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1980 ÖNCES i GEL i ŞMELER 

C iddi örgütsel zaaf!arını,kendi iç evrimiyle kısa dönemde 
aşamayan KAVA1nın içine düştügü bunalım sadece iç yapısından 
kaynaklanmıyordu~Hareketi n i c dünyasını kuşatan devri m ve 
kar ş ı devri m cephes f nde k i ge! i şmeler de söz konusu bunalımın 
doqmasında ve der in le ş m es i nde et k it i ofuyordu.Devr i mc i 
dalganın geli ş ip güçlendigi dönemterde hareket Içinde bir 
canlanma,çalı şma hırsı,göreve ba~ldık_fedakarlık ve sorumluluk 
da çı:e!i şiyor ve iç sorunlar pek ençı:e! teşkil etmiyordu.Ne var 
k i ,devri mc i mücadelenin daha çok r 1 sk! i olduğu,daha çok 
fedakarlık ve kararldık gerekti rd ig i, kar ş ı devri m i n 
saldırı! arının yogun!a ştı~ı dönemlerde,özell i kle örgütsel 
bunalımtarını a şamarnı ş örgüt ve part i lerde var olan zaaflar 
daha kötü bir şekilde kendisini his ettirir.Güvensiz!ik ve 
yrlgınlık yanı sıra ki ş ise! sürtüsmeter ve suclamalar ba:s 
göster i r.Sorunlara b i reyse! bak ı ıdıfıı ve objektif bi 1 i m se! 
tah!il!er getirilemed lgi için her olumsuz a-;amanın bir suçlusu 
bufunur.Karşıhklı suÇı.amaıar bazen qu;up!aşmatara -bile 
götürür.B ir çok devri mc i hareket l n bö!ünmes i nde,bu türden 
olumsuz!uk!ar,öneml i kötü rol!er oynamıştır. Türk iye ve 
K ür d i s tan genel devri mc 1 hareket i ,bir bakıma kron ilde sen bu 
o!umsuz!ukiarla doludur~ ~ 

19791a kadar Türk iye ve K ür d i s tim'da devri mc i mücadele 
gel i şm i ş, b ir çok yerde sö mürgee l fa~ i st devlet mekan i ı ması 
işlemez duruma ge!m i ~tl .Ant i fa ş i st,ant i sömürgec i .~mt i 
emperya! i st potans iye! küçümsenmeyecek boyutlara 
ula ~mı ştı .Devri mc i örgütlenmeler in yetersiz oldu~u alanlarda 
dahi kendiliginden geli~en güçlü kitle eylemleri ile ögrenci 
gençlik, köylülük ve kücük memurlar zaman zaman k lt le 
direnişlerine varan güçlü devrimci bir potansiyel 
olu şturuyoriard~.l978 yı lı na kadar devri mc i ~~re ketler bu 
potans iye! iç inde öneml i bir et k in! ik kazandılar.Oy!ek i,bundan 
kolaylıkla başı dönen devri mc i güçler ,nesne! gerçeklerden 
koparak kitlelerin maddi yaşam koşullarına uymayan,"hayali" 
maceracı sloganfar atmaya ba şladı!ar.S i lah lı k i tl e 
direnislerinden,devrimci sendika örqütleri ve barikat 
sava şıa'rından v.s bolca söz etti ler.Oevr i mc i potans iye! 
küçümsenecek gibi deg i Id i, fakat devri mc i hareketler i n www.a
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örgütlenme düzey 1 ve anıayı şları,örgütfü halk qüçler i arasındak i 
ilişkiler ve kitle bağları hiçte bu güçlerin sloganlan ile 
uyumlu halde deg i Id i .Sempatizan ve devri mc i k i tlelerde bo ş 
umutlar yaratılıyor ve aynı zamanda bu umutlar zıttına 
dönüşerek hayal kırıklığı ile sonuç!anıyordu.19781 e kadar hızla 
gelisen devrimci mücadelede,teskilatlar hızla 
Örgüİiend i !er.1978 1den sonra i se,Örgütler ,k e nd i ler i n i 
aşmaları,faşist devlete karşı örgütlenmeleri bilinci 
i le,alternat if oldukları iddi ası na uyqun,örgütlenme ve mücadele 
yöntemler i gel i şt irmeler i gerek irken,aks ine;kend i ler in i 
aşamadı lar,mücadele örgüt ler i ve yöntemler i n i yaratamadı lar. 

Daha farklı boyutlarda yoÇıun!aşan kar~ı devrim in saidınianna 
kar ş ı d i renecek d~rumda olmayan devri mc i potansiyelleradım 
adım ger i led i ler. i ş artık,mevcut durumu muhafaza etmeye 
dönü şmü ştü.B ir devri mc i hareket iç i n,gel i şme ve güçlenme 
olmaksızın mevcut durumun muhafaza ed ilmeye çalı ~d ması o 
devri mc i hareket i n ger il ed ig i ve dağılma i le kar ş ı kar ş ı ya 
geldigi anlamına gel ir. 

Kitlelerin kendiilginden gelişen ve belli alanlarda devlet 
güçleriyle açık çatışmaya giren potansiyeline ragmen devrimci 
hareket in durumu kabaca buydu. Her şeyden önce bu olaylara ve 
k i tl e potansiyel i ne,do~ru b ir yaklaşım b ile esas ta mevcut 
degildi.l979'dan itibaren gelişmesi duran ve belli bir 
durgunluk süreci ne giren devri mc i hareket ter b ir ta fartan 
karşıdevri m i n asker i ve s iv i J saldırı tan kar ş ısında yıpranırken 
diger taraftan iç sorunlar giderek yo~unlaşmış,devrimci 
hareketler arası çatı şmalar önü alınmaz ol mu ştu.Devr i mc i 
gücler biri birleri ile çatısır duruma getirilerek devrimci 
güÇlere olan inanç ve bağlılık, zayıflatıldı.Böylece bu çatışmalar 
aynı zamanda kar ş i-devri m i n saldırılarına gerekçe 
yapılmıştır.Sıkıyönetimin ilanı ve somurgeci faşist 
mekanizmanın harekete geçme s i i le devri mc i hareketler i n 
kitleler için bir seçenek olmadı~ı görüldü.Çekim merkezi ve 
çözüm bulan bir alternatıf söz konusu degildi.Oysa burjuvazi ve 
örgütlü devlet güçleri kitlelerin önüne iki seçenegi olan bir yol 
koymu şlardı.K itlelerin devlete ve düzene kar ş ı oluşmuş 
potansiyel i i ler i ci nüveler ta şıyordu elbette,ama;böyle bir 
seçenek yapması iç i n ne gereki i olan s iyasal bi ı ince ve nede 
örgütsel alanda hazır deg i Id i .Devri mc i hareketler bu 
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potansiyeli devrimci hedefler dogrultusunda politize edip 
örgütleyemediler.Sorunun temelinde bu ciddi eksiklik vardı. 

Burjuvazinin ve devletin kitleleri saf seçimine zorlaması 
sonucu devri mc i güçlere ver i !en destek giderek zorlama 
destege dönüştü ve zayıfladı.Ayrıca örgütler başka öneml i 
~yler yanı sıra qurup i 1 i şk i ler in i ve mantıklarını aşamadıkları 
için sonuçta bölünüp parçalanddar,kitlelerle olan bac)lar 
zayıfladı,olanaklar kısıldı.1980 yılı bitimlne doc;ıru giderken ve 
devri mc i güçler karşı-devri m in saldırılarından yaralar 
alırken,kend i iç inde çözümsüzlüge dü ~mü ş, iç sorunlarının 
üst es i nden gelme 11 şanslarını 11 y it i rm i ş, aniayı ş ve örgütsel 
alanda k e nd i ler in i aşmanın objektif ko şu i ları da zayıflamı ştı.Bu 
durumda karşı·;-devrimin güçlü bir saldırısı ile yenilginin 
kaçınılmaz O!acafjı açıktı.Bu açıdan 12 Eylül ile ba~latılan 
düşmanın top yekün saldırısı zamanlama açısından iyi yap ıl mı ş 
bir saldırıdır. 

Devri mc i güçler,muhatabı olmak zorunda oldukları 
karşı-devri mc i güçler arasındak i gel i şmeler i ve onların takip 
e tt i k ler i politikalarını doqru tah i i 1 ederek karşı po! it i ka 
gel i şt irme yeteneg i nden ve güçünden yoksundular.Ve tahliller 
sadece sözde kaldt,prat i k hayata geçiri le med i~ 

12 Eylül gibi karşı devrimin genel bir saldırısı bekleniyor ve 
her örgüt,ordunun egemen sınıfların bekçi s i ve koruyucusu 
olduğunu,devrimci güçler tarafından da~ıtdıp yerine halk 
ordusunun kurulacağını teori k düzeyde tespit ed i yor fakat 
k imse bu ordunun beklenen, b i 1 i n en saldırısına kar ş ı "b ir 
~şeylerin. 11 yapılması konusunda pratikte adım 
atamıyordu.Ordunun iktidara el koyma saldırısına karşı 
direnmek için ciddi bir anlayısla tavır 
gel iştir i lem iyofdu.Ordu i !e ergeç savaşı! mas· ı ~ gerekt ig in i 
herkes kabul ediyor ancak hiç bir güçün buna hazırlık 
mahiyetinde dahi gir i şimi olmadı. 

Türk egemen sınıflarının özel i kle 1975'ten sonra ekonom i k ve 
siyasi çıkmazı çıiderek derinleşiyordu.Ekonomik olarak 
emperyalist sistemin içine düştügü bunalım Türkiye 
ekonomisini her geçen gün daha çok gırdabına çekiyordu. 
Emperyalizminmali,diplomatik ve askeri ba~ımldıqı a9ı içine 
düsmüs olan Türkiye v.b;ülkelerde farklı bir durum söz konusu 
ola~maz'.Genel buna h m bu tür ülkeler i adeta alt-üst eder.Sınırh www.a
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pazar ve düşük ür et i m kapas i tes i i (e Türk i ye ekonom i s i 
bunahmı,ançak işçi ücretlerini ve sosyal hakları 
kısarak,emekç i Kürt halkını tam anlamıyla yoksulluğa ve 
sefalete mahkum etme pahasına Kürd istan1 ı daha çok ta lan 
ederek~devletin açık askeri siyasi destegi lle 
tekelferin,.holdinglerin önündeki engelleri 11aşarak 11 iç pazarın 
mutlak hakimi olması sonucu bunalımı 
hafifletebilirdi.Emperyalist tekellerle i ~birligini 
gel i şt i rerek,pazardak i tekel dışı sermaye kes i mler in i 
mülksüzleştirip tasfiye ederek,halkın elinde temel ihtiyaçlan 
için biriktirdigi tasaruflan tekellerin çıkartarı için 
toplayarak bu i ş o iab i 1 irdi .24 ocak karariarı adı ver ilen bu 
politikanın halkın muhalefeti ile karşı!anaca~ı 
biliniyordu.Çünkü mevcut politikanın ona öngörüsü i şçl 
sınıfı,küçük-memur ve köylünün tekeller iç in köle statüsüne 
sokulmasıydı.Ocret artı şiarını durdurup fiyatların 
yükseltilmesi ,sosyal hakların ve oldukça sı mr h demokrat i k hak 
ve özgürlükler in kısrtfanrp egemen sınıfların baskıları 
yogunla ştrıması,köylünün er inde k i ürünler i n taban fiyatlarını 
düşük tutup bu malların piyasa fiatlarının yükseltilmesi v.s. 
Mevcut po! it ikanın başarılı ofmasının ön koşuluydu.D i ger 
taraftan, tamamıyla ı iberal ekonom i k po! it i kayla,devlet i n 
muda ha lee i H"g i n i sınırlamak adı altında devlet olanakları sonuna 
kadar tekeliere sunularak,uluslararası mal i sermayeye kapı far 
iyice açılarak teker dı ş ı burjuvaz tn i n bu tamamıyla e ş i ts iz 
rekabet koşullarındayutulması koşulları hazırlandı. 

Bu ekonom i k bunalım şartlarında tekelei-burjuvazi arasmdak-i 
rekabet de kızı şıyordu.Mevcut po! it i kada n yeter i nce 
yararlanamayan, işçi sınıfının ve Kürdistan emekçi halkının 
gel i şen devrimci muhalefet i ve tekel dışı burjuvazin in 
yakarmacı "muhalefet i 11 egemen sınıfların b ir kanadım tedirgin 
ediyor ve C.H.P şahsında, ekonomik ve siyasi olarak,diger 
kanat, AP önderlig indek i M. C (M ili i cephe) i le çek i şmes i 
derinleşiyordu. 

Türk iye ve Kürdistan da geli şen,güçlenen halk muhalefet i 
örgütlü ve örgütsüz eylemi i 1 i ge dönüşmüş, Türk egemen güçleri 
esk ls i gibi yönetemez duruma ge!m i ş.esk i 
yöntemlerle,kendi[erinin tespit ettigi yasal kurallar 
çerçevesinde halkın muhalefetini önleyemez 
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olmuştu.Yönetilenler eskisi gibi yönetilrnek istemediklerini 
ve düzen degişikligi taleplerini güçlü olmasa da gündeme 
getirmişlerdi.Sosyal-demokrat burjuvazi halk muhalefetini 
düzen i n sınırları iç i nde tutmak iç i n 11düzen 
deg i ş i ki ig i 11

, 
11hakça düzen 11 sloganlarını sürek! i işleyerek 

emekçi k it le ler in devlete ve düzene olan hoşnutsuzluğunu 

d i zg i nlemeye çalı şt~.Buna rağmen Türk egemen sınıflan halk 
muhalefetine karşı takımlacak tavır konusunda da iki politika 
etrafında kümelenmi şti.C.H.P'nin temsil ettigi kanat,kısmi 

tavizler vererek muhalefet i deforme etmeyi ve böylece 
bastırmayı savunurken, AP ve MC üyeler i halk güçler i ne 
karşı, taviz vermeden,do~rudan şiddet yolluyla harekete 
geçmeyi ve asker 1 saldırıyı öner i yorlardı. 11 Atatürk11 "komünizm 
görüldügü yerde ezilmelidlr11 dedi mi demedi mi tartışmasının 
özü,halk güçler i ne karşı takınılacak tavnn bel i rlenmes i iç in 
sömürgec i güçler açısından bu nedenle öneml id ir. 

Halkın alım güçünündüşmesi sonucu iç pazann daralması dış 
pazar ihtiyacını şiddetle gündeme getir iyor.Ne var k i ,devlet i n 
her türlü aktif destegi ile bile çılız Türk sermayesinin 
uluslararası emperyalist tekel!erle rekabet şartlan altıOda dı ş 
pazar bulması olanaksızdır.Emperyal i st mal i sermayeye 
bağımlılık koşullarında Türk sermayesi,kendi kendisini mali 
sermayeye ragmen bağımsız olarak üretecek durumda 
degildir.Mali sermaye bunun önünü almıştır.Diger ba~ımlı 

ülkelerde olduğu gibi Türk sermayesinide eşitsiz bir 
şekilde,boyun egdirerek, kendisine bağımlı hale getirmiştir.Ve 
açıkca görüldügü gibi Türk sermayesi ve Türkiye eknomisin_in 
esas yönlendirici efendisi uluslararası mali sermayedir.lş 

böyle olunca,tek yol kalıyor;buhranın yükünü emekçi halkın 

sırtına yıgarak faturasını ona ödetmek .Ama bu sorunda yöntem 
farklılığı kendisini gösterir.Egemen burjuva sınıf~ içindeki 
çelişkilerde bir bakıma burada başlar.Düzeni ve emekçi 
kitleleri yönetmede ortaya çıkan yönetme biçimindeki 
farklılıklar çelişkilerin derinleşmesine ve zaman zaman 
egemen sınıflar arasında açık çatışmaya kadar varır. 

Buhranın ve halk muhalefet in in neden olduğu egemen sınıflar 
arasındak i bu çelişkin in yumuşatdmasına 12 Eylül önces inde 
ulaşılamadı.C.H.P'nin temsil ettigi kesim,tasfiye edilmekte 
olan orta ve küçük burjuva ı in in destegin i almak,onların 
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hoşnutsuzlu~unu k e nd i çıkarıarı doğrultusunda kullanmak iç i n 
her zaman baş vurduğu geleneksel ve tarihsel politikalarını 
göndeme getiriyordu.Diger kanat ise C.H~P1nin bu politikasına 
karşı kendi politik güçlerini birleştiriyor ve böylece hem 
C~H.P1ye hem de halk muhalefetine karşı MCyi 
oluşturuyorlard~.Gei i şmekte olan halk muhalif güçler ine karşı 
tav~r,ekonomik krizin faturasını işçi sınıfı ve emekçi halkiara 
na sı 1 yükleneceg i ,sınırlı i mkanlardan k i m i n nas~ 1 yararlanacağı 
ve iktidar nimetlerini kime sunacakları sorunlanndan 
kaynaklanan çelişki ler der i n le şm i ş,ekonom i k ve s i yas i 
bunalımın "suçunu11 b ir b i rler i ne yüklüyorlardı.Bel irtel i m k i 
ml!fi devrimci kurtuluş güçlerine karşı tavırda MC ile C.H.P 
arasında hiç bir farklılık yoktu.Türk siyasal güçlerinde,bu 
konuda,hak i m olan düşünce geleneksel ırkçı sömürgec i devlet 
politikasıdır.Burjuva devlet güçleri,Kürdistan sorununda her 
zaman, Türk s iyasal hayatına yön verm i şt ir.Bu sömürgec i devlet 
po! it i kasına karekter in i veren burjuva-feodal komprador sınıfı, 
geçmişten devr aldığı miras üzerinde biçimlendirdig! bu 
po i it i kayı,top!umun hemen bütün b ir i mler i ne kadar i şleyerek 
hakim hale getirmiştir~(son dönemlere kadar,bu burjuva 
politikası, Türkiye işçi sınıfı hareketini ve sol'u dahi güçlü bir 
sosyal-şöveni zm biç i m inde et k i !emi ştir.) Ama buna rağmen bu 
sorunda gözüken biri i k tel i k,ge! i şen emekçi halk muhalefet i 
egemen sınıflar arasındak i rekabet ve çelişkin in 
derinleşmesini hiç bir zaman önleyememiştir~ 

Belli bir dönem sonra,bir çok bölgede 11 ikili" bir otorite 
ortaya çıktı:K arşı-devri m i n oturmuş geleneksel örgütlü 
otoritesi ve devri mc i güçler in in sevyesi ne olursa o!suntesasta 
örgütsüz,çılız otoritesi.Devrimci otorite,belli bir 
istikrarlılıga kavuşmuş örgütlü ve zorlayıcı degildi.Ne varki 
karşı-devrimin otoritesi örgütlü 11 istikrarlı 11 ve zorlayıcı 
idi.Fakat buna rağmen devlet otoritesinin emekçi ha!klarımız 
üzerindeki insiyatifirti zayıflatan,yer yer kıran bir niteligi 
olduğu için devrimci otoriteye tahamül söz konusuolamazdı.12 
Eylül,kar şı-devr i m in topyekün saldırısının b ir anlamıyla amacı 
güçlü devlet otor i tes in i yen i den kurmaktı. 

