimci duygulanmla selamlar kongremi
zin basanh gec;mesini umud ederim.
8. olaganüstü kongremiz olaganüstü
kcsullarda toplanrrus bulunrnaktadrr.
Uzun bir süreden bu yana devam eden
parti iC;iie;:sorunlar sorun olarak devam
etmektedir. Bu sorun belirli bir dönem
partimizi mesgul edecek gibi görün
mektedir.

SORUNlARIMIZ ve ~ÖZÜMlERi

Denge Welad Yoldasm KKP 8. Kongresine sunulan; zaman darllgl nedeniyle okunama
yan vazrs:



2SDENGE KURDISTAN - Tebax IJ17

Partimizin 35 vrllrk gecmist bu denli
sempati ve savgiv: hak eden sanhbir ta
rihsel gecrnistir. Buna her üyenin ve ta
raftarm savgi göstermesi gerekir. Cünkü
bu kurum kendiliginden olusmadi. Bu
kurumun olusrnasmda gerek burada
bulunan ve gerekse bulunamayan her

Yoldaslar,
Her olusum ve her kurum kendi tüzel
klsilikleri ile aruhr. Onun var olan tüzel
ki?iligi korundugu oranda itibar görür.
Ve bu itibar görme olavi sürec lcinde
sempatiye ve savgiva bürünür.

Yoldaslar,
Parti kongresine davet edilip de zorunlu
nedenlerden dolav: (cezaevi, hastahk,
vb.) katllamayan voldaslar MK'nln bll
gisi dahilinde vazih olarak oyunu bir
baska voldasma devir edebilir. Onun
dismdaki oy devir i~lemi parti tüzügüne
uvrnarnaktadrr.

Yoldaslar,
Parti genel kongresi en yüksek organdir.
Merkez Komitesi iki kongre arasi görev
yapan bir organdir. MK'nln görev ve so
rumluluklan tüzük tarafindan belirlen
rnistir. iki kongre arasi parti vaprsrru yö
netir. Partiyi bir sonraki kongreye tasir.
Kongreyedavet ettigi üyeler ve delege
ler katrhr. Merkez Komitesinin izni
olmadan kongreye kimse katilarnaz.

nettik KKPMK'sl da bu toplantiva katrla
bilir diyerek adeta parti vaprsrvla dalga
gecer bir tutum icine girilmesinin tak
dirini yine parti vapisma brrakivorurn.

iki kongre arasi yetkili olan organ Mer
kez Komitesidir. Merkez Komitesi
tüzükten alrrus oldugu yetki ve vüküm
lülükle partiyi yönetir. Hi~bir parti üyesi
Mk'run onavt olmadan toplanti orga
nize edemez. KKPMK'slnl tarumadrgrm
ve onlar ile görüsmevecegiz diyerek
vurtdrsrna gelip gizli olarak toprann or
ganize etmek ve toplantrrun gizliligi
desifre olunca tamam biz karanrmzi es-

AYrica bu voldaslar 7. Kongrede bu
MK'YI secen voldaslar. Bu krsa zaman
dilimi icinde ne oldu da bir anda KKP
MK' SI 'Avrupa MK'sl' oldu. Bununla da
kalrnadi ülkedeki yasalpartiye kurumsal
olarak KKP MK'slnl tarumarna karan
aldrrdrlar.

Bu sürecte KKP'nin fesh edilmesini sa
vunan parti üyeleri MK ile olan iliskiler
ini keserek farkh bir kulvara yani yürür
lükte var olan parti tüzügünü tarurna
yan bir tutum icine girerek parti bütün
lügünü bozmaya basladrlar, Bunu önce
likle MK'YI 'Avrupa MK'sl' seklinde ifade
ederek bir tutum icine girdiler. Partimi
zin tüzügünde böylesi bir kurum yoktur.

Öncelikle 7. Kongrenin secrnis oldugu
Merkez Komitesini tammamak ve Mer
kez Komitesi üyelerini desifre etmek ve
ttrbarsrzlastrrma kampanvasma dönüs
türülen bir sürecegirildi.

parti bütünlügünü zedeleyen bir tutum
icine girerek, bir nevi hizip olusurnuna
dogru bir sürecin baslamasina temel
neden olusturdu.
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Denge Welad

Yoldaslar,
Söylenecek cok sev var ama burada
noktavi koymak istiyorum. Kongremizin
gelerege dönük saghkh ve dinamik ka
rarlar alacagina olan inactmla hepinizi
bir kez daha devnmci duygulanmla
selamliyorum.

Rojavada olmayan, Küzey Kürdistanda
olmayan bir KKP düsünülernezdir.
KKp'nin yeri ülke topraklandrr. Bu kon
gre 2011 vihnda alinan karan iptal et
melidir.

Bugün Kürdistanin her kans toprak par
casma ayak basma günüdür. Kürt ulusu
bir bütün olarak mücadelle ederken
KKP'nin kendi ie; sorunlanyla didisme
sinin faturasmi ileride bu bavrag: devir
alan voldaslar ödeyecektir. Onun icin
zaman gecirmeden sorunun cözürnüne
dönük cözürnler üretmemiz ertelene
mez bir görev olarak önümüzde durm
aktadrr,

partimizin kendi ie; sorunlanna büzül
mesi tarihsel olarak bakrldtgmda bir
sanssizhk olarak degerlendirmektevim.
Cünkü, bugün öne cikrna günüdür.