Türk egemen sınıflar arasındaki çelişkiler karşı devrimin 
sonuç alıcı bir saldırısına engel teşkil ediyordu.12 Ey!DI faşist 
darbes i bu engeli i a şttı,ancak;Türk egemen sınıfları arasınd~k i 
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çelişkileri yokedemedi ve edemezdi. 
Aynı dönemlerde, bölgem izdeki gel i şme!erde Türk iye ve 

Kürdistanıdaki sınıf mücadelesini gelişimi üzerinde etkili 
oldu. 

i ran1da güçlü ant i-emperyal i st,ant i-fa ş ı st halk hareket i ABD 
emperyalizminin sadık uşa~ı monarşist Şah iktidarını yerle 
bir e tt i ve emperya! istier kaleler in i yitirmiş oldu!ar .. Gerç i 
sonradan halk hareket i n i n önderlig ine d i n i fanat i zm in önder i 
f:!umeyni gerici ekibi çöreklendi~Fakat,lran ve 
1 ran-Kürdistan'ında devri mc i yurtsever güçler in devrim ve 

demokrasi mücadeles l yüksel iyordu.Sonucun ne olaca~ını k imse 
kestirememek!e birlikte emperyalistlerin bölgedeki hegemonya 
çıkarlan büyük darbeler yedi. 

Öte yandan Filistin ve diger Orta Doğu halklarının ulusal 
kurtulu ş mücadeleler i 19801e girer k en Arap ülkeler i 
halkı~arasında etkili olmuş ve güçlü anti-emperyalist öge 
olu şturmu ştu.Camp-Dav id ant la şma sı emperyalis tl er ve 
uşaklarının Orta DoÇJu1dak i tecrit çember in i kıramad~.Dst~! i k 
Mısır1da bu tecrit çemberinin içine girdi. Iran 
Kürdistan'ındaki ulusal devrimci mücadele doğrudan doğruya 
ırak ve Türkiye iç in bir tehlike olmaktan da öteye,bu 
devletlerin sömürge boyunduruğu altındaki Kürdistan 
parçalarında büyük bir et k i ve sempati yaratmış ve bu 
devletler i n sınırları iç i nde sınıf mücadelesi n i 
hı zlandırmı ştı.Do9u ve GüneyKürdistan parçalarında güçlü 
k i tfese! s i lah h ayaklanmaların ver d ig i, özel! i kle Türk 
sornurgee i güçler i n tahamül edecekler i b ir durum 
degildi.Hemen yanı başlanndaki silahlı peşmerge kuvvetlerinin 
bulunuşu onlar için büyük bir huzursuzluk teşkil 
ediyordu.KUşkusuz ki emperyalistler ve sömürgeeller bu 
gelişmeler karşısında sesiz kalamazlardı~ 

Orta Ooğu,emperyal i st ler açısından hayat i bir öneme 
sahipt ir.Hem Jeo-pol it ik konumundan dolayı ve hem de bu gün 
için hala ekonominin can damar~ olan 
petrolLtemperya!istler~genelikle bu bölgeden karşıladıkları !çin 
önemlidir.Emperyalistlerin Orta Dogu'daki çıkarları Iran 
devrimi ile büyük bir darbe yedi ve bu darbenin etkileri 
C!egişik alanlara da sıçrama ihtimalini taşıyordu.Bunun .!çin 
Iran devrimine derhal müdahale planları hazırlandı.Once 
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"Çevik kuvvetler11 denen ve Orta Dogu için hazırlanan bir ordu 
kurdular.Bunun yetersiz olduğunu görünce Nato'nun sorumluluk 
sahasını üye ülkelerin 11sımrları ile smırlamaktann vaz geçip orta 
dogu1yuda sorumluluk sahası içine almak istediler~ABD ve 
mütef i k ler i ,böylece hem rak i p!er i olan Sovyet sosya! 
emperyal istlerine, hem de Orta Do~u hal~farına karşı 
emperyalist çıkarlarını kuruyacaklardı. 1 s ter Nato 
sorumluluğunda, i s ter başka adlar altında olsun kar.şı devri mc i 
planın anaögesi ve esas dayanak güçü T.C olacaktı.! ran Şahı'nın 
yerini ancak Türk generalleri doldurabilir,emperyalistlerin ve 
işbirlikçilerin çıkarlarını en iyi şekilde Türkiye 
koruyabilirdi.Ne varki Türkiye ve T.Kürdlstanında gelişen 
devrimci mücadele ve halk muhalefeti Türk egemen sınıflarının 
görevi yerine getirmesine ciddi bir enge!ldi.Her şeyden önce 
Türkiye işçi sınıfı hareketi ve Kürdistan ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadelesi ezilmeden emperyalistlerin kendilerine 
te vd i e tt i k ler i bu görev i yer i ne get i re me ıd i ler. 

Böylece 12 Eylül sahnerenerek sömürgec i fa ş i st d i ktatöriUk 
asker i leştir i Id i .1 ı Eylül generaller darbes !,sadece, Türk iye ve 
Kürdistan1 ı,devrimci güçlerine ve halk hareketine yönelik 
deg il, aynı zamanda K ür d i st anın d i ger parçalarına ve Orta Doğu 
devri mc i ocaklarına yön el i k kısa ve uzun vadeli amaçlar iç i n 
gerçekle ştr i Id i .Bu amaçlar h iç kuşkusuz hem emperyalist ve 
hemde Türk hak ı m sınıflarının çıkarlarına uygundur.Den i !ebi 1 ir 
ki Türk iye Orta Dogu'da ABD jandarmalığını 
üstlenm i şt ir~Generaller in i kt idarr devr almasından sonra,asker i 
ödenekler ve harcamalar en yüksek rakamları bulmuş, 11 Çevik 
Kuvvetler 11 in Kürdistan'a yerleştrilmesi kararfaştınlmış,Türk 
ordulannın 3/2'si Kürdistan'a taşınmış~ özellikle Kürdistan da 
yen i asker i üsler ,asker i hava alanları ve hububat s i lo lan 
kurulmuştur. Türk iye açıkca,çıkaçak emperyalis tl er arası 
dünyay~ yeniden paylaşma savaşı için hazırlanıyor.ABD 1nin ve 
Nato müttefiklerinin savaş arabasına dizginsizce koşullan 
faşist diktatörlük Kürdistanl da bir siçrama alanı haline 
getirmiştir.Özellikie Kürdistan'ın üç parçasının birleş.tigi 
alanın seçilmesi bundan dolayıdır, Türk sömürgec i güçler i 
böylece Kürdistan'ın diger parçalarını da işgal ederek Musul ve 
Kerkük petroller ine konmayı planlıyor.N i tek i m zaman zaman 
Kürdistan'ın diger parçalarına girmekte ve işgal gerekçesini 
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hazrrlamaktadır.Devlet propa!7:Jandasında Güney K ürd i st an 
petrolleri üzerinde T.C kurulusundan beri hak iddia 
ediyor~Yine Basra Körfezini v~ Orta Doğu1nun diger 
bölgeler in i kontrol! etme planının bir devamı olarak şu yada bu 
Orta Doğu ülkesi n i n işgal ine i 1 i ş k i n sürek! i propagandalar 
yapılmaktadır.Türk orduları buna göre hazırlanıyor. 
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1980'E GiRERKEN K AVA'DA DURUMNEYDi ? 

Hareket i m iz 80 önces l, bölgem izde ve ülkemizdek i 
gelişmelerin teorik tahlillerini yapabiliyor ve muhtemel 
olabilecek gell ~melerl hesaplayabiliyordu~Ancak Komünistler 
i ş i n teori s i n i deq!! aynı zamanda teor l ye uygun pratik te 
geli ştirrnek durumundadırlar~Hareketimiz teorisine uygun 
pratik yapma yeteneqinin gerektigi gibi qeliştlremedi ve 
teori ile pratigi Bolşevikbir ruhla hirleştiremedl. 
Karşı-devrimin yoğun ve sonuc alıcı bir saldırısının söz konusu 

oldugunu bel i rt i yor,fakat buna karşı yapıiab i lecek ve yapdması 
gereki i olan şeyler i esas ta yapamıyordu.Ne düzen! i qer i 
çekilme ve nede direnme hazırlıklarını yerine 
getiremedi.Ayrıca karsı devrim saldırı için uluslararası 
düzeyde emperyalist destege sahipti .oysa,hareket i m iz 
uluslararası proletarya enternasyonalizi mden,devr i mc i güçler 
arası b i rll k ve dayana ı şmadan srkca söz etme s i ne ve bunun 
önem i n i b ilmesine rağmen,bırakalım uluslararası düzeydek i 
dayan~ şma i! i ~k i ler i n i ,bölqem izde, Türk iye1de hatta 
ülkemizdek i devri mc i güçlerle asgari düzeyde i! i ş k i ler b i fe 
geli ştirmedi.Aksine; içine kapanık bir an[amda sonucu 
11bekledi 1\Kurulan ilişkiler ise diger örqüt.ıerin dikkafalı 
sorumsuzluklarından dolay~ 
gel iştir i lernem i şt ir~(Hareket i m iz in kürt m i ll iyetel ligine 
kar~ı doğuşundan beri mücadele içine girmesLözellikle sovyet 
yanlısı revizyonist KUrt-milliyetciliginin yoqun,gerici anti
propagandası devri mc i-yurtsever hareketle düzeni i ,olumlu 
iliskiler kurmamızın ve sürdürmemizin önünde bir ba~ka 
eng~l i oluşturdu.} ~ 

Hareket i m iz sömürge c ller in ağır saldırısı altında 
çalışabi lecek devr! mc! mücadelenin zorunlu kıldığı prat ig i 
yapa b i lecek bir devri mc il er ör9ütü 
yaratamamı şt~~Genç,tecrübes i z,dayanab i leceo i ülkem i ı: e ait 
gerçek devri mc i b ir m i rası n olmaması ve geç m i ş zaaflarını 
aşamamasının yanı sıra bunun sorumlulu~u hareket i n bütün 
kadrolarına ai tt ir~ 

19791da devri mc i mücadelenin durgun la stıQı devri mc i 
hareketlerin geli smelerinin esasta durdu~u,sıkıVöOetim altında 
baskıların yo9unıa'ştı~ı şartıarda esk i 11 leclal 11 çaiı şma tarzını ve 
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bir tarafa 
yöntemierini irip bir i şki!er 

s i n! yaratmak qerek rken harekei i m i ı nede ba 
hareketler bunu esas olarak <ıe:rçekle şt i re med i ler~-12 
generaller darbesinden sonra 

i st! er vb örgüt ve parU i er 
kanıt ıamaktadır~

tıpkı 
bunun 

l!er ortammda bir devrimd kadronun 
!de kırsal alanıara mahkUm ed i !mes i bunun 

soınuıcuıvdlu.Deıvr i md l kitlEder içinde 
alanlan kısıtlarımı olsa dahi barınm'a i 

ve i llegal faal 
ve zor olanda budur~Bufbir 

ve emekç l k lt le ler arasına kök salındı mı 
devr t mc i faal l yet ge!eceq i nden söz 
olmamız gereken bu düzeyeuıaşamadık .19~HPe indiqinde ise 
hareket i m [ z i rı iç inde bulundu9u kr i z:den dolayı artık 
11geç kahnmı ştı. 11 O henq ü meng kısa sürede 
başarılabitecek bir iş degild bu~1 önecesirıde köy 
meydarıfarında,dernek!erde, i ~ k i tleler 
iç i nde ajitasyon ve yürüten,akt: if k i şması 
yaparı,bö!geden bölgeye~sem!nerden serninere iri ve 
gazete dağıtan kadroiar~yo~unla şartlarında 
g i tt i kc e ıq şs i zn kaldılar den i i li n ir. şartlar da 
ortadarı ka!dın !dı.D lqer taraftarı o!mamı ş i !leqa! 
çah ı::ma alanlannın oldukça sınır h ve en öneml i s! her şart 
altında duruma hakim büt.ünüv!e i bir örgütten yoksun 
olu ş,devr ı m ci kadrolan genelf ı'ıde hep esk i i ega! çevreler 
içine mahküm etti.Tedirgin ve pek veri ı olmayan çalışmalar 
lle de ciddi bir gel i şme sağianarrıadı.Döneme uyqun tespit 
ed i fen ve ula ş ı !mak istenendüzeye ula şı lamnyordu.Sonuç olarak 
ya 11 pasif11 mücadele yönterr:inP sapı ş ve saQcılaşma yada sözde 
"akt i fH s i lah lı yöntemlere sapı fıyordu. 

ideolojik hattımızla bir çelişki içinde olmasına raqmen 
deg i ~i k sa~ ve 11Solu sapma ve eg i !i mlerden hareket i m iz 
etkilendLBunun doqai sonucunda bir çok qüç kaybına neden 
olundu. 

3.konferans sıkıyönet l m şartLarında toplandı.Ancak qunun 
koşullarına uygun düşen görevler! ve illeqa! örgütfenmeyi do~ru 
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bir şek i ide tespit edemedi .Bu konferansta ofumlu çıkan karar 
DEVDEB ile ilqilidir.3~konferans mevcut ~artlarda ve 
muhtemel gelişme·ıere ilişkin qörevleri tespit 'etme yerine 
1979 önces i "M-L teori ve prat ig i n i ıı vurguladıktan sonra 
devamına uygun karar ve görevler tespit e tt. i .Örneq i n yayın 
faaliyet l n i n devamı i st e nd i .Fakat bu karar güçümüzü ve 
yapım~zı,mevcut şartlar göz OnUnde tutuldufı:unda aşıyordu ve 
uy9ulanması zordu.çünkü;K AVA dergisi ~broşür ve k itaplar yarı 
iegal şart larda çıkarılıyordu.K arşı-devri m ~n saldırı şartlarında 
bu olanaklar ortadan kalktı.llleqal basımevi 
yaratılamamı ştı. ilkel teksir yöntemi ile de- ihtiyaç duyulan 
oranda ve yapıda dergi basmak ve dağıtmak olanaklan git i k çe 
zayıflıyordu.{K AVA sayıları 5 i le 1 O b i n aras) basılıp kısa 
zamanda tükeniyordu.talep üzerine ilk sayı ikinci baskı yaptı 
ve 15 bin basılmış oldu.) Bildirileri bile her bölgede çoğaltma 
i mkanları sınırlıydı.G i tt i k çe aleyh i m i ı: e dönen şartlar 
altında,gel i şen baskıları göz önünde tutmadan yayın 
faaliyetinin eskisi gibi devamını isternek -üstelik maddi ve 
teknik koşullar olu şturmadan-sôbjekt iv i zmdi~Öyle kısa dönemde 
de periyod i k olmasa da dergi çıkarab i !ecek olanaklar 
yaratı !amazdı. 

3.konferansta yapılması gereken;saqlam ve ilegaf örqütsel 
il i şk i ler i n reorgan i ı: asyonunu saglamaktı.Her şart altında 
varlı9ını sürdüren, istikrarlı ve uyumlu bir ekip ile çekirdek 
örgütlenme yaratılmahydı.Ne yazık ki hareket içinde qöven ve 
kişisel sorunlar temelinde oluşan gurupla~malar saghkh 
düşünmeyi .. ve doğru tavırlar gel f şt i rmey i 
engeliyordu.Oneder!ikte yer alan bazı hasiretsiz unsurların ne 
yapacaklarını b i lmez! i k iç i nde k i kücük hesapları daha 
yeteneki i ve sal) lı k !ı kadroların hareket in içinde bulundu~u 
olumsuzluklara müdahale etmesi n i engeli i yordu~Öylek i 
3.konferansta ileri kadrolar arasında ki ~ise! soruntar çıkış 

noktası yapılarak,kimin ııiflah olmaz küçük burjuvaıt(!) Kimin 
11 komün i s tır oldu{;ıu şek! i nde, ço~u sobjekt if ön yargı ve soyut 
güvensizlik ten kaynaklanan sorunlar etrafında küme le şme bi le 
dogdu.Bu tür nefret ettirici ve hareketinnizi küçük düşürücü 
sorunların tartı sılması önlenemed i. 11tartı smalar11 öyle bir 
noktaya vardı k( taraflar biri birlerini 'dışlama ve bağları 
koparmanın koşullarını yarattılar .Halkımıza ve hareket i m ize www.a
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kar ş ı h iç bir sorumluluk duymayan bu berbat "tartı şmalarınıı 
sonucunu kesti re me yen ve bütün bunların neye mal otacağının o 
an 11bi!incinde olmayan11 taraflar hareketimizin qeçmi ş inde 
sonradan onar d ması güç 1 büyük hatalara ve kapanmas~ zor 
yara lan~ yol açtdar.Bu noktada hareket in ve kadroların yapısı ve 
çıkanlacak dersler hakkında söylenecek ve yazılacak çok şey 

vardır. 

Söz konusu dönemde işlenen hataların ve yaratılan kötü 
zaafların bu gün b i le bütünüyle üst es i nden 
gelinememi ştir.Açılan yaralar henüz yeni-yeni sanlıyor. 

3.konferansta bir kanat hakim oldu ve M~K 1ye seç ildi~M.K 
konferansın olumsuz etkilerini silebilir asgari düzeyde bir 
güven yaratabilirdi.Oysa M.K aksine bir tavır içine 
girdi.Halbuki M.K hareketin bir!igininFdisiplinin ve irade 
birilginin en üst seviyesi demektir.Gerek pratikte gerekse 
çıkarılan 11 teor i k11 b ir makalede 11hareket iç inde küçük 
burjuvalar" olarak adlandırdığı "çel i şk i 11 iç i nde olduklan bazı 
kadrolan yıpratmayı hedeffed i ve bazı kadroların 
güvensizliklerinin ve bazı yanlış düşüncelerinin 
derinleşmesine kaynaklık etti.Daha sonra yapdan eleştiriler 
sonucu M.K ~söz konusu makalede geçen i bareler i n yan lı ş 
oldugunu kabul etti, 

Sömürgecilerin asker i ve polis devlet güçler i harekete 
geçm i ş, saldırdar yoğun la şm~ ş,çah şma alanları ve olanaklan 
sınırlanmı ştı.Sosyai demokrat çevreler ve revizyonist güçler bu 
ııdurgunluk 11 dönem inde sesler i n i vükse!tm i s,umutsuzluk ve 
teslimiyet i daha da yaymaya hız verfnişlerdi.Çıkrş yolu arayan 
yani bir arayış içinde olan Işçi ve emekçi kitlelerin en 
harekieti i unsurlan yeteri i s i yasal b i! inç ve örqütlülükten 
yoksun olduklan için gittikçe daha çok 11sesizligeu gömüldüler. 

Bu durumdan e tk i lenen hareket i m iz i n kolay b ir şek i lde 
örgütlenm i ş 11 kadroları 11 mevcut durumu degerlend i remeyerek ve 
kavrayamayarak kafalarındak i beklenti ler dogrultusunda 
gel i ş me ler göremey i nce hayal kırıklı~ına ugrayarak bunun 
sorumlulugunu M.K 1nin yada hareketin 11pasifligine11 ve 
hatalarma bağlıyorlardı.Hele bir de k i şi sel çelişki ve sürtüşme 
işin içine girince tavır alış daha kolay,daha sert ve yıpratıcı 
ol~yordu.Hareket i m iz iç i nde bunu örnekler i de görüldü~ 

ünderlerin pasif oldu~u doğrudur.Fakata önderlerin ve 
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önderf lg l n, i mkanlarm ve olanaklarıtım oldukça daralmı-s 
1\roü·tsp sev i ye ve prai i k tecrü~ 

şey yoktu.Bu,önder! ig in 
oldugu o 
i le Y"l"l'ıb 
ııkorkak 11Fbi r 

ildi,Yapdabi 
gibi? lllega i 

il 

yapma ma i steg l ne ba~!ı 

burada da tekrarlayacaqımız 
daha da artırdıp 

devrimci illegal çalı ve 
,hiırEik<>t i bu ya şadı~ı örqütsel ve 

olmasa da kurtarabi! irdi,f\vr,,ca Kürdistan'ın diger 
pa:rçıılarırıda 11 bannma~' şma i mkanlan 
va:raı.ı<mılinlrdi.Deşifre kadrolarm bu parçalara 

v.b '"""'~'iıvdı,,tıtımm !ç fn koşullar da vardı. 
du·vdtıdu:mtız şeyler yapılmıyor yada 

mikadelenin qerilemesinin tabanda 
umutsuzluga ve yol 

i şçi ve emekçi idt!eier n inde 
bulunduklan maddi ve sosyal şam koşullarının daha ci bir 
tarzda diyalektik ince!enmes ni yapamıyor!ardı.Bu konuda da 
diger bir devrimci hareketten esasta farkımız 

yorumlar ve çıkanlan sonuçlar çoeıu kez 
ve sonuçlardan uzaktı.Ge! i şme!er l n bi li m sel 

sorunlara yaklaşım qöster i !e med i .Çıkarılan doğru 
bilimsel sonuçların ise uygun örgütsel tedbirleri alınmıyordu. 
Neticede var olan ve gitti k ce yo§un!uk kazanan tıkanık!ıqın 
sorumlufu~unu kadrolar b ir b i rlerin in üz er i ne atmaya 
başladılar .Ancak k i ş i !er in sorumiulugunu ve n i i 
gelişmelerde etkileyici olmamalarma rağmen hiç te tayin 
edlci degildi.Tayin edici etken,objektif ko~ul!ardaki 
degişiklik ve degişikilkiere uygun bir devrimciler örgütünün 
yaratılamamasıydı.Hareket i m iz i n o günkü örqütsel yapısı M~l 

örgütlenme norrrılanna esasta sahip deq i Id i ve sevyesi 
Kürdistan1daki sınıfmücadelesi sevyesi ile birçelişkiyi ifade 
ediyordu.Buna;geçirdigimiz ideolojik evrim süreci içinde 
kazandığımız dogru M.l hattım1 za uygun s iyaset üretememes in i 
de eklemek gerek iyor.Hareket i m izdeki örqütse! kıriz asıl 
burada ba şiıyordu.Ama bu,esasta görülemed i ve tespit 
ed i le med i ~K adrolann b ir kes f m i nde buna i 1 i ~k i n var olan 
tespitle ise hareket is;inde bölünme sonrası~a kadar bir 
et k i ni i k sagıayamadı~Orgütsel an layı şımızm temelden www.a
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sonlan na 
kadronun,hareket in g ldl 
teati:sinde ve bitgi a!ış-veri 

i ş k i !er n ve süı·tüsm;e 
:ayrı bölgelerden i k i 

ve durumu hakkmda ş 

i nde bulunmasından haberdar olan 
önderlik bu davram zipôl;k" ı:.:ılarak 

biJ,Iüttü . .Ve sorun hal ine get irdi.Daha ise 

bütün olarak 
rıeıeştiriiern giderek 
di kadrolar ise soruna 

kanadı ve 

ba gönder!imişti.Bir 
•aılrolar arasındak l ııtartı sm,aıı>r" 

i sk i lerderııı olan 
, ve ger i b Jr seviyede 

da derinlesmesine 
bitiminde hareketimi~ artık 

!lmerkezıt kanadı inde ik iye 

kanadı tarafından rımerkezıı 

M.K tarafmda n kabul ed i !m 
kanada yöneti le n 

ııhizipcitik11 

tarafından edi! iddia 
ilke temeller i 

olan gurupla olamaz!ar~Her i qurubun hareket 
içinde i!ke i mevcuttu,ideo!oj!k ve siyasi 
ayniıkiarı söz degi!di. şin en kötü ve zere kadar saygı 
uyandırmayan tarafı da zatem.Her tür!ü muhalefet h iz ip 
deg! !d ir .Muhalefet vardır ,muhalefet 
vardır,i!ke!lsi,i!kesizLBun!ar biri birinden ayrıt 
edi!melidir.Dislp!lnin her ise hizip 
sayılmaz.Hareket içinde ilke ve bu anlamda 
disiplini ip gln parçalayan 
gurupla h l z p rı !tel i n! 

Bu sorunda Türk !ye devri mc i hareket! nde k i kötü kavrayış ve 
örnekler ne yazık ki Kürdistan devrlmcl hareketlerinde de 

buimuştur.Haklı-hak.s~z, fikel i-· i !kes i z,bütün bu 
muhalefetler karşı devrime! yemi şlerdir~Hatta her 
kesin malumu o!duğu ibi,bir çok muhalif guruplar fiziki 
olarak imhaya çalı ştır.Türklye ve Kürdistan gibi 
demokrasi gelenekler ı n ı n olmadı~ ı ve kültüre! geri 1 ig i n 
hak ı m olduğu ve bunun soldak i güçler de e tk i s i altına aldı~ı 
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ülkeler de muhalif gurup!ara karşı girişilen yöntemler daha 
igrenç bir hal almaktadır. 
Sınıf mücadelesinde ve her devrimde yan yana olan ve halk 

güçleri iç inde yer alanlar sonunda kaçınılmaz olarak bir 
birlerine yönelirler,ama;Türkiye ve Kürdistan da daha bir çok 
başka şeyler in yanı sıra sabrrsı z ve tahamü!süz davranışlardan 
dolayı i şin başında büyük bir sorumsuzfukla bir birierine 
yöneimi şlerdir.Bu davranışfar halk ve devrim güçlerine oldukça 
pahalıya mal o!muştur.Gerç i bu tür örnekler i dünyanın başka 

ülkeler i nde bulmak mümkündür.Bu olumsuzluklar sadece 
ülkemize mahsuz bir özellik degiidir.Ancak; bizdeki 
olumsuzluklar kanımızca daha çarpıcı,an!amsız ve 
o!umsuzdur.Nerede ise hesaplaşmanın genel bir kurab haline 
ge!m f ştir. 

Hareketimiz KAYNda biraz daha farkfo biçimlerle 
şekillenen "hizipçitt iddiası ve 11muha!efet 1'in buna karşı 

oldukça yanl~ş ve tepkici tutumları karşılıklı olarak kirizi 
der i nleşt ird LM.K'ye konferans öner is i yapddı,önce bunu kabul 
etmeyen M.K i le, daha sonra k i mler i n konferansa kat ılmasr 
gerektigi konusunda da bir görüş birligine 
varılamadı.3.konferansa katdanlarm ge!mes ı tek! i fl 11merkezu 
kanat tarafından kabul edilmedi~Hareket fiilen iki kanada 
ayrılmıştı ve görüşmeler iki kanat 11 merke:z:mımuhalefet 11 adma 
yapılmaya ba şıanmı ştl.Sonuç alınamayan görüşmeler ,her i k i 
gurubun bir biriyle olan ilişkilerinin bütünüyle kopmasına 
neden oldu~Böy!ece hareketimizin gefişim evrimi içinde en 
kötü, en sorumsuz ve en büyük hata işlenmiş oldu.Hareket bir 
bütün olarak ilk ciddi darbeyi bu bölünmeden aldı. H iç bir 
ciddi temeli olmayan bu haks~z bölünme,sömürqeci güçlere 
hareket im ize agır darbeler vurmasının malzemeter in i 
ver d i ~Başka öneml i şeyler yam sıra böl ün men i n neden olduQu 
sonuc i şte bu oldu. 

Ayrılık gerekçeleri: 

M.K'ye yöne lt i !en eleşt 1 ri ler önceler i bölgesel ve tek tek 
karlrolar düzeyinde idi. Eleştiriler sistemli ve düzenli 
degildi.M.K bu eleştirileri degerlendirip diger bölgelere 
aktarmadıgı gibi cevaplandırmıyordu da~Aslında,böyle bir 
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i şleyi ş hareket i m izde basında n beri voktu~ Ancak 
3.konferansta seçilen M. K ~ eleşt irileri,çe!l şkisi oidu~u 
kadrolardan geld ig i ıç ı n hasmane b ir duygu i le 
karşıhyorduJ( adrolar ,ancak k e nd i bölge s 1 nde k i ve kendi 
birimindeki eleştirilerden haberdar olabiliyorFbaşka 
bölgelerdek 1 eleştir! ve öner i lerden haberdar olmadıfjı iç i n 
genel eg i i i m i b i !ml yorlardı.l979 sonlarına dogru yapdan 
toplantılarda eleştir i ler s l stemleşt i ve muhalefet i n ortak 
eleştirileri haline geldi. 
~ faaliyetinin sürdürülmemesine i ll şkin eleştiriler 

doğru ve haklı deg i Id i .K u şkusuz s i yas i b ir hareket iç i n yayın 
faaliyetinin öneml açıktır.Kendi 
başına,yayının,propaganda,aj itasyon ve örqüt!enme rolünu 
gördügü aşikardır.Ne yazık ki yayının önemi hare-ketimizde 
lafta kavrandı.KAVA dergisinin 4asayısından sonra yayın 
faaliyet i durdu.Eibette yayın faaliyet i M.K 1n in sorumluluğu 
a1tındadır.Ama yayın faaliyetinin sürdürülememesinin 
sorumiulufjunu M.K 1ye yüklemek yan lı şt~r~B ir i ht i mal şartların 
zorlaması i le M.K bel k i b ir ! k i sayı daha çıkarab i 1 irdi *Ançak 
düzeni i ve sürek! i b ir yayın söz konusu 
olamazdı.Birincisi;hareket,illegal bir basım ve yayım lşini 
örgütleyemem i şt i .O günün olanaklarıyla da 
yaratamazdı.Kürdistan'ın diger parçalarında sürekli bir basım 
işi örgütlenebilirdi.Fakat diger parçalarla ilişki bile 
yoktu.Muhalefetin bu eleştirisi,yayın faaliyetinin 
sürdürülememesinin bir hata oldugu şeklindeki qörüşü objektiv 
olarak do~ruydu,ama, bunun sorumlulu~unun M.K 1ye yüklenmesi 
yan lı ştı.Sorumluluk b ir bütün olarak harekete 
aitti.Karşı-devrimin saldınlarının yoqunlaştığı vr yarı legal 
olanakların ortadan kaldırddı~ı şartlarda sürek i i bir yayın 
mümkün deqi!di.Çıka bile<;:ek bir kaç sayı da fazla bir 
degi şi kil k yaratamazdı.l kincisi;bu hayati sorunda 
hareketimiz sıg ve kıt bir kavrayışa sahipti~M.L yayın ve basım 
aniayı ş ı hayata geçiri le med i. ctogru bir kadro politikasına ve 
seçim i ne sahip olunmaması sonucu merkez i organiara yer yer 
seçilen geri tecrübesiz ve kabiiyetsiz unsurların da bu sorunda 
olumsuz et k i ler i ol mu ştur.Bu yüzden hareket i m iz i n sahip 
olduğu d~ru ideolojik hat temeli üzerinde diger revizyonist 
m i ll i yetç i gurup ve te şk Hatlarla daha olumlu,sonuç ah cı 
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hesapla 
s i !s i !es nede sahip 
sempati z.:m kes i mler l 

gibi sistemli bir teorik düşürıce,ler 

olunarnact..Kadro!ann ve olarak 
it i m i ve s i olarak 

gerçekle i .Oikem izde, i st eni len 
K AV A'rurı ro !U oynayamamasmın b ir neden 1 

ku 

dogrudur~Hareket i m i zae,ı>n<lel 
olarak ele alacak 
nisbeten daha 
önderlik bir 
anlamda i se i lk 
emperyalizm tartı <rrıalarc 

tavır almada 

irıdekl eleştiride 
önder ı i g hı 

ik 
ik 

izm ve 
i yetci ti ~i ne kar ş~ 

esasta önderlik 
yapamamrştı. 11 0ç teorisiır aynşmas~ ve derginin 
dönemlerde s tartı açma ve 
VÖiolendi rme,hareket l m i ı i rı sa h! p olduğu prens i teor lk 
temeli er i ne ot urt ma, Türk ve komü:rı st 
içindeki tartı etme gibl s canlıiık 
kaıandıran,M~L1 kavrarımasına ve saf!ı(Jmın 
kurunmasına ştırmal ar ,seminer ve 
egitim ça h sonra bunlar 
yapı!madı.Ne güncet sorunlar ve hareket in i zleyeceq i taktik 
hakmda nede temel teori k ara stırma!ar-bir makale 

s iyasa(' tartı şmalar 
oonuıKıa ştı~Muha!efetin bu konudak i ir is in l haklı bulmak 
gerekir~Arıcak muhalefetin eieştiris eksikti ve siyasi 
önder! i k aniayı ~~ 

S i yasal önder li k,sadece yaz u ç>karmak~hareket iç i nde s l 
tartışmalar açmak ve ı:mek~egitim çalışmalan yapmak 
ve sadece yaym i yet ı deg i Id ir ,aynı ıamanda;smıf 
mücadelesine her yönüyle e tk i de bulunmak ve bunu global b ir 
şek ilde gelişt i rip önder! i ge kadar yüksettmek,proletarya 
ideolojisin i sapmalardan kurumak,sağ ve 11sot"s.apma!ara karşı 
ideolojik-teori k mücadele açmak ve bunlarla proleter devri mc i 
çizgi arasına kes in ayrımtar koymak,sadece hareket iç i 
deg i l,bi r bütün olarak so! hareket i et k i teyebi !en tartı şmalar 
açmak, tartı şma platformu sunmak,dünya devri m prat. ig in i n www.a
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tecrübelerini harekete ve devrimci güçlere sunmak ve benzeri 
konumlarını içermelidir.Oysa muhalefet sadece yayın,yazıların 
çıkmaması ve egitim çalı şmalarının yapılmamasını 

eleştiriyordu ki bu doğru olmasına ragmen eksiktLM~K ve 
hareketimizin belki gerçek anlamıyla siyasi önderligi 
gerçekleşt irmeyebi! ir;bunun sorumlulu()u yanlız M~K•ye ait 
olmaz.Muhalefetin kast ettigi anlamdaki siyasi önder!igin 
yapılmamasının sorumlulugu M.K'ye ai tt i .M.K insiyatif in i 
kurmada ba şans ız örnekler sundu. 

Bu noktada yanlış bir egiiime parmak basmak 
gerek iyor.Hareket i m iz iç inde sapmlara karşı yeteri i ideoloji k 
ve teorik bir mücadele verilmedigi için ve açıklıqa 

kavuşmuş ,tüm kadroların benimsedlgi net bir mücadele 
an!.i'lyışı olmadı~ı için,hareket içinde bir zaman 11SOI 11maceracı 
bir egilim var ola gelmi ştir.Bu egifimde olan kadrolar,siyasal 
sorunları küçümseyerek her şey i pratik çalı şma ya 
indirgerlerdi.Teoriye geregi gibi ilgi duymaz pratik işler 
içinde ç~u kez 11 kayboluyorlard~ 11 • Yapılan bu pratik 
çalışmalarda silaha ve silahlı mücadeleye olan ilgi kendisini 
açıkca gösterirdi.Bu ilginin,komünistlerin silahlı mücadeleye 
duydukları,b i 1 i n çi i ve yer i nde k i i lg i i le alakası yoktu. Bu 
eg i 1 i m, birçok alanda kadrolara c iddi zararlar ver m i ~,onların 
gelişmelerini bir bakıma engellemiştir.Söz konusu egilime 
göre önder kadrolar ne kadar cesur ve yi q it olduklarını 

gösterme! iyd i ler.Hareket i m iz bu çocuksu,zararh aniayı şın yol 
açtıgı bir çok gülünç olaylar yaşadı.Buna ra~men önder kadrolar 
yer yer bu egilime tavizler dahi verdiler. 

11sol 11 eg i 1 i m hareket i m izde b ir çok olumsuzlu?Jun kayna(Jı 

oldu. Den i le b i 1 irk i ;hareket i m izde c iddi s i yas i ve pratik b ir 
önderligin oluşması önündeki bir enqelde bu egilimdi.Bu 
eg i 1 im i savunan kadrolar,s iyasal sorunları kavrayabi lecek ve 
siyasal olaylardan teorik sonuçlar çıkarabilecek düzeyde 
olmayanlardı.Bazı bölgelerde bu 11 kadrolann 11 e tk i ni i k ler i söz 
konusuydu ve hareket üzeri nde zaman zaman olumsuz yönde 
etkileri olmustur. 