Partimizin B. Olaganüstü kongresi par
tide var olan sorunlann cözülmesi icin
ugra~ gösterirken bir baska acidan ener
jisini ve gücünü parti vaprsrm büyütme
noktasina getirmelidir. Kürdistan bir
bütün olarak gerek böige devletlerinin
gerekse uluslararast emperyalizmin
gündeminin birinci srrasrm olusturuken

Yani günümüz kosullarinda vasadrsrhk
a~"dl olgusu ülkenin gelmts oldugu
durum itibariyle asrlmadigrnm göster
mektedir.

Yoldaslar,
Bir noktadan partimizin icinde
bulundugu sorunun fotografrru cek
meye cahstrm, Ortaya crkan tablo bir
soruyu net bir sekilde parti vaprsina
soruyor. Bu olagan üstü durum devam
rru edecek yoksa partinin kollektif ira
desiyle cözülecek mi? Her voldasm
soruna bu noktadan bakip varut ara
rnasi gerekecektir. Ülkemiz ve bölge
mizde dünden daha fazla oranda KKP
'ye gereksinim oldugu bir gen;ektir. Arti
gelinen bu noktada vasadis: parti
vaprsmm titizlikle korunmasi gerektigi
de bir baska gen;ektir.

voldasin katkrsi ve davarusmasi büvük
tür. Onun icin kururnlanmrza sahip cik
mak ve savg: göstermek herkesin
uvmasi gereken bir görevdir. Kuruma
savgi göstermek ° kurumu büyütür.
Kurumu olusturan üyeleri degil, Bu
durum cok iyi bir sekilde kavranrnahdtr.
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Ülkemiz Kürdistandaki bütün komünist
grup, cevre ve klslleri kendi öz partileri
olan KKP saflannda bu ugurda örgütlü
mücadeleye <;:aglnyoruz!
14. 05. zn 7 , KKP8. GENEL KONGRESi

Kürdistan'daki halklanmiz: Kürtler, Er
meniler, Süryaniler, Araplar, Gürcüler,
Türkler, Azeriler ...'den bütün i~t;:i,
ernekel. genclerirniz, avdmlanrmz,
kadmlanrmz.; Krsacasi TC sömürge
ciliginin baskrsi altmdaki bütün ezilen
ler! 8. Kongresini gerceklestiren ve
önüne yeni hedefler koyan partiniz Par
tiya Komunista Kürdistan'a omuz verin!
Partimizi, sovkmmci Türk rejimine kars:
ülkemizin butün alanlannda örgütleye
rek alanlara, direnislere tasivahrn ki ha
ramilerin, sömürgecilerin saltanatmi
vikahrnl ÜLKEMiz ÜZERiNDEKi
SÖMÜRGECi BOYUNDURUGU KIRALlM!
Hep birlikte özgür, demokratik ve so
syalist Kürdistarn kurahmt

KÜRDiSTANLlLA$MA, GEN<;:LE$ME, KA
DINLA$MA, PROLETERLE$ME Ihtivact
Kongremizin saptadtgi en acil ÖRGÜT
SEL ihtivac durumundadir, Partimiz tüm
Kürdistan komünistlerini bu hedef te
melinde partimizle lliskilenmeve, gele
cek ilk Kongremiz'de eie alacagirruz pro
gram ve tüzük degi~iklikleri hak
krnda baslatacagmuz acik tartisma
süreclerine katki sunmaya ve mücadele
alanlannda eylem birligi yapmaya
<;:agmr.

Partimizin bugünkü gerek merkezi
vaprsrnda gerekse gövdesindeki simfsal
bilesirninde proleter ögeler aglrllktadlr.
Ancak i~ kesimleri basta gelmek üzere
Kürdistan'da yeniden örgütlenme, cok
uluslu ülkemiz Kürdistan'da bütün
halklardan emekcilerle birlikte ruhta,
bilincte ve kavgada DAHA <;:OK

Partimiz en basta Kuzey Kürdistan,
sonra öteki Kürdistan parcalan ve
nihayet Türkiye ve Ortadogu halklanrun
en devrimci, en militan örgüt ve gru
planvia birlikte mücadele alanlannda
eylem birligi vapmavr, komünist ilkeleri
mizden taviz vermeden beraber
cahsmavi bas görevlerimizden biri
savmaktadrr. Bu temelde diger devrimci
güclerle dostane iliskller! kavga alan
lannda kuracaktir.

KÜRDisTAN HALKLARINA
Kürdistan i~~i ve ernekcilerinln siruf par
ti si Partiya Komünista Kürdistan (KKP)
13 - 14 Mavrs 2017'de 8. Kongresini
basanvla gerceklestirdl.
Kongremiz temel gündem maddesi olan
"Partinin Yeniden Yaprlandmlrnasr" ko
nusu ekseninde önce Merkez Komitesi
Politik ve Faaliyet Raporu'nu sonra Di
van'a sunulan Karar Tasanlanru tartrsti
ve ovladr. 8. Kongremizin hepsi de ö
nemli kararlan partimizin yeni bastan
sekillenmesi yönünde atilrrus ciddi
adirnlar niteligindedlr.

SEKiziNCi KONGRE SONU~ aholslsl
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