Hareketimi~z,Kuşkusuz;silahlı mücadele yöntemlerini prensip 
olarak kesinlikle red etmez,aksine;her türlü mücadele biçimini 
savunduğu gibi silahlı mücadele biçimlerinide savunmuştur ve 
savunmaktadır.D i ger sorunlarda olduğu gibi bu sorunda da 

'25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



revizyonist inkara ve anlayışa karşı mücadele eder.Ancak diger 
mücadele biçimleri gibi,silahh mücadele biçimlerinin ve 
s i ddeti n de yoz la ştınlmasına ve maceracı yollarla sınıf 

mücadelesin in sevyes inden,emekç i kitleler in maddi ya şam 
ko şu! larından kopuk,devri mc i sınıfların k e nd i öz pratik ler i i le 
kavramalarından bağımsız olarak her şart altında ve her 
ko şulda,ülkem i ı dek i sınıf mücadelesin in baş ında n sonuna 
kadar ,bütün süreeler i nde,ba ş vurulacak b ir yöntem olarak 
kullanılmasına hareket i m iz kar sıdır.C:ünkü;mücadele 
biçimlerini, kadrolar iradi olarak ortaya' çıka'rıp istedikleri 
zaman iradi olarak ku!lanamazlar.Mücadele biçimleri iradeden 
çıkmaz,ondan bağımsız olarak,maddl bir gerçekilgi teşkil eden 
kitlelerin mücadele pratiginden çıkarlar,iradenin rolü işte 
burada başlar.Devrimci kadrolar,bu mücadele biçimlerini 
sistematize ederler,onlara siyasal bir içerik yeni siyasal bir 
öz,yön ve bilinç verirler.Ası! görev ve başaniması gereken 
budur. 

Kitlelerin hareketinden çıkan mücadele biı:;:imlerinin dogru 
yada yan lı ş kullanılması devri mc i lererMarks i st-Lenin istlere 
kalmıs bir istir.Fakat ülkemizde revizyonist Kürt 
m i ll i.Yetç i! ig in i~ devrime i şiddet i ve s i lah h mücadele 
yöntemler in i red eden açıktan tutumianna karşı,kaba bir tepki 
biçiminde gelişen 11so1 11 maceracı e9ilimler hareketimizide 
etkilemiştir.Mücadele biçimleri,özel olarak da silahlı 

mücadele biçimleri sorununda,Kürdistan1da var olan güçlü kafa 
karı şık!ı~ı ve bulanıklıkla hesapla şma mı ş olmamızın bunda 
e tk i ler i ol mu ştur.Hareket i m iz bunun farkındaydı.Ama, 

ayrı şmalar dönem inde/ 1Sol" maceracı aniayı şta olanların M~K 1ye 
yöne!tlgi ipe-sapa gelmez eleştrileri karşısında muhalefetin 
ses i ı kalması bir hata id !.Muhalefet, bu aniayı şa karşı olmasına 
rağmen d i ger kanadın yıpranması ve ayrılıklarda "karlı çıkmak11 

için bu zararlı anlayışla kendi arasına sınır çekmedi ve sonuç 
olarak bunların yöneltigi eleştirileri benimsemedigini 
be!irtmesine ra~men, 11soııı maceracı kadroların bir kısmının 
kendi saflarında yer almasına göz yumdu. , 

Bu muhalefet in,prat ik önder ı ik yapamadı~ı seki indek iM~K 1ye 

eleşt iris i,bölgeler in denetlenmedigi,prat ik ' faaliyet in 
kendi 1 ig i nden ı i ge bıraklıdı9ı bazı bölgelerde çalı şman1n ne 
durumda olduğu sorusunda M.K'nln bilgisi dahi olmadı~ı 
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noktasında somut la şıyordu~Hareket i n,S i verek1te M~Bucak i le 
PK K arasmda k i 11çatı şmalarda 11 aktif dogru tav~r a!madığı,bunun 
sonucu olarak bu bölgede etkin olan çalışmalarımızın 
durdugu,kadrolann da~ddığı bir sırada,bu bölge iç i n yapı lan 
önerilere M.K kulak trkıyordu.Diger bir e!eştiri,hareketimizin 
iran ve lrak-Kürdlstan1 inda gelişen devrimci mücadeleye 
ilgisiz kaldı~ı, i ran-Kürdistanındaki devrimci güçlerle ilişki 
kurulmamasının hata olduğu şekli nde i d i. Yi ne bazı bölgelerdek i 
pratik faaliyet ve kitle hareketine karşı M~K nin ilgisiz 
kaldı9ı da eleştir i konusuydu. 

Ne varki,buraya kadar sıraladrğım~z eleştiriler ayrılıkları 
gündeme getirebi fecek,hareket i n ayrı şmasına neden ola b i lecek 
düzeyde ve niteliktedegildi.Karşrhkh yapılan eleştiriler zaten 
bu düzeye sıçramadı.Ayn şmaya yol açan ve kadroların b ir arada 
çalı şmasını engelleyen 11esas sebep11 M.K 1n in 11 komplocuıı oldugu 
şek! indeki suçlamaydı.Bu suçlamaya haklılık kazandıracak 
M.K 1n i n bazı üyeler i n i n hatalı ve sorumsu ı tavırlan 
vard~.M.K 1nin bu söz konusu olan üyeler i,kendiler i ile çel i ş.k isi 
olan kadrolara yan lı ş yaklaşım gösterdi ler ,hatta şiddete 
başvurma egilimini göstererek küçük-burjuva dar görüşlülügüne 
düştüler.M.K'nin bazı üyeleri 3.konferanstan sonra,ki şi sel 
sürtüşmeler i körüklemeselerd i ve M.K üyesi olmam n 
uavantajınr 11 diger kadrolara karşı kullanmasalardı durum daha 
başka olabilirdi.Söz konusu M.K üyelerinin,kendilerini hareket 
(!!) digerlerini hiç bir şey olarak görme zaafları ve kadrolara 
kar ~ı yolda şça olmayan yaklaşımları sürtüşmeler i alevlend ir d i. 

Bütün bu hatalara karşı muhalefetin tepkici ve yer yer 
olumsuz, hatta bazı M. K üyeler ine karşı uygun düşmeyen 
tutumlar içine girmesi ise ayrı bir zaafı 
olu şturuyordu.Muhalefet,yapması gereken i yapamadı,her şeye 
rağmen,hareket in b iri ig in i sa~ lama ve devam e tt ir me 
egilimini diger guruptaki egilimle birleştiremedi.Her iki 
gurubun ayrılık egilimlerine gögüs gerilemedi.Hareket 
kendiligindenci-tepkici egilimlerin kuyruguna takddıeHer iki 
tarafta gel i şen ş i ddet uygulama aniayı şlan~vah i m, sonuçlan 
önceden kestir i! erneyen b ir güvensizlik ortamı 
olu şturdu.3.konferanstan sonra olusan i k i kanatta bu 
g~vens! zl! k gitti k çe daha çok yer etmeYe ba şladı.Bu söz kon~su 
guvensızlık ortamında başı ve sonu belli olmayan bir dizi ve 
oldukça tehlikeli ve zararlı de ş i frasyonlar 
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yapildı.Hareket i m i z,en az deşifre ol mu ş ve sö mürgee i lerce en 
az tanınan hareketlerden birisiydi.Biiinçsizce bir 
sorumsuzlukla yapılan de ş i frasyonlar sömürgecilere malzeme 
olu şturdu.Her i k i kanat tarafından da yapılan bu hataların af 
edilmesi mümkün degildlr.Hareketimi bu bölünmenin büyük 
acılarını çekmiştir. 

"Adana olayı 11 

Ayrılıktan kısa bir müddet sonra vuku bulan ve Metin GÖK 1ün 
öldürülmesi yle sonuçlanan olaya karşı her i k i tarafta yanlış 
tavır takındı.Olayın sorumlulu~u büyüktü ve hareket imi zde 
yan lı ş eg i ı i m ve kaba zaafların sonuçta vardığ~ olumsuz 
seviyeyi göster i yordu. 

Olaydan kısa b ir müddet sonra~hareket i m iz olayın 
ara ştırliması ıç ı n Adana1ya qörevl i gönder d i ~Giden 
arkada ş,olaya katılanların ve tanık olanların yazılı i fadefer i n i 
afdı.Oiayın sorumlularını ve gel i şi m in i ortaya çıkarmak 
düşüncesi i le yapdan bu başlangıç doqru bir tavırdı.Oiayın nasıl 
vuku buldu~u i lk araştırmalarda ortaya çıktr.Bu gün bi le olaya 
tanık olanların bir birine uyumlu olan ifadeleri dışında bir 
bilgiye sahip degiliz~Tamk ifadeleri olaya yeterli bir açıkhk 
kazandırmaktadır. 

Metin GÖK 1ün öldürülmesini hareketimiz hiç bir zaman 
tasvip etmedi.Onun ölümü hiç şüphesiz bir devrimcinin 
ölümüydü.Hareket im iz olayı haksız buldu ve mahküm etti .Ançak 
olayın üstüne gl derek sorumlularını cezalandırma yönüne de 
git.medi.Bu hareketimiz için bir hata idi.Oiayın sorumlularını 
cezalandırmak mutlaka fiz i k i olarak yok etmek anlamına 
gelmez,ama her halükarda sorumlu olanlar teshir ve tecrit 
ed i lmel iyd i ler. ' 

Bu yola baş vurulmamasmın iki nedeni vardı.Blrincisi;olayın 
sorumlulannın kendi 11 iddia11 lan vardı. i kincisi; diger gurubun 
iddi aları ve saldırı ları söz konusuvdu.Hareket i m iz kar sı h k h 
iddiaların ve olayın geli şimi hakın.da ortak bir araştırmadan 
yana oldu.Bu konuda bir öneri de yaptı .. Ançak diger guruptan 
arkada şfarın öfke! i saldırıları ve yapılması uygun olmayan,olaya 
çözüm bulmayan gereksiz tutumları karşılıklı iddiaların 
araştrrılmasını olanaksız kıldı.Buna karşılık hareketimiz olay 
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kar~ısında yan lı ş bir tutum içine girerek,o!ayın sorumlulannın 
n iddi alannı 11 dogru kabul e tt i .Ayrıca olayın sorumluluqunu d i ger 
guruba yükleme zafına da düşüldü~ 

Adana olayından sonra b ır d iz i ,oldukça olumsuz olay vuku 
buldu.Türkiye ve Kürdistanın ogünkü koşulları göz önüne 
alındığında şiddete varan olayların hareketimizide etkisi altına 
aldıgı görü!ür,.Sol kendi içinde şiddeti siyasete bulaştırmış bir 
çok devri mc i n i n kanının dökülmesi n i n ortamını 

olu şturmuştu.Buna bu la şma mı ş hemen hemen h iç b ir örgüt yada 
part i kalmadı.Devleti n, s iv i! fa ş i st güçler ve kontr-ger i Ila 
örgütleri eli ile halk muhalefetine kar~ı oluşturmaya çalıştığı 
terör ortamında,sol güçlerin biri birlerini hedef olarak yer 
almalannın etkileri hareketimizide daha kötü bir sekilde bu 
gırdaba sürükleyeb i 1 irdi. Her şeye ragmen, b ir çok kaba hatanın 
i şlenmes i ya m sıra,ne hareket i m iz i n her i k i gurubu arasında 
ve nede her hangi bir diger sol örgüt yada parti 
i le,hareket i m iz, ş i ddet temel i nde bir çatışmaya 

g i rmem i ~t i r.Bu sorunda,a ~a~ı yukarı bütün örgütler i n eler i n i n 
k i rı i ve yurtseverler i n,devr i mc i ler i n kanianna bu la şma sı 
ortamında,hareket i m i z,en az hataya sahip ve en az "günah" 
işlem i ş örqütler arasında yer a!maktadır.Bu konuda 
veremeyecegimiz en ufak bir hesabımız bile yoktur.Bunlan 
be! irt i rken h iç hata i şlemedigim iz i ,öneml i düzeyde olmasa da 
sol içi çatısmalara bulasmadıgımızı söylemek istemiyoruz. 

D i ger g~ruptan ark~daşlar,Met in GÖK'ün ölüm olayını 
istismar ederek hareket i m iz i yıpratmayı amaçladılar.Bu 

hata,bir bütün olarak hareketimizin (her iki gurubun) daha da 
zarar görmesi ne neden oldu. 

Bu arkadaslann,Metin GÖK 1ü öldürenlerin fiziki olarak 
ortadan kald;nlması istekleri ve bu konudaki girişimleri 
yanhştı.Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketleri içinde 
sıkça te.krarlanan bu i nt i karncılığın s i yas i mücadelede yer i 
yoktur. 11 Intikam almak11 devrimin ve halkın çıkarlarını kurumak 
temel i nde deg i Ise, feodalizmden ka!an,kend i ger i duygularını 

tatmin etme aracıdır.Faşistlere,hainlere karşı 11 intikam 
a!mak 11 ~ dökülen kanların hesabını sormak,devr i m i n çıkarlarını 

korudugu, mücadeleyi gel iştir ip kar ş ı devri m i n saldırılarını 

zay~f!atı<Çiı ~saldırılarına cevap ver d iq i iç in yararlıdır.Bynu b i le 
intikam gibi dar bir anlamda ifade etmek yanlıştır. Intikam 
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hırsı ve mücadelesi ve sınıf bilinci ite birleştigi oranda 
devrim çıkarianna hizmet eder~Aks i halde kan davasına dönüşür 
ki bu da devrimcilerin işi degildir.Kürdistan siyasi 
arenasında hala devam eden bu kötü davranı sların,ufusal ve 
sosyal kurtuluş mücadelesine ne kadar zararlı oldugu her kesin 
bilgisi dahilindedir.Bir çok alanda,bu intikamcı 
duygu!arın,Kürd is tan feodal-burjuva sınıfların çıkadarıyla 
birleştig! de ayrı bir 9erçektir~ 

Bu nedenle,Met in GOK 1ün ölümüne sebep olanları korudugumuz 
suçlama dogru deg i fd i .Öldürme ortamını yaratan, kar şılıkh 
il i ş k i ler i n gerg inf e şmes i n i n ve çatı şma ya varan şartlan 
oluşturan güvensizlig in sorumfulugu her iki guruba ve bir bütün 
olarak hareketin kendisine aitti~Ve olayın sorumlulugu şiddete 
ortam oluşturan her i k 1 guruba ai tt 1 r .Bu suçun işlenmesi n i n 
zeminini yaratan hareketin kendisiydi~Kuşkusuz bu,suçu 
işleyenler i cezalandırmaktan kurtarmaz.Oiayda ro! oynayanlar 
teşhir ve tecrit edilmeliydiler.Geçte olsa,hareketimiz,bu 
olayda sorumtulu{tu olan k 1 şi ler le tüm bağlarını koparmı ş,teşh ir 
ve tecrit etmiştir.Hareketimizin yeniden örgütlenme 
konferansı (Agustos 1984) M et i n Gök1ün bir devri mc i olarak 
anı lmasını kararla ştı rm~ ştır~ 
Ayrıca hareket i m i z,örqüt iç i ,örgütler arası ve k i tl e 

i 1 i ~k i ler inde şiddet mantıqını mahküm eder,bu konuda 
gel i şe b i lecek olaylara aktif tavır takınaca(j:ım da 
belirt ir.Böylesi sorunların çıkması ha! inde qörev,tüm devri mc i 
demokrat güçler in ortaklaşa hareket etmesi ve çözüme 
varması dır. 

Ayrılık hakkında bir kaç söz: 

1979 bölünmesi,1979 11 0Ç dünya teorisi 11nin yarattıgı 
bölünmeden farklı olarak ideolojik bir saflaşma 
degildi.Eleştiriler dönemsel görevlere itişkindi.Ve bir 
bölünmeye yol açabilecQ-k düzeyde ve nitelikte degifdi.Esasında 
bütün eleştir i ler dogal ve olmalıdır.Harekete d i nam i zm 
kazandırır.Hatta bu tür eleştir i ler 
kaçınılmazdır.Ançak,bölünme,bir çok neden yanı 
sıra,hareketimizde her yönüyle yeterli bir proleter birikimin 
olmayı ş ı ndan kaynaktanan huzursuzluÇıun ve güvensizlig i n b ir 
sonucu olarak ortaya çıktı.Bu huzursuzluk ve gUvens i zl ik pek 
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doğal olarak devrimci dalganın düştügü,karşı-devr i m i n 
saldırılarının yogunla şt1ğı,çah şma alanı ve olanaklarının 
kısıtlandığı bir ortamda bunalım ~eklinde ortaya çıktı.Her iki 
tarafta da her zaman birlik egilimleri ve umutlan 
oımuştur.Met in GÖK'ün öldürülmesi olayı ile bu umutlar 
zayıflamı ~,fakat bir müddet sonra duygusallıktan uzak,sa~lıkh 
düşüncelerle umutlar yeniden kendisini pratikte his 
ettirdi.Niteklm 12 Eylül 1den sonra birlik görü~meleri 
başlam ı ş, 12 Eylül sömürge c i generaller i n saldırısı şartlarında bu 
gürüşmeler kesilmesine raqmen bu gün birlik istegi her 
zamankin~en daha güçlüdür ve daha devrimci bir sevyeye 
sahiptir.lster bilinçli, ister bilinçsiz ofsun,bütün enqetler 
birilgin en devrimci tarzda sağlanması yönünde yıkdacaktır~ 

Birlik gerekli ve kaçınılmazdır.Birlik,prensip oiarak,sadece 
işlenmiş bir hatanın düz e lt i !mes i yada bir haks~zhğın ortadan 
kaldırılmasını deg i !,aynı i deoioj i k hat U zer i nde olan bütün 
kadroların yeniden birleştirilmesini ifade edecektir.Birlik 
Kürd i stan1da gerçek devri mc i ler örgütünün ayakları üz er i nde 
doğrulmasının ve adım adım bolseviklestirilmesinin 
~a~tlarından biridir. Bu,nicel bir güçü de9il~hare'ketimiz için 
niteligi temsil eder.Hareketin qelecegine olan inancın 
adımlanndan b ir i olacaktır .. Ançak bi ri i k; sağlıklı kadrolarını 
gelecege güven duyan ve bunun için mücadelesini her şart 
attında sürdürmüş,denenmi ~ sağhklı kadroların her şeyden önce 
anlay~şta ve ilkelerde birligi olmalıdır .. Geçmişin sa~lıksız 
yapısının tekrardan do~masını bütünüyle engelleyecek,sınırları 
belirlenmiş saglam bir irade,dls ip! in ve eylem biri igine sahip 
komünist partisinin temellerine böylece ulaşılabilecektir. 

Bir çok hareketlerin yeniden bölündükleri,saflaşmalann 
biribirlerini takip ettikleri yada örgütsel buhranlann 
örgütleri lçten kemirdigi bir ortamda hareketimizin 
birliginin yeniden,daha devrimci temeller üzerinde 
gerçekleşmesi ,ülkemizde komünist hareket in geleceg i n i n 
teminat ı na olumlu katkıda bulunacaktır* 

1980'de genel durum: 

1980'de Türkiye ve Kürdistan devrimci güçleri kendilerini 
a şamarnı ştı,k i tl e i ere ver d i k ler i umut k e nd i amaçlarıyla uyumlu 
halde deqildi.Hareketimiz de dahil olmak üzere,devrimci 
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hareketler iç i nde olumsuzluklar ,hata ve zaaflar örgütler i 
kem ir iyor,zayıflatıyordu.Devr i mc i güçler i n qel i şmes i 
durmuş, iç bunalımlar baş göster m i ş, önderler mevcut durumu 
kurtarmaya çalı şıyorlardı.K arşı-devri m saldırı larını 
yoğunla ştırıp daha büyük,sonuç alıcı saldırılara 
hazırlanırken,devr i mc i güçler,ne direnme ne de ger i çek ilmeye 
hızırlanamadılar. 

ideolojik mücadelede revizyonizmin her biçimine karşı 
başarılar elde edilmesine,siyasi tespitlerde onlarla kendi 
aramıza sınırlar çek ilmesine rağmen örgütsel 
planda,rev i ıyon i st-men şev i k örgütlenme aniayı ş ı aş ı lamadi.Var 
olan tec~.übeler ise bolşevik örgütlenmeleri yaratacak düzeyde 
deg il d i.Orgüt !en men in b ir ye tk l n le ş me sorunu oldugu 
kavranamadı. 

Devri mc i hareketler arası çatı şmalar büyü mü ş ve onu 
alınamayan bu çatışmalar halkta güvensizlik ve inanc;;sızlık 
gel iştir i yordu.Soruniar,halk güçler i arasında demokrasi 
prensibinden hareketle ele alınmıyordu.Ara!annda sürtüşme olan 
güçler kolaylıkla biribirlerini karşı devrimci ilan ederek 
saldırılarına teorik ve politik kılıflar arıyorlardı.Tekelcilik, 
gurupçuluk dü~üncesi hiç bir zaman aşılamadı.Her güç 
kendisini önder ilan ederek digerlerine kuyrukc;uluk teklif 
etti.Devrimci güçler arasında istikrarlı bir eylem birligi 
çi kmadı.Bu tür gir i ş. i m lerde hep gurubun karı-zararı hesap 
edildi.Devrimin ve halk muhalefetinin çıkarları örgüt 
çıkarlarıyla bir tutuldu. 

H iç bir devri mc i örgüt,ordu ve devletle hesapla şma 
bi 1 i ne i yle örgüttenmed LSorunun ikti dar sorunu oldu~u do9ru 
tespit i ço~u keı göıden kaçınldı~Düşman oldukça küçümsendi 
ve burjuvazinin gerici-faşist planları teşhir edilip başta işçi 
sınıfı olmak üzere emekçi halk güçler i bu do'!,1rultuda politize 
ed ilemed i .s i lahlanma ve örgütlenme devlete ve orduya karşı 
deg i I,MH P'l i saldırganlara karşı yapıldı.Devlet ve ordunun izahı 
yapıiab i 1 iyordu,ançak;bu teoriye uygun devri mc i tavır 
gel iştir i lem iyordu.Deyim yer inde ise s iyaset yapılması 
bilinmlyordu ve esasta öznelcilik ve dar görüşcülük içinde 
yüzülüyordu.Ayrıca sosyal demokrat. revizyonist ler i n, devfet ve 
ordu hakinda yaygınlaştırdıklan gerici sosyal pasifist 
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düşüncelerin emekçi kitleler üzerindeki etkilerine karşı doqru 
bir yöntemle mücadele edilmedi.Perspektifler biribirine 
karı ~tırdarak çogu kez devlet güçler i unutuldu*Sadece devlet in 
siyasal nite!igi ve biçimi tesbit edilerek ona karşı mücadele 
edilemez.Revizyonistlere karşı slogan temelinde karşı çıkış 
ba ~ yer i tutuyordu.Daha çok 11sol 11 b ir görünüm olan 
ant i-revizyonist mücadele devlete ve burjuvaz iye karşı 
şek l !lenmes i gereken mücadele i le b ir leştir i le med i .Bu yüzden 
sınıf mücadelesi nde hatalara dü şüldü.Rev i zyon i st 
güçlerin,özellikle her alanda devrimci örgütleri baş hedef 
ha! i ne getirmeler i ,hatta sald~nlar ve provakasyonlar 
düzeniemeleri söz konusu devrimci örgütlerin revizyonizme 
kar~~ mücadelede tepki c i hattalara düşmeler i nde rol 
oynadı.Böylece i sci sınıfı ve emekçi halk üzerindeki 
revizyonist e tk fıer esas ta kırılamadı~Sosyal-demokrat 
partilerin kitleleri pasifize 
eden, s i lahsızlandıran,apol it i kleşt iren s iyasetler i n i n teşhir i 
ise çogu kez unutulduc 12 EylUl darbes in in hazırlanmasında 
sosyal-demokrat hareket in rolü görülemedL 

Devri mc i güçleri n işçi smıf~ i le ba~ları oldukça 
zayıftı.Sendikal örgütlenme için de etkin degillerdi.Genellikle 
gençlik örgütleri, mesleki kuruluşlar içinde etkin bir 
çalı şmadan bahsedi le b i 1 i n ir. Toplumun bu katmanların m rahat 
politize olma eg i 1 i mler i devri mc i örqüt ler i n her zaman 
dikkatlerini bu kesimlere yöneltmeye qötürmüştür.Kürdistan 
da öz eli i kle emekçi köylülük alanlarındak i başanlar saqladıysa 
da uzun vade! i olmadı. K arşı-devri mc i saldırılarda öneml i 
kayıplar ver i Id i .D i ger taraftan fa ş i st sömürgecileri n saldırıları 
karşısında devrimci güçlerin ciddi bir varlik göstermedigini 
ve ciddi bir alternatif yaratamadıklarını gören kitleler 
kabuğuna çekitmeyi utercih 11 ettifer.Kitleler qittikce 
tarafsızlaştırılıyord.u.Devrimcilerin kitle ba~lar~ da böylece 
giderek zayıfladı. 1 deoloj i k ve s iyasal düzeyde i se örgütler 
gerçek k i ml i k ler i ne henüz kavuşma mı ş ve sürekli arayı ş lar 
içinde idiler. Yaşanan ideolojik evrimde, sosyalist düşünceler 
sınıf mücadelesi ile birleştirilemedi.Yapılan tahliller yüzeysel 
ve materyal i st yorumlardan uzaktı.Bu,bir çok öneml i hataya 
kaynakiık etti~Kendi hata ve zaafları içinde yüzen devrimci 
güçler 12 Eylül darbes l karşısında yapa b i lecekler i pek fazla b ir 
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şeyler i yoktu. Son atdımlar i se başanlar saglayamadı~ 
Hareket i m izdeki durum: 

Hareket i m i ı bölündükten sonra,bölünmeden önce k i M.K'ye 
yöneltigi eleştirileri göz onune alarak ça!ı~malarını 
hı zlandrrdı.Geç i c i koord ın asyon ko m i tes i ,ayrı şmaların 
tamamlanmasmdan sonra bir konferans düzen!edi.Konferanstan 
sonra i ran-kürdistanındak i devri mc i qUçlerle i 1 i ~k iye 
geç i Id i .Görüşmeler yapıldı ve i ranKürdistamndak i müc~de.le 
i le dayanı şma kampanyası açddı.Kürd i st an' ın d i ger 
parçalarındak i bazı güçlerle de i 1 i şk i ler kuruidu.Sendi kal 
örgütlenme faaliyetlerine gidildi.Bir çok bölgede yarı-il!eÇJal 
sendikalar kuruldu.Yayın faaliyeti-bir özel sayı 
dı şında-sürdürülemed i .Oysa elde b ir çok teori k bro ~ür ler 
hal inde hazırlanmı ~ ve yayınlanmayı bekleyen yazılar 
mevcuttu. Yarı-leg~l koşullarda dahi yayın faaliyet i 
sUrdürülemiyordu.lllegal bir basım olanagı ise yaratılamadı. 

12 Eylül'den sonra Ek i m ayında 5.konferans toplandı.Bu 
konferans, ger i çek i !me kararı aldı. 

Konferansa kadar olan dönemde KAVA niteliksel bir 
degi şi me uğramadı ve wjrayamazdı.Örgüt ıçı zaaflar 
gider i lernem i şt i, i şleri iqi olan,uzmanlasmı s i şbölümünü 
qerçekleşt iren,sorumluluk sahalan ~ , beli i ,b ir i mler 
yaratan,gerçek anlamıyla s i yas i ve pratik önderi ig i olan bir 
örgütsel yapı bütünü i le yaratılamadı.O günkü aniayı şla da bunun 
üst es i nden gel inemezd i. 

M.K,bazı bölgelerdeki gelişmelere hakim 
ofamıyordu.Özell i kle · bir bölgede ardı-arkası kesilmeyen 
denetimsiz eylemler maceracı egilimi güçlendirdi.Öyle ki ana 
perspektifimizi etkiler duruma gelen bu eylemler denetim 
altına alınamadı.B ir başka bölgede i se,bölgen i n i mkanları 
merkez i le ştr i le med i ve 1 ran-Kürdistan'ına yardım kampanyası 
ba şlatılamadhBütün bunlarda elbettek i ,geç m i şten devr 
aldıgımız ve kısa sürede düzelt i lecek durumda olmayan yan lı ş 
kadro seçimi politikasının rolü büyük oldu.Kadro seçiminde 
yapılan hataların hareket i m ize büyük zararlan oldu. 

Bölünmeden sonra,hareket içinde bir canlanma ve 
çalısmalarda bir aktiflik görüldü.Böfünme öncesi hata ve 
Zaaf'lar göz önünde tutularak gerek örgütlenmede gerekse 
örgütsel i şley i şte kı sm i öneml i düzelmeler 
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gerçekleştir i Id i .Fakat bunlar ,öze i 1 i şk i n örgütsel 
l şley i s i m iz i bol sev i kle st 1 recek düzeye 
ulaşam'adı~Örneqin,KPSK (Ko~ala Pa~tizane Sore Kürdistan) adı 
altında askeri bir örgütlenme yaratılmak istendi.Siyasi örqütün 
sınırları kesin olarak belli degildi ve kimin siyasi örqüt 
üye s i ,k i m i n askeri örgüt üye s i ,k i m in sempatizan olduğuna 

ilişkin sımrfar biribirierine karıştırıldı.Bu nedenle KAVA'cı 

olan her kes aynı zamanda KPSK 1ci idi.KPSK gerçek anlamıyla 
yaratılamadı 1ço~u k€z yapılan yasa-dışı eylemlerde kullandan b ir 
isim haline geldi. 

Örqüt içinde yaratılan işbölümü yerine 
Oturmadı.Aynhklardan sonra M~K içinde;MO (merkez organ) 
M.K (merkez komitesi) işbölümü yapı!d •. Fakat MO üyeleri daha 
çok M. K çalışma al am iç inde kaldılar. 

Bu dönemde,bütün Kürdistan ve Türkiye solunda oldu~u qibl 
hareket i m izde de s i yas i duyarldık azalmı ş,s i yas i tartı ~mal ar 
sünükle ş m i ş, kadroları teori k olarak ye tk i n le ş.meler i ,gel i şmes i 
oldukça zayıffamı ş,bütün çabalar sömürgec i 
fa ş i st-d i ktatörlügün yoğun saldırıları karşısında mevcut durumu 
korumaya yöne im i şt i .Kadrolar ve taban tutulmaya 
çalı şılıyordu.Bunun iç i n solda gurupculuk,hareketler arası 

rekabet ve çatı şmalar ,bazen de s ilah lı propaganda yöntemler l 
kullanılarak kendini ispatlama (!) psikolojisine 
sapılıyordu.Hareket i m izde de bölünmeden sonra,d iqer gurubun 
yok olduÇJu,fakat bizim mücadeleyi yükseltigimizin 
propagandası ile gurupçuluk geliştiritdi.Bu da bir zaafı temsil 
ediyordu.Esasında önderligin denetimi dışında 

gel i şen, hareket i m iz i n mücadele aniayı şını yansıtmayan 

eylemler i n propa9andası da h i yapiidı. 
Emekçi kitlelerin,giderek siyasi tartışmalara karşı 

duyarsıziaşması ve sorunlara siyasi yaklaşımın yitirilmesl iki 
egilimi içinde ta~ır: qüçlü reformist-ekonomist düşüncelerin 
teslimiyetci pasifist egilimi ve çıkış yolu 
bulamamanın Umutsuzıuga mahküm olmanın dofiurduğu maceracı 
~i 1 i m. i şçi' sınıfının oldukça genç,sınıf mücadelesi n l n zenq i n 
tecrübeler in in olmadığı,nes i ller arasında uçurumların oldu~u ve 
toplumun çeşiti i katmanlarının hala büyük propa~andaya 

duyarlılık göstermesi "ola§"an"dır.Ayrıca bu katmanlar ,kendi 
somut çıkarlan etrafında örgütrend ir i !me m i ş,çel i şk i ler i 
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gösteri !me m i ş bir halde ef yordamıyla,ön yargıyla ve çoğu kez 
duygusal olarakdevri mc i safiara kolaylıkla katdmı şlardı.Bu ara 
katmanlardan qelen unsur!arın,sömürenlere,zulüm edenlere karşı 
duydukları kin,bilince çıkarılmazsa,kendi dar dünyalanndaki 
tecrübelerden ed i nd i k ler i ön yarqılan b i 1 i msel b ir yargıya 
ula ştınlamaz~Bu konumlarıyla oldukça yaygınlık gösteren bu 
kes i mler ,mücadelenin gel i ş i m seyri n i kavramadan kendi 
öfkelerini en şiddetli bir şekilde dile getirirler ve düşmana 
kar ş~ olan ho şnutsuz!uklarını s ilah lı eylemiere olan sempati ye 
dönüştürürler.1980 de sınıf mikadelesin in bir anlamıyla askeri 
alana kaydı rı lması pa rat i k ler i bu eq i 1 i m i 
güçlendiriyordu.Gittikçe yer eden teslimiyet ve tarafsıziaşma 
egilimi yanı sıra-ki bu esastı-devrimci kitlelerin bir kesimi 
neyin dot)'ru neyin yanlış oldu9una bakmaksızınF silahlı eylemler 
ve d i ren i şi ere olan sempati ler in i yer yer d ile 
getiriyor!ardı~Çünkü sömürgeci-faşist diktatörlük sınıf 
mücadelesi n i b ir çok alanda de net i m altına alarak,asker i 
alanda hesapiaşıyor ve devrimci hareketleri buna 
zorluyordu.Sıkıyönet i m şartlarında, dernek,send i ka, meslek i 
kurulu ş, yayı n, k i tl e toplantı ları ve göster i ler i 
vs.yasaklanmı ş,bi Id ir i dağıtımından,yazı !ama,sözlü propağanda 
ve sendikal çalı ~maya kadar her kıpırdanı şa si fahh qüçler 
karşılık veriyordu.Sömürgeci faşist-dikta iki yo! bırakmı~tı~ ya 
teslimiyet yada silahlı olarak hesaplaşmak.Kürdistan ve 
Türkiye devrimci güçleri olduğu gibi,KAVA da sömürgeci 
güçlerin önüne sürdügü bu iki seçenekten birini seçme 
durumunda deg i Id i. Hareket i m iz in önderi i g i ,özel! i kle 
örgütsel,k i tl e bağlannın n i sbeten daha ıyı o!duğu,avantajlı 
oldugumuz bölgelerde bile askeri kitle direni şlerini mümkün 
görmüyordu.K itleler buna hazrr olmadıkları gibi politik ve 
örgütlülük düzeyler i de böyle b ir çıka ş yapmaya el ver i şi i 
degildi~Bunun da öteslnde,ne hareketimiz ve nede baska bir 
hareket kendi s in i buna hazır görmüyordu.Öncü dene'n olgu 
gerçek anlamıyla mevcut degildi.Bu durumda yapılması gereken 
tek doğru şey,en az kayıpla ger i çek i lmek,mücadeley i uzaktan, 
sömürgecilerin sundu~u iki yol dışında bir üçüncü yof açmaktı. 
Geri çekilme taktigimiz buna tamamıyla uyqun ve dogruydu. 

12 Eylül generaller darbes i nden b ir ay sonra S.konferans 
toplandı.konferansa çagırılı üç delege sadece katılamadı.Başanlı www.a
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geçen konferans,Kürdistan,Türkiye ve dünyadaki qeli şmeleri 
degeriendirdJ ve görevler i bel irledl.Bel irtmek gerek ir kirbu 
konferans hareket i m iz in kısa mücadele tarihinde avrı bir öneme 
sahiptir.Çünkü aldıgıkararlar ve siyasal tespitler'geleçegimiz 
üz er inde et k i ler i olacak, KAV A'nın dönüşümünü sağlayacak 

mah i yetteyd i .Bu konferans hareket iç i n sorunlarm öze ll i kle 
tartı şıldı~ı d i ger konferanslardan fark h olarak,s i yasal sorunların 
tartı ş ı ldı~ı,s iyasal tavrı n bel i rlend ig i ,kararların ahndı9ı,dar 

pratikcil!gin afıhp çahşmaların yönünün ve alanlarının tespit 
ed i Id i g i ,ön yargı lardan uzak objektif tesp 1 tl er i n yapılmaya 

ça!ışıldığı,ti..izük taslagının tartı~ıldıÇu bir konferans oldu. 
Konferans ABD ve Sovyetler Birliginin başını çektikleri iki 

emperya! i st kampın hızla savaşa hazırlandık!arı, buna karşı h k 
dünya barı ş güçler in in mücadelesine i şaret e tt i. 

Uluslararası ko mü n i st hareket i n iç i nde bulundugu 
olumsuzluklar üz er i nde duran konferans, Dünyadak i gel i ~melere 
ve degişmerlere şimdilik yön veremedigi ve güçlü devrimci 
alternatifler sunamadığına d lk kat i çekti: Konferans K AV N nın 
bolşevik bir örgütlenme yaratamadığı ve kendisini 
küçük-burjuva alışkanlıklarından kurtaramadı~ı tespit in i 
yaptr.K ür d i s tan gibi köylü, küçük-burjuva nufüsun oldukça yayqın 
oldugu bir ülkede komünist örqütlenmenin zorluklanna i şaret 
e tt i. 

12 Eylül generaller darbes in in tah! i 1 i n i vaparak,muhtemel 
sonuçlarını tespit ederek kar şı-devr l m i n top yekün saldırısı 

şartlarında geri çekilmeyi,esnek mücadele yöntemleri ile 
mücadeleyi sürdürmen i n ve devamını sa~ lamanın gereki i 
olduğuna karar verdi .En kısa ve mümkün sürede bu taktiği n 
hayata geçirilmesi gereq i n i ayrıca bel i rtt i~ 

Kürdistan'ın diger parçalarını mücadelenin cephe çıerisi 

hali ne getir ilmesin Lbu amaçla özel! i kle i ran-Kürdistanında 
şartların hazırlanması ve buraya düzeni i qer i çek ilmeni n 
sa~!anmasrnı karar!astırdı~ 

Konferans tüzük t~slac;ını tartıstı ve tartışmalar ışığında son 
seki i n i n ver ilmesi ne ka.rar ver i ıd i. 
, Bu konferans kararlannın uygulanması hareket i m ize daha 
devrimci ve daha bir üst aşama kazandırabilirdi~Aiınan 

karariann bir kısmının yerine qetiriimesine rağmen geri 
çek i !me kı sm i düzeyde gerçekleştir i Id i .Ne yazık k i www.a
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hareket i m iz o tar i he gelinceye kadar,bölünmelerle oldukça 
h~rpalanm~ ~'iç örgütsel sorunlar tarafından 
yıpratılmıştı.Saldırılara karşı uzun süre dayanacak ve konferans 
kararlarını bir bir yerine getirerek hayatiyet kazandırabilecek 
ve geri çekilmenin örgütsel tedbirlerini alabilecek ş.artlan 
yaratamadı. 

Konferans kararlarına uygun olarak i ran-Kürdistan'ına ve 
Sür iye-Kürdistan'ına k~sm i ger i çek ilmeler sağ!andı.Düzenl i 
ger i çek i !me hazırlıklarının sürdürüldügü bir ortamda K arnı ş h 
katliamı gerçekleştirildi.M~K üyesi Hüseyin ASLAN 
yolda ş, konferans deleges i ve bölge komitesi üyesi M.Em i n 
MUTLU ve degerli yoldaşlarımızında içlerinde bulunduÇtu 
yurtsever,hareketimizin degerli dostu ve sempatizanı bir aile 
i fe birlikte tümden imha edildiler.Örqütsel ilişkiler koptu ve 
ardından hareket i m ize karşı polis operasyonlan 
ba şladı~Hareket i m i z,ger i çek i lmek zamanı bulamadan darbe 
almaya başladı. 

15 K i şi lik Kamışlı kat!iamı ve en son olarak önemli sayıda 
M.K üyeler i ve Bölge ko m i tel er i üyeler i n i nde iç i nde bulundugu 
yakalanmalarla hareket i m iz öneml i darbeler yedi .Böylece 
hareket i m iz i n örqütse! yapısı büyük yaralar aldı~Fakat sınırlı 
bir örqütlülükle varlı@;ını sürdüren hareket imi z tasfiye olmadı 
ve karşi-devri m güçler i tarafından lik'ıdasyona u~ramaktan 
kendisini kurtarabildi. 

(Devam edecek) 
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Dolayısıyla yabancı devletler in sömürgec i hak im iyet i altında 
bulunanülkemizde en öneml i ve ac i ı olarak ele alınması gereken 
(merkez i görev),sömürgec i ler i ülkeden kovarak i sqale, m i ll i 
baskıya son vermekt i r.Ba şta toprak devri m i qörev i ·~lmak üzere 
diger demokratik görevler bu baş göreve tabidlr.Bu iki temel 
görev (milli kurtuluş ve halk demokrasisi görevi) aynı zamanda 
biribirine sıkı sıkıya baglıdır.çünkü emperyalizm ve 
sömürqec i 1 i k yıkılmadan feodalizm i n zulmü yok ed i lemeyece{) i 
glbi,feodalizme karşı mücadele edilmeden,köy!ülerin toprak 
talebi kar şılanmadan,köylüler i n özgürlügü sa~ i anmadan qüçlü 
kurtulu ş hareketler i yaratılama ı. 

Devri m i n temel sorunu olarak ikti dar sorununu bi !en 
Kürdistan proletaryası,m i ll i kurtulu ş devri m i i le 
sömürge c i ler in ülkemize yerleştirdi k ler i ordu,bürokras i ,polis 
ve jandarmasıyla sö mürgee i devlet mekan i zmasını,ülkem iz 
topraklarında parçalayarak, yenilgiye ugrataral< kovup 
atacak, K ürd i stan1dak i ikti darlarına sonverecek,onun yer ine 
sovyetler esasına dayalı emekçi yığınlan n ikti darını,demokrat i k 
halk ikti darını geç i recek ve inşasım gel i ~t irecekt ir. 

*** 
Kürdistan devriminde köylülerin önemli bir yeri vardır. 

Köylülük sorununa dogru bir yak la ~ımı olmayan part i ba şarıya 
ulaşamaz. Köylülük ülkemiz nüfusunun öneml i çoğunluğun u hala 
oluşturduğu q i b i, kurtulu ş devri m i nde temel i nsan 
kayna~ıdır.Feodal dönemde toprak ağalarının baskı ve sömürüsü 
altında temel ez i !en sınıf olan köylülük, kapital i zmde kölülügün 
özgürleşmesi süreci sonucu yok olur.Büyük bir ço9unlugu şehir 
ve kır proleteri olurken diger bir kısmı kapitalist ilişkiler 
içinde küçük üretici olur!ar§Ancak bizim gibi kapitalizmin 
sömUrgecilikle birlikte ülkeye girdigi toplumlarda,köylülügün 
özqürleşmesinin önüne bizzat kapitalist sömürgeci güc dahil 
olmak üzere tüm sö mürgee i güçlerle onların ülkedek i sosyal 
dayanağı ha in feodal sınıflar, geçerler.Ancak çagımızın üretim 
tarzı kap i ta! i zm i n dünya ülçüsünde gün geçti k çe en i ne ve 
derinlemesine dünyanın dört bir tarafında qe-li şmesi 
özellig i ,ülkemizde de temel düşmanlarımızın iradeler i dışında 
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kapitalist ilişki ve üretim tarzını geliştirmektedir.Bu durum 
daha öncede vurgulandığı gl b i devri mc i bir tarzda 
olmasada~daha korkunç yıkımıara yol açsada köylülügün kısmen 
çözü!mes i ne yol açıyor.B ir taraftanda feodal ezgi ve sömürü 
altında olan köylülük kapital i st sömürüyle karşı karşıya 
gel i yor+Dolayısıyla, ülkemiz i n yapısı açıklandığında qörüldügü 
gibi,kapitalist ve feodal sömürünün içiçe geçmiş 
b iç i m i n i ;daha da gerici ve bağnaz il i şk i ler le besi en m i ş 
blçimde çifte sömürüyü üzerinde taşıyan köylülük artık ne tam 
feodalizm i n b ir sınıfı,nede tam olarak kapital i zme özgü b ir 
emekçi sınıf durumundadır.Kapitalist ili şklier girdigi oranda 
ondaki çözülmey i de hızlandırdıgından bütün köylülük, ha ş h 
başına bir sınıf olarak ele alınamaz.Proletaryaya yakın yoksul 
köylü!ügüve yarı proletaryanın bir bölümünü iç inde barındıran 
bu sosyal kes i m, küçüküretic i konumunda orta köylülügü, kısmen 
sömürücü durum as geçenzenq i n köylülügü de barındırmaktadır. Ve 
az öncede açıklamaya çalıştıgımız gibi ayrı ayrı bu kesimlerin 
üretim içindeki konumları sınıf ilişkileri içindeki 
yeri,içinde bulunudu~u üretim ilişkilerine göre 
degişmektedir.Bazı bölgelerde hala feodal ilişkiler egemen 
oldugundan o temelde onları yargılamak gerekecek,bazı 
bölgelerde feodal i 1 i şk i !er yok ed i! memekle beraber sınıfsal 
yapısını belirleyen kapitalist ilişkilerdir. 

Köylülügün tüm bu özelligine rağmen toprak devrimi 
Kürdistan'da devri m i n öneml i temel sorunlarından b ir i n i te ski! 
etmektedir., Yoksul ve orta köylülerin toprak özlemi önemli bir 
devri mc i akımı olu şturmaktadır.Köylüler i n toprak özlem i 
özgürlük taleplerinden ayrı ele alınamaz.Topraksız köylülerin 
feodal beylere karşı toprak ve özqürlük savaşı doğru ve güçlü 
proletarya önderilgiyle birleştiginde ülkemiz ulusal kurtuluş 
devri m i nde öneml i dönüm noktaları yaratacak,a şamalar 
katedecek güçü yaratmaya yetkindir. 

Köylülük,feodal burjuva sömürüsü yanında sömürgec i i şgalcı 
güçler in imhacı ulusal baskısıyla da karşı karşıyadır.Toprak için 
sava şım i le sö mürgee i 1 i ge kar ş ı sava şım bütün le şmek 
zorundadır.Çünkü,b ir i ne i olarak,köylülük i k i baskı ve sömürücü 
güç (sö mürgee i 1 i k, feodal burjuva ha i n sınıflar)tarafından 
ezilmekte ve sömürülmektedir.Kurtulmakiçin ikisine karşı da 
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ezilmekte ve sömürülmektedir.Kurtulmak için ikisine karşı da 
savaşması gerekir.Uiusal ve sosyal kurtuluşu (tüm halk güçler-f 
iç inde geç.erl i oldugu g ibi)birleşt irmek ve bütünleşt irmek 
zorunludur.! kinclsi,Köylülük birisine karşı savaşırken 

digerini düşmanının yanında görmektedir.Her iki qüç sıkı bir 
birlik oluşturmaktadır~Daha önce gerçekleşmiş degişik ülke 
devri mler i nde de gözlemlendi g i g !b i,köylülügün topraklarına 
kavuşması,toprak devriminin zaferi halk kitlelerinin iktidarı 
i le mümkün olup, kalıcıla ş ır~ Toprak devri m i ancak o zaman 
gerçek anlamıyla gerçekleşir.Tüm toprak ağalarının topraklarına 
karşılıksız el konarak yine karşılıksız olarak topraksız köylülere 
ihJ4yaçlan göz önünde tutularak eşit bir şekilde 
dagıtılır.Kullanım hakkı tamamen köylülerde olmasına 

rağmen, tüm öneml i üretim araçlarında olduğu gibi toprak 
mülkiyeti kamusafdır.Devlete aittir.O ne satılır ne kiraya 
verilir ne de satın aiınır.Artık meta degildir. Köylügün küçük 
topraklarında ve i şletmeler inde özgür olarak çalı ~maları,kısa 
b ir dönem esk i s ine oranla ür et ı m i gel i şt irmesi ne ra~men uzun 
süre! i küçük ür et i m büyük ür et i m kar ş ısında ger i b ir durumu 
tems l 1 eder.Gen i ş çap h büyük üretim kıyaslanmayacak 
oranda, küçük üretime nazaran ekonom i k ve toplumsal 
ge ll şmeye uygunluk te ş k i! eder .Dolayısıyla örnek devlet 
çiftlik ler i yoluyla,örnek k i tl e koperat i fler i yoluyla, ür et i m 
kooperatifler i n i n köylüler arasında egemen olmasında 
çalı şılmalıdır.Bu,proletarya yoksul köylülük i tt i fak ı i çerisinde, 
köylülügün kahba dükülmes i barı şe ıl ve ikna yollarıyla hayata 
geç ir i i erek b ir süreci kapsar. 

Proletarya devri mc i hareket i ülkemizde köylülügün 
ço§unlukta olmasına, toprak aıjalarına kar ş ı sava ş kan ve 
devrimci güçüne bakarak onu hiç bir zaman söz ve eyleminde 
proletaryanın önüne çıkaramaz,yada köylülük iç inde gelişmek 
amacıyla i lkelerden vaz geçip prağmatık davranamaz~Prağmat i k 

eg i~ i mler i süre ki i teşhir ederek böyle akımların ömürler i n i n 
kısa olacağını açıklar. 

Toprak devrimi,toprak 
kavranılırsa,feodal i zme kar sı 
tasfiyesinin temel sorunu~ 
ctfefl i !'i ir ,aynı la ~tırıl;::ıma z. Toprak 

için savaşım olarak 
mücadelenin, feodal i zmin 

olmakla biri ikte,kendisi 
açıaları dı ~ında,a ş i ret 

42 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



resilerine ve feodal beyler ile dini otoriteyi feodal beylikle 
birleştiren seyh ve seyitlere,degişik feodal kurumlara karşı 
savaş zorunludur.Tüm feodal bağımlıhk,kulluk ilişkilerinin ve 
angaryanın her çeşidinin ortadan kaldırıfması,köylülerin 
demokrasi ve özgür!üge kavuşması,feodalizmin tasfiyesini 
getirecek ve bir devrim sorunudurlar .. 

*** 
Kürdistan1da küçük burjuvazinin kapsamı içinde 

degerlenirilecek degi ~ik toplumsal kesimter 
mevcuttur.Köylülük ile içiçe hatta onun,bir kesimi de dahil 
olarak kır küçük burjuvazi s i, şehir küçük üretic i ler i nden, esnaf 
ve zanatkarlarından oluşan şehir küçük burjuvazisi ile qeni ş 
memur tabakası ve aydınlardan olu ran d i ger kes i m i bu sınıflama 
içerisinde degerlendirmek doğrudur~ Oretimin fark!~ 
alanlarında,deg i ş i k konumlar üstlenmeler i ne rağmen1 genel 
anlamıyla üretim içlndekl yerleri geregi tüm bu toplumsal 
tabakafar küçük burjuva sınıflamasına da h i Id irler.Oret i m 
içindeki rollerine genel bir perspektifle yaklaşıldıf)ında hem 
emekçi hem patron özelliklerini şu veya bu şekliyle esasında 
görmek mümkündür.lJret im sonucu al mı ş oldukları pay açısından 
da toplumsal yerler i küçük burjuvazye denk düşer~ 

K üçük burjuvazi ,sömürgec i 1 i k vasıtasıyla feodal yapıda olan 
ülkemize taşırılan kapitalizmin şekillendirdigi yarı feodal 
sosyoekonom i k yapıdan dolayı oldukça yaygıntık göster ir.Çok 
tekrarlanan,bir küçük burjuvalar ülkesi genellemesi biz i m 
ütkem iz iç i n de do~rudur. 

Oldukça gen i ş bir yaygınlık gösteren küçük burjuva sınıfsal 
temel i n yansıması olarak s i yas i alanda da bu sımfta farklı 
egilimler gözlenir.Teslimyetcilikten sol maceracılığa kadar 
gen i ş olan alan üz er i nde farklı s i yas i eg il i mler 
mevcuttur.Emperyalizm ve sosyal emperyalizm askeri ve siyasi 
gücünü kullanarak geleneksel i şb i ri i kc i ler i dışında, burjuva 
feodal akımları k e nd is i he ba{jlamakla b i ri i kte,esas olarak küçük 
burjuvazi n in tesl i myetç i yapısından yararlanarak bu 
eg i 1 imler ide kendi ler ine i şbirl ig i ve tes! im iyete 
zorlamaktadır.Olkem izde yaygın olan bu olgu, tümüyle tek başına 
bir etken olmasa da ülkemizin içinde bufunduğu,tarihi,politik 
(özel! i kle sınıfsal} ve jeopol it i k ko şu Ilardan i ler i 
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gelmektedir.Küçük burjuvazinin sömürgeci iliskiler sistemi 
ve düzenle bağları yo~un kes i m i nde;geç i c i de~ olsa çıkarları, 
ya şamları düzenle uyumlu yürüye b i le n kes i m i n de yaygın olan 
teslimiyetçi egilim feodal ve burjuva sınıfların yanında sosyal 
emperyal i :ı: min hegamonya çıkarlarının esas savunucusu 
durumundadırlar. 

Sol,devr i mc i ,M-l maskeler i de taşıyan bu revizyonist 
akımlar ülkemiz devriminin çıkarlarına göre degil,sosyal 
emperyalist Sovyetler B i ri ig i 1n in hegamonyacı çıkarlarına göre 
hareket ederler.M-L' i deg i !,tar i he dünya sosyal i ı m i ne,dünya 
devrimine ihanet olarak adı geçen Kurşcev ve Brejnev ekibinin 
modern revizyonizmini savunurlar.Modern revizyonizmin 
ülkemiz ve dünya devri m i yle çel i ~en tezler i ne rağmen,açıktan 
Sovyetler BirligPnin halkların iradesine,devrimin iradesine 
kar ş ı emperya! i st s i ya set i ne ragmen; adeta devri me i ha net 
etti k ler in i göster i rces i ne onu savunmaktadırlar.Sovyet Sosyal 
Emperyalizminin yayilmacı siyasetinin ülkemizdeki araçları 
olan revizyonist akımların Kürdistan1daki siyasetieri dahi 
Sovyetler Bir!igi'nin tavrına bağlı olarak 
degişmektedir.Sovyetler Birligi sömürgeci yönetim ile 
anlaştı_gı,uyumlu çalıştığı dönemlerde onlarda savaşı terk 
eder. 11 1 lericl 11 (!) anti emperyalist(!) kapitalist olmayan yoldan 
sos!ayl i zme giden(!!!) dost larını desteklemeye başlarlar ,ama 
sömürgec i yönetim S.B i le anlaşmazlıga düştügünde 
efe nd i ler i n i n d irektifler i ne uygun olarak 11Özqürlükcü", "ulusal 
kurtuluşçu 11 (!) kesilivermektedirler.Bu siyasi akımların 
gerçekten Kürdistan devrimi ıçın savaşmadık!arı açıkça 
ortadadır.Bu nedenle çe ş lti i ülkelerde ger i c i halk düşmanı 
d i ktatörlükler, uygulayan revizyonist akımların,ülkem izde 
proletarya ve halkımızın çıkarlarına ve iradeler i ne kar ş ı böylesi 
suçlar işlemesi ne iz i n vermeden, halk saflarında güç 
bulmamaları için gerçek kimliklerinin teşhir edilmesi 
zorunludur. Tam b ir 11 Turuva atı 11 roi!Ü oynayan bu akımlara karşı 
ideolojik ve politik mücadele edilmeksizin Kürdistan 
devri m in i n zafere ula ~ması olanaksızdır.Ançak bu akımlara 
kar ş ı mücadele ederken,ü!kem iz i n iç i nde bulunduğu 
koşullarırsımf ilişkilerini halkın devrimcilerle ilişkisini 
kitlelerin ruh hallerini v.s dikkate almak,buradan hareketle 
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i lkelerden taviz vermek s iz ı n esnek davranarak~devr i me ve 
halka zarar getir le i davranışlardan kaçınmaya özelllkle dikkat 
etmek gerek l r. 

Özünde devrimci çizgi ile reformist çizgi arasında sürekli 
gidip gelmeyi taşıyan i st i krarsı ı ve kararsız küçük burjuva 
hareketlerin diger kesimleri,be!irtilen olumsuzlukianna 
ragmen devri mde çıkarları olan ve bu nedenle de devri mc i 
mücadele iç inde yer alaçak olan bir yapılanmaya 
sahiptir.Devrimci mücadeleye en yakın olan kesimi,halkın öz 
gücüne güvenerek ve onu temel alarak sava şan kes i md ir.Bu 
kes i m i n halkın gücüne güven me s i ,emperyalizme ve sosyal 
emperyalizme dayanarak mücadele etme aniayı şından uzak 
olması,onu proletarya hareket tne yakın müteffik kılacak olumlu 
yönUdür.Küçük burjuvazinin reformıst tes!imiyetçi 
eg i i i mler ı ne kar ş ı mücadele ederek,ulusal kurtulu ş süreci nde 
dogru b ir b irlik aniayı şıyla it i faklar olu ş turmak gereki i ve 
zorunludur. 

O retimdek i yer i ,rol lu ve payı açısından küçük burjuvazi i le 
komprador burjuvazin in egemen sınıflar tarafından çıkarlan 
zedelendi g i nden, baskı gördügünden konumu gereg i ülke 
pazarında k e nd i baş ı na özgür hareket etmek eg i ll m in i 
ta şır.Oo!ayısıyla sömürge c i 1 i ge karşı ulusal hareket iç i nde yer 
almaya çalışır.Bu egilim devrimin kararsız da olsa müttefigi 
durumunagetir ir. 

Bütü devrimlerde öneml i bir görev üstlenen gençlik 
ülkemizde, tarihimizin de gösterdigi gibi,devrimde daha da 
öneml i b ir yer tutmaktadır .Sö mürgee i 1 ig i n kültürel i şgaf 
s i ya set i n i n parçası olarak yo§un b ir şek i !de 
as i m i lasyon,sömürgec i devlet çıkarlarına göre düzenlenen ırkçı 
ideoloji ler e hedef olan genç! i k, dönemde b i 1 i m, ulusal gerçeki i k 
ve devri mc i mücadeleyle i 1 i şk i kurmaktadır .Öze ll i kle ögrenc i 
gençlik köleleşt.irici sömürgeci egitime ragmen,bilimle 
tanı şıkilgından sonra,dünya ve toplum hakkındak i 
bilgiienmesinin ilk adımlarında ulusal kurutuluş 
yönünde,devr i mc i bagımsı zlık hareket i saflarında yer 
almaktadır.Genç!igin çoşkufu militan bir şekilde devrimci 
mücadeleye atılımı Ise Kürdistan halkının tarihi sosyal 
şekillenmesinde aramak gerek ir.Gençl ig in ü!kem izde 

45 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



devri mc i mücadeleye yakınlığı dolayısıyla iç i nde buhmduğu 
ortamı ve sınıfsal koşulları iyi degerlendirmek zorunda olan 
devri mc i işçi sınıfı hareket irgençl ig in örgütlenmesine özel 
önem ver ir. 
Devri mc i işçi sınıfı hareket 1 .,d i ger burjuva,küçük burjuva 
hareketlerden ayrı otarak işçi sınıfının devrimdek i rollun u i y l 
kavradığından i ~çi sınıfı içindeki çalıŞ-mayı ülkemiz özgülüne 
ait tüm güçlüklere rağmen, esas ve baş faaliyet alanı 
seçer.Sömürge yada işqal altındaki bir ülke işçi sınıfı 
hareket in in i ~çi ler arasındak i çalı şmasınrn güçlülügü açıktır~ 

Burada vurgulanan özel i kle i ş.ç i sınıfının ekonom lk mücadele 
araçfan olan k i tl e örgütler i ,se nd i ka lardak i çalı şmalardır. (Bu 
qüne kadar bağımsızlık savaşı veren ülkeler bu alanda pek fazla 
deney i m bırakmamı Ş-lardır.)Dünya genel i nde burjuvaz l 
sendikları kendisine tamamen bağlı kılmak amacıyla yönetimi 
ele geç iren mekanizmalar olu ~tur mu ştur.Burjuva po! it i kacıiar 
yada "sol 11geç i ne n tems i fe i ler i n i yöneti me getirerek sarı 
sendiklar oluşturmuş ve i şçi sınıfının ekonom i k durumunu 
düzeltme ugruna mücadele yer ine düzen i koruyan kurum 
durumuna getirmiştir.Kürdistan'da sendiklanll kurulmasına 
ragmen sö mürgee i devletler özel olarak devri mc i sendikal 
mücadelenin koşullarının oluşmasının yoUarım kapatmak 
amacıyla türlü mekanizmalarm yanında çe ş it! i h i le ve doiaplar 
çevirmektedir.Kürdistan da i şçi sımfını,sendikatan 
po! it i kadan uzak tutmak iç i n öze! çaba harçamaktadır!ar.Ama 
koşullar ne kadar kötü olursa o!sun,devrimi i şçi sınıfı hareketi, 
sendiklar içindeki çalışmaya mutlaka agırlık vermeli,onları 

devrimci mücadelenin bir aracına dönüştürmeti~işçi sınıfı 
iç inde devri mc i temelde örgütlenmenin aracı etme i !,sınıf 
siyasetine uygun sendikal mi.icadeleyi hayata geçirmelidir~ 

Kürdistan ulusal kurtuluş savaşı yurtsever sınıf, tabaka ve 
kisilerin kitlesel katılımı sonucu uzun süreli bir direnme 
sa~aşıdır.Kürdistan devrimini z.aferi,bir anlamıyla. 
proletaryanın bu k i tleler arasındak i sınıf i i i ş k il er in i doğru 

deger!endirip, onlar arasindaki geçici bir dönemde olsa 
oluşacak itti fak i ı i ş i k i s i n i dogru örgütlemes i ne,ve bu temelde 

dogru staratej 1 ve takt i kfer gel iştirerek gen ı ş halk kes i mler i n l 
seferber etmesi ne ba~lrdır.Sömürge ve yan sömürge 
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devri mler i nden ed ı n ilen tecrübeler i n ortaya çıkardığı 
gibi,yurtsever devri mc i güçler in in i tt ifakmı gerç ek!est iren 
önemli bir organdır.Böy!e bir örgütlenmeyi, ü!ke~izde 
doğuracak da,ulusal kuruturu ş mücadele m iz i n ko sullan 
olacaktır.Geni ş k itlelerin devrim saflarına katı!ım'ı ve 
devri mc i sınıflar arasında i tt i fak böyle b ir örgüt !ülügU 
gerekt!rdigi an,proletarya insiyatifi ele alarak ulusal kurtuluş 
cephesini örgütlerneye ça!ışır.Uiusa! kurtuluş cephesi,devrimci 
Simflar arasında var oldugu dönem boyunca devri m zafer i ugruna 
en uygun ilişkiyi geli ~tirdigi,pro!etaryanın önderliginde 
hareket e tt ig i oranda amacına ulaşır ve devri me h i zmet 
eder.Uiusal kurtuluş cephesini,milli burjuvazi,küçük 
burjuvazi,köylülügü temsil eden degişik örgütler örgütlenmeye 
çalışacakları gibi, ülkeyi Sovyet sosyal emperyalizmine 
bağlamak amacıyla rev i zyon !st akımlar da örgütleme 
çalı şmasına gir i şe b i! i rler.Ançak bu cepheler, proletaryanın 
olu şturacagı cepheden temelden farklıdırlar .Proletarya dışında 
oluşacak cephelere karşı devri mc i proleter 
hareket,mücadelen i n ve günün ko şuilarına uygun olarak tavır 
belirleyecektir~Devrimci hareketimiz,tüm cephe ve geçici 
güç birliklerinin demokratik olması ve proletaryanın devrimci 
hareketinin emekçi kitleleri örgütlemesini engellernemesi ve 
ba§ımsızlık ve demokrasiyi hedeflemesinirilişki kurup 
desteklemesi için şart koşar. 

Kürdistan proletarya hareket i,M-L asker i bi 1 im i esas 
olarak~halkımızın sömürge c i ı i ge kar ş ı mücadelesinde 
mücadelenin ko şuflarına uygun asker i ötgütlenmeler 
gel iştir i r.Sömürgec i ordu ve devlet in ülkemizden kovulması 
sürecinde adım adım oluşacak partizan birlikleri giderek ulusal 
kurtuluş ordusuna dönüşecektir.Uiusal krutulu~ 
ordusunda,proletaryanın bilimini esas alarak,önderligin 
devri mc l proletaryanın eller inde olmasını sa~ lar ve onun 
çıkarları dogrultusunda yön ver ir~ 

Kürdistan devrimi ile Türkiye devrimi arasındaki 
i! i şkilerin doğru bir temelde ele alınması,her iki ülke halkının 
kaderi açısından tayın edici önemdedir.Aynı önem,Kürdistan'm 
~eg i ~i k parçalarını kendi devlet sınırlan iç i nde barındıran 
1 ranrlrak,Sur iye'de k i devri mc i mücadele açısından da 
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geçerl idir.Kürdistan proletaryası, proletaryanın dünya 
ölçüsUndek i ortak sınıf çıkarlan gereg i ve enternasyonal i st 
po! 1 t i kas ı gereg i ezen ulus proleteryası i le en yakın i i i şk i ve 
birlik siyasetini iz!er~Ama sorun sadece Enternasyonalist 
politika,açısından degil.Kürdistan1 ın parçalanmış bir ülke 
olarak Orta Doğu'da al mı ş oldugu konum ve oynayacagı roliden 
de ileri gelmektedir~Bugünkü aşamada,iki ülke devriminin 
farklı yönler ine rağmen hedefi ed i k ler i temel düşman sö mürgee i 
fa ş i st Türk d i ktatöriügünün olması, i k i devri m i n çıkarlarının 
yakınfığımgösteriı:H.er iki ülke devriminin çıkarları temelinde 
en do~ru ve en yakın birliktel ik ler her alanda 
oluşturulmalıdır~Yoksa bu gUne kadar olduğu biçimiyle gerek 
Kürdistan m i ll iyetç i akımların gerekse Türk iye'de sosyal 
şöven i zmle ha~ larını koparamamı ş akımların pragmatist 
düzeyde yaklaşımları iki ülke halkı ve devriminin 
zararınadır.Kürdistan proletaryası, Kürdistan1da burjuva ve 
küçük burjuva m i ll i yetç i 1 iq i da h i 1 her türlü m i ll iyetç i 
egilime karşı en amansız mücadeleyi kendi omuzlarında 
b i 1 i r.Bu alanda en büyük görev onundur .Bunun dı s ında ha ikiarın 
karde şligi ve proletaryanın bi ri ig i önünde, he'r i k i ülkede 
gel i şecek zararlı akımlara kar ş ı en uygun mücadeleyi 
gel iştir ir,gel iştirilmesinde U zer ine düşeni yapar. 
* Kürdistan devrimci proletarya hareketl,Kürdistan da 
kadınların kurtulu şunun ancak i şçi sınıfının n i hay i zafer i yle 
mümkün olacağına i nanır.K ürd i st an h emekçi kadınlar,katmerl i 
baskı ve sömürü aftındadırlar.Uiusal ve sınıfsal baskı ve sömürü 
yanında kadın oldukarı iç in de baskı görür ve horlanırlar.Uiusal 
ve sınıfsal baskı,ulusal baSJımsızhk ve halk demokrasisin i n 
gerçekleşmesi yle b i ri i k te ortadan kalkmasına rağmen, kadın 
olmaktan dolayı gördükler i baskının ortadan kalkması ve kadın 
erkek eşitliginin sağlanması ançak sosyalizm aşamasında 
kültür devri m i i le mümkün olacaktır.Devrmc i proletarya 
hareket i burjuva ı i n i n emekçi kadınların mücadelesin i 
köreltmek ıçın geliştirdigi Feminist hareketi mahküm 
eder.Emekç i kadınların kurtuluşu smıfsal kurtulu~a 
bağlar,bununla ancak siyasi iktidar mücedelesinin zafer[e 
sonuçlamasıyla mümkün olduğuna i nan ir.Devr i mc i proletarya 
hareket i ,kadınların kat~lmadıgı b ir s i yas i mücadele n i n ba şarıya 
ula şamayacağı mr işçi sınıfının mücadeles l n i nde ba şarıya 
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ula şmadan kadınların kurtufamayaca9ını savunur. 
Kürdistan devrimi,proletarya öndertiginde,i şçi 

sınıfı,köylülük i tt i fak ı temel i nde, küçük burjuva ı: i ve m i ll i 
burjuvazi i le b ir li k te olu sturarak 
sömürgec if ige,emperyal i zme, onların ülke içindek i dayanagı 
feodalizm ve kompardor kapitalizme karşı halkın devrimci 
demokrat i k ikti darını gerçekleşti recek ant i Emperyalist ulusal 
demokratik devrimdir.Yukarda görevleri acıklanan devrimin 
parçasal düzeyde hedefine ulaşması devrimin bölgesel 
görevler i n i yer i ne getirmesi demektir ve bu görevler görüldügü 
üzere içerik olarak ulusal görevlerden ayrılık 
göstermemektedirle~~Kürdistan devriminin bu a~amadaki son 
hedef i Bagımsız,Ozgür,Demokrat i k, B ir le ş i k K ür d i st an' ın 
kurularak ülke n i n parçalan mı ş lığına son vermekt ir .. Ançak ~u 
andaki mücadelenin kosullan da göstermektedir ki,devrimin 
degişik parçalarda zafe~in farklı zamana denk düşmesi büyük 
olasılıktır~Bölgesel düzeyde devrim daha ileri aşamaya varsada 
birleşme ~eklindeki Demokratik devrimin hedefi tüm bölgesel 
görevler tamamlandığında,ülke bütünüyle bağımsızia ştığında 
yerine getirilecektir.Kürdistan devriminin parça bütün 
düzlemesinde k i i 1 i ş k i ler in in nasıl gel i şeceg i ,açıktır 
k i ,dünya, bölge ve ülkedek i sınıf mücadelesi n i n gel i ş i m i 
tarafından bel ir!enecekt ir. 

Dünyada bu güne kadar sömürgelerde ver i fen devri mc i ulusal 
kurtuluş devrimlerinin deneyimleri ve ülkemizin içinde 
buluduğu koşullar,devrimimizin zaferinin halkımızın güçüne ve 
aktif katlımına dayalt uzun süreli ve çok yönlü bir savaşımı 
içeren devri mc i m i ll i kurtulu ş savaşıyla mümkün olacağını 
göstermektedir.Bu sava s uzun ve karma$ık bir sürectir.Devrim 
s ür ec i n i n bütünü boyun~a proletarya önÔne tek mücadele biç i m 
ve araçı,örgütü koymadı~ı gibi,ezilen kitlelerin devrimci 
mücadelerinde ortaya çıkan tecrübelerden,ülkem iz m i ll i 
hareket i n i n tecrübeler i nden yararlanarak tüm devri mc i 
mücadele biçim ve araçlarını ilkesel olarak kullanma ilkesini 
benimser.* Bu alanda gelecek için peşin yargılarda bulunma 
gibi yan lı şi ara dü şmeyeceg i gibi ,ulusal kurtulu ş hareket i ve 

* 11 Bu örgütün (11 i şçi part i s i örgütü11 b-)mut la k yönet i me i nd i
receg i kes i n darbe iç i n kullanaca!)ı araçın önceden incelenmesi-
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proletaryanın çıkarlarıyiia çel i şen anlayışiara savaş açar*Her 
somut tarihi dönemin koşullarına özgü strateji ve tatktik 
geliştirir ve buna göre mücedele biçim ve araçlarını önüne 
görev olarak koyar.Ançak sömürgesel devri m tecrübes i yle 
tar i h i m i z,ülkem i zdek l m i il i kurtulus devri m i m izde 
proletarya önderi i g i nde gel işecek part i z.in sava ş ı ve halk 
savaşının a~ırlıklı yer ı olacağının büyük olası olduğunu 
göster i r+Proletarya sınıf hedefi ne ula şmada devri m ve halkın 
çıkarına olan sava~ı ilerletiçi mücadele araç ve biçimlerini 
hayata geçirecegi gibi;bizzat milli kurtuluş ve halk 
demokrasi s i mücadelemi zde bu alanda k it le ler i n yaratıcı 
güçüyle bizzat kendilerinin yeni tecrübeleriyle devrimci 
mücadeleye sunacaklan yeni biçimleri bilimsel Sosyalizm 
süzgecinden geçirerek pratige aktarması olasılık dışı degildir. 

Kürdistan1da devrimci mi lll kurtuluş hareketinin i şçi sınıfı 
hareket i yle oluşmasından sonra 1geleneksel feodal burjuva 
önderi i k tarafından tüm parçalarda yıllardan bu yana halka 
bağımsızlık yerine hedef olarak gösterilen otonaminin 
ger i c i 1 ig i daha da berak bir şek i lde ortaya çı km ı ştır.Otonom i 
talebinin halkımızın çıkarlarına denk düşen devrimci bir talep 

ne gelince: örnegin ayaklanmayı mı,kitlelerin politik grevi mi 
yoksa bir başka yolu mu seçeceg i konusunu tartı şmak, önceden 
bu sorunu çözümiemek i stemek,bo ş b ir do k tr i ne saplanmak 
olurdu.Böyie b ir şey yapmak ,generaller i n alaylarını 
toplamadan,seferberl i k i lan ed ip düşman üz er i ne yürümeden 
bir savaş konseyi toplamaları gibi bir şey olurdu.Proletarya 
ordusu güçlü bir sosyal demokrat örgütün yönetimi altında 
kurtuluşu için mücadeleye girecegi zaman generalleri bizzat 
kendi s i kullanılarak h ücü m yollarını gösterecekt i r.Fakat ancak 
o zaman,mutlak yöneti me kes in darbe indirmek söz konusu 
olacaktır; çünkü bu kesinlikle işçi hareket in in 
durumuna~gen i şr ig i ne,hareket i n ortaya koydu{:Ju mücadele n in 
ko şullanna,hareket i yöneten devri mc i örgütün öze ll i k ler ine, 
proletarya ve mutlak yönet l me kar ş ı d i ger sosyal gurupların 
tutumuna iç ve dı ş po! it i k ko şu ilara-tek k el i meyle,önceden 
kesf edilmesi olanaksız ve yararsız bir türlü kosula ba{Jlıdır.11 

(L~nin-RSD i P'in kurulu~u-5.68) • 
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olmadıgı yogun bir şekilde devrimci hareket tarafından 
açıkianacakFte şh ir ed i iecekt ir. 

Otonomi,sömürçıecilige karsi kararlı bir sava~am 
deg H,onunla kürt. egem~·m sınıfıarının be! irl i bir platformda 
uz!aş.masının ifadesidir. Teslimiyetçi yönü egemen oian,ulusal 
saflarda yer af an feodal burjuva sınıflann,sömürgec i! i k 
ko şu Ilannda bazı reformlarla durumlarını 11düzeltmey i" 
hedefi ed i ki er i reformlar bütünü proğramıdır .U !usa! mücadeleyi 
sadece bu kadarıyla il er iye götür eb i lecek sınıfların uz la şma 
platformudur .Aslında ça~ımı zda çoktandır, başka ülkelerde 
savunulmayan bu talep,ülkem iz sosyal tar i h i ko şu ll anna 
özgüdür~Ant i sornurgee ı ve ant i emperyalist bir hedefi 
olmayıp,mevcut sömürgecl kapitalist düzenin dışına ülkeyi 
çıkaramaz.Olke içinde de devrimci sınıfların geçici 
ittifakının ifadesi demokratik halk iktidarından hiç ama hiç 
bahs etmeyişi de yine bu durumu qöstermektedir.Yani anti 
feodal,demokrat i k hedefler in i önüne koymaktan çok 
uzaktır~Otonomi devrimden uzak bir karekteri ile halkımızın 
si lah elde m il i tan sava ş ı arasmda açık çelişki yer 
a!maktadır.Bu nedenle tonomi hedefinin bizzat çok geçmeden 
bu s i lah lı mücadele iç er is i nde a şılacağı;ve dolayısıyla 
baÇıımsızlık ugruna savaşılacak günler uzak degiidir .. Kürdistan1 ın 
parçalanmış ve etfarı düşmanla çevrili olması olgusunu gerekçe 
ed i nerek k e nd i devri mc i olmayan otonam i talepler i n i rı 
propağanadsını yapan feodal burjuva akımların bu alanda olduğu 
gibi,Köylü kitleleri üzerindeki her alanda etkilerinin kırılması 
da proletarya açısından öneml i bir görevdir~ 

Kürdistan milli kurtuluş. ve halk demokrasisi sava~ımı 
zafere ulaştıktan sonra,tarihl ve sosyal koşulların 
sonucu,devr i m i gerçekleştiren sınıf ve tabakaların ikti dan olan 
demoktratik halk iktidarı dönemi,yani halk demokrasisi 
dönem i başlar. Bu dönem sosya !i zme geç i şi sağlamak amacıyla 
var ofan geçici bir dönemdir. 

Tarihi ve sosyal açıdan sosyalizmin,proletarya 
dlktatörlügünün ön biçimi olan halk demokrasisl;örgütlenme 
açısından,biçim olarak degii ama öz,içerik olarak,önderligin 
işçi sınıfının e! inde olmasi anlamında proletarya 
diktatörlügünün ön biçimldir~Halk demokrasisi proletarya 
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önderi igi olmaksızın düsünülemez~ 
Devri m sonrası ulu ş'acak ikti dar da proletarya i le i tt i fak 

hal inde de olsa diger sınıfların önderi igi söz 
konusuysa,demokrat i k b ir cumhuriyet i n hayata geç ir ilmesi 
olasıdır.Ançak gerek ülke içerisindeki sınıf savasımı kosullan 
gerekse de emperyalizm in öze ll i k ler i i le de açıklanan 
uluslararası ko şu ll ar gereg i giderek ant i demokrat i k burjuva 
d i ktatörlügüne dönüşür. 

Halk demokrasisi özgürlügü,proletaryamn önderi iq inde işçi
köylü i tt i fak ı temel olmak kaydıyla d i qer dost sımfrar,küçük 
burjuvazi ve m i ll i burjuvazi arasında ba~ımsızlık ve demokrasi 
için ittifak sistemidir.Bu ittifak ilişkisi aslasınıf i_şbirligi 
olarak degerlendırılemeyecegi gibi,içinde bulunan sosyal ve 
tar i h i koşulların yarattıf}ı devri mc i görevler i n gereg i olarak 
ele alınmalıdır.Belki her zamanki kosullardan daha fazfax sınıf 
işbirliginin koşulları doğabilir 11de~ek11 doğru olabilir.Ançak 
i şçi sınıfı hareketi bunun bilincinde olarak porletarya ve 
sosyalizm i n çıkarlarını elden bırakmayacaktır. 

Halk Demokrasisini burjuva demokrasisinden ayıran temel 
ayrılıklar vardır.B ir avuç egemen sınıfiann emekçi ler 
üz er i n dek i d i ktatörlügü olarak burjuva demokrasisi ,bir avuç 
azınlık iç in demokras i,ez i Jen ço~unluk iç in 
diktatörlüktür.Oysa halk demokrasisi halkın ezici çoğunlu~unun 
iktidan olarak tüm halk sınıflan için 
demokrasi ;emperyal i zm,sömürgec i 1 ig i ülkeden kovan b ir araç 
olarak hala onlara kar~ı savunma aracı,ülke içinde başta bir 
avuç i şbi ri i kc i komprador burjuva ve toprak agaları 

emperyalizm ve sömürgeciligi tekrar ülkeye davet edecek 
güçler ,ülkeyi demokrasi ve sosyalizm yolundan 
saptınp,emperyal i zme bağlı kapital i st düzen oluşturma 

amacındak i güçler üzerinde d i ktatörlüktür.Ançak burjuva 
demokrasisi nden temel ayrılı~ı yıqın demokras is id ir. Emekçi 
kitlenin dolaysız iradesini iktidara getiren kurumlar 
gel iştirerek burjuva demokrasi s i nden binlerce kat daha çok 
demokratikti r.Emekç i yığınları dolaysız i ra des in i ,devlet 
yöneti m i ne çeken. en doğru, en uygun kolay 
örgütler,Sovyetlerdir.l şçi köylü Sovyetleri esasına dayalı halk 
iktidarı,halk demokrasisinin özüdür.Bundan daha demokratik 
s istem düşünülemez. 
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Halk demokrasisinin komünist parti önderliginde yıgın 

demokrasisi öze!igi proletarya demokrasisinin de özüdür.Bu 

nedenle bu konuyla ilgili düşünceleri iki kez yazmak yineleme 

olaca9ından,Sosyal i zm ve proletarya demokrasi s i bölümünde bu 

öz!e ilgili düşüncelerimiz i bulacaksınız. 
Smıflar arasındak i il i ş k i ler i düzenleyen yı{Jmların halk 

demokrasi s i ne dayanan çıkarlarıdır.Proletaryanın önderi ig i 
proletarya için beli ayrıcalıklar gündeme getirmesine 

rağmen, bu, gen l ş ölcekl i san ay i n i n tanmda ve sanayide, tüm 

ekonomide tam egemen oluşuyla 1 küçük burjuvazi ve köylüler 

sürec içinde ikna yolu temel olmak kaydıyla yeniden kalıba 

dökülerek proletarya saflarına katılmalarının 

gerçekle ştr ilmesi ne kadar olan geç i c i b ir dönem geçeri i 
olacakt ir.Ayn i süreete m ili i burjuvaz i,küçük burjuva ı iye 

uygulanan barı şcıl yöntemlerle tasfiye edi lmezse,proletarya, 

emekçi çoÇunluktan aldıgı destek le deg i ş i k yöntemlerle m i ll i 
burjuvaziyi tasfiye etmekten kaçınmaz. 
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PART i N i N DE11R i MDEK i ROl O VE N i TEl i G i: 

K ür di st an işçi smıfrmn gerçek tems i !c is i ,onun çıkarlannın 
en iyi ve en dogru savunucusu~onun öncü: qüçü,en aydın,en ileri 
unsurlarını bağrında toplayan örgütlü qücü ve genel kurmayR 
olan gerçek proletarya part !SiF(proletarva hareket in tn 
yarataça~d, tüm i sınıfiara kurtuluşunda en doqru yolu 
gösterek,önderl ik ederek Kürdistan proletaryasım n ve halkın 
k i tlesel mücadetes i rı! ulusa! ve sosvaı kurtulu sa götüren 
devrimin yöneticisidir. · ' , 

Devri mc i proietarya part i s i ,sınıf mm en yüksek örqütü 
olarak, i ş.çi sınıfının ve emekçi kitlelerin kopmaz bir 
parçasıdır~ ı şçi smıfmın,ekonom i k,pol it i k, i deo!oj i k, asker i, toplumsal 
her atandaki günlük mücadeleferlnl sosya! devrime ve nihayl 
amaca bağlar, proletaryanın tarihsel çıkarları i fe baqını 
kurar.Oikenin dört bir tarafında gelişen da~ınık mücadele için 
merkez olur.Onları organize ederFtop!u saldır-ıya dönü ştUrür. 
Sınıfın ve ha!k)n kendiilginden mücadelesine sosyalist mühteva 
kazandırı,onu daha da i ler l götiirerek,devr i m i na s d 
gerçekleştı recekler i hususunda yol gösteri r.Bu alanda attığı her 
adımda bit!mse! sosyalizme ve kitlelerin tecrübesine 
dayanır~Bu görevter yürüten komünist partisi ve üyeleri 
komünist ler i proletaryanın çıkarianndan ayn ve ondan fark h 
çıkarlan yoktur. 

Bütün ülkelerin komünist!eri,sosval devrimden baska gid!s: 
yeri olmayan topturnun teme'ı çelişkilerini, t.eşhi; 
etmek,proletarya ile burjuvazinin çıkarları arasındaki uzlaşmaz: 
çelişkiyi ve onun devri me yo! açan karekter in i k i tlelere 
göstermek,devr 1 m in tari h i ve sosyal ko şu ll arını ve 
karekterlerinl açığa kavuşturmak ve ba~ımsız politik bir parti 
olarak tüm burJuva part i ler ine karşı durarı,on!arla arasına kes i n 
sınır çizen proletaryanın önderi !g fn i yürütecek bi 1 imse! 
sosyalizmi kılavuz edinen gerçek i şçi sınıfı partisini 
örgütlernek göreviyle yükümlüdürler.Bütün dünya i şçilerinin 
ortak ve ayı amacı olan devri m,dünya sosyal i st s i te m i ve 
sını fs~ z topluma varmak 1 çin farklı ütke komünistler i önlerine 
farklı görevter koymak zorundadırlar.Çünkü emperyalist dünya 
zincirinin halkalan farklı olduğu gibi,zincirle baqlanmn 
zayıflıÇ,ıı,güç!ülüqü farklıdır.çünkü u!uslar,ülke!er ve haHdar "orta 
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çağdan burjuva demokrasisi ne, burjuva demokras ı s i nden proleter 
demokrasi s i ne, 11 i nsanlığın geçmekte oldugu bu süre c i n farklı 
noktalarında,a şamalarında bulunmaktadırlar.Çünkü kapital i st 
geli~im her tarafta aynı sevyede degildir.Emperyalizm 
Emperyalist kapitalist ülkelerle sömürge, yan sömürge ve 
ba§ımlı ülkeler arasındaki ayrımı daha da artırmış ezilen 
halkların emperyalizme karşı mücadelesini 
yoğunlaştırmıştır.Sosyalist devrimini yapan ülkelerde 
proletarya farklı görevlere sahip olduğu gibi ,Sosyal i zm1de 
ikti dan ele geçirerek ger iye dönüşü gerçekleştiren 
kapital ist,Sosyal emperyalist ülkelerde farklı görevler le karşı 
kar sıvadır. 

KUrdistan proJetaryası dünya proletarvası i le aynı ve ortak 
amaç uğruna sava şır.Bu nedenle dünya· proletayra ordusunun 
Kürdistan'daki bölüqüdür.Yine bu nedenle Kürdistan proletarya 
hareketi amacı ne niteligi qereqi bütün ülkelerin i şçi sımfının 
uluslararası hareket i n i n bir bölüqüdür~Hedef sınıfsız 
toplumdur. i şte bunlar ,proletarya enternasyonalizm in i n 
temelini teskil eder. 

Proletary~ enternasyonalizm i her ~yden önce her ülke işçi 
sınıfı hareketinin önUne öncelikle ülkesinde devrim görevini 
yerleşti rm es i n i e mr eder. Çünkü dünya soy al i st 
s i stern i ne,rev i zyon i zm i n yarattıcjı tahr i batiara kar ~ı 
mücadelenin tecrübeler i nden ortaya çıkan gerçek sosyalizme ve 
uluslararası komünist hareket in giderek qüçlenmes i ve tüm 
da9ınıklıkları yok ederek dünya proletaryasına egemen olmasına 
varmanın yolu buradan geçer. 

Ançak proletarya enternasyonalizm i asla ve asla bununla 
sınırlandırı lamaz. Kürdistan proletaryası,proletarya 
enternasonal i zm i vle dünya sosyalizm i n i n esas Kürdistan 
devriminin ona bağlı bir parça olarak ele alınmasını qerektigi 
bilincindedir.lilke devriminin çıkarlarını dünya sosyalizminin 
genel çıkarlarına tabi olarak ele alır.Bu da en başta uluslararası 
ko m ün i st harekete bağlılık,onun b ir parçası olarak tüm 
sorunlarını çözümleme sorumluluğu,ülke ve dünya devri m i n i tüm 
gücüyle sonuna kadar sürdürme ve çıkar gözetmeksizin her türlü 
karşılıklı yardımla şma anlamına gel i r.K ür d i s tan proletaryası 
m i ll i yetç i deg i !,enternasyonal is tt i r.Kürd i stan1da burjuva, küçük 
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burjuva milliyetçiliginin her türüne karşı savaşımın başmda 
yer alan devri mc i proletarya hareket i proletarya 
enternasyonalizminin gereklerini yerine getirir ve onu halka 
mal eder. 

Kürdistan proletaryası,bütün ülkeler i n proletaryasıyla 
enternasyonal i st dayanı şma iç i nde i ken,özell i kle aynı devlet 
içinde yer aldı?Jı ezen ulus 
ülkeler inde k i, Türk iye, i ran,lrak,Sür i ye proletaryalanyla en 
yakın birligi gerçekleştirmeye özel önem verecektir.Bu,bu 
ülkeler devrimler i yle Kürdistan devrimi arasındak i yakın 
i ı i ş k i den dolayı zorUniudur.Enternasyonal i st i li ş k i n i n öteSi nde 
Ufk~ devri m i n i n proletarya önüne koydu9u görevdir. 

11 ı şçi sınıfının kurtuluşu kendisinin eseri olmalıdır/ı 

ilk es i nden hareket eden Kürdistan proletaryası, K ür d is tan 
devri m i ne bu perspektifle yak la ş ır. 

Dünya proletaryasının birlig i n i n en büyük düşmanı ve engeli 
modern rev i zyon i zm in sosyal emperyalist yayılmacı, işgalci 
siyaseti ve prtatigini teşhir etmeyi önemli bir görev olarak 
tesbit eden Kürdistan proletaryası 8 11devr i m i n k itlelerin eser i 
olduğu 11 temelindeki düsüncesinin kavranmasının öneminin 
giderek artığına parmak basar.Bu sosyalizm aniayı ş ını temelden 
deg i şt i ren b ir sorundur.Sosyal emperyalist Rusya ülkeler i işgal 

ederken, emperyalist i şgalc i yüzünü göster i rken,onların her 
ülkedeki uşakları revizyonist devrim dönekler i i şgali ııdevrim" 
(!) olarak göstermeye çalı şırlar.Oysa bi 1 imse! sosyalizm olası 
11müdaha!eci sosyalizmi" ''i~galci 11 (!} sosyalizmi çoktan 
redetmi~lerdir. 11 Komünizm zorla kabul ettirilemez"(Lenin) 
11Proleta;ya part i s i nufüsün engin çoğunluğu sosyal i st bir 
devri m i n zorunluluğunun b i 1 i ne i ne varmadıkça~ b ir küçük 
köylüler ülkesinde hiç bir biçimde sosyalizmi 'sokmaya' 
niyetlenmezu (lenin) 

Kürdistan proJetaryası qelecege adımlarını atarken, "i şçi 
sınıfı,ancak tüm insaniı9ı kurtardığı zaman k e nd i s i n i kurtara 
bilecektir." ni şçi sınıfının kurtuluşu, tüm insanlı~ın kurtuluşu 
i le mümkündür.ıı bel it i ne ba~lı olarak hareket edecek, tüm 
insanlığın kurtuluşu olan komünizme varmak için tarihi ve 
sosyal koşullan n önüne koydu?Ju görevler l yer ine getirmek iç i n 
yorulmaksızın çalışacaktır. 
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K ür d i st an proletarya hereketln i n m i ll i kurtuluş ve halk 
demokrasi s i mücadelesi ~amasında,ugruna mücadele e u iq i ve 
proletarya önderi ig i nde~ ikti dar i ele aldığında h~ ya ta 
geç i receg i halkın temel talepler 1 şunlardır: 

Pol ilik alanda: 
1-a)sömürgec i devlet mekanizmasını parçalayıp _Kürd i st anda 

l şgal ordularıyla biri i k te kovmak. Devlet mekanizması adına 
sö mürgee i i 1 i ş k i ler i n koruyucusu ne varsa tasfıye etmek. 

b) Ulusal kurtulu st an sonra ülkemiz in ba~ımsızlığm tahamül 
edemeyen emperyalizm ve sömürgeciligin her tür düşmanca 
faaliyetlerine karşi ülke içinde feodal toprak ağaları ve 
komprador burjuvazi mn in k e nd i düzen i n i oluşturma (qer i 
qetirme) haiane direncine karşı demokratik halk iktidarını 
i nşaa etmek ve güçlendirmek~ 

c)Demokratik halk iktidarını işçi köylüemekçi sovyetlerini 
yönet i me çekecek şek i lde örgüt !emek. Proletarya part i s i 
önderliginde Sovyetler iktidan temel alınarak devrimi 
gerçekleşti ren k i tl eler i n devri mc i ikti darını yaratmak ve 
gekl i şt irmek. 

d} Halk demokrasi s i ko ş.ullarında proleter demokrasiye 
geç i şi haz~rlamak onun koşullarını yaratmak. 

2- Halkımızı yüz yıllardır boyunduruk altına alan i şqal 
ordularını kovmak onun yer i ne ulusal kurtulu ş mücadelesinde 
olu şan esas olarak i şçi köylü k it le lerden meydana gelen ulusal 
kurtulus ordusunu ulusal savunmanın öneml i araçlarından bir i 
olarak , geçirmek. Halk demokrasisinde tüm halkın 
silahlandır;ırriası ten1ef alınarak devrimci ordu ve halk milisieri 
devlet in savunma aracıdır.Devr im düşmaniarına karşı halkın 
si!ahladırlması önemli bir güvencedir.Uiusal kurtuluş ordusunda 
subaylar seçim yoluyla göreve getir i 1 i r,hesap verme 
sorl..lmlulu?ju altındadırlar ve i s ten ild iq i an görevden 
alınab if irler.Bu önlemler ordunun burjuva orduların ters i 
demokratlı~ını sa~ lama ve emekçi lerden ve halktan 
soyutlanmasını engelleme,kitlelerin karşısında bir güç olmasını 
engelleme amacına yöneliktir. 

3-Emperyal i zm in dünyayı paylaşım zincirinin bir 
olarak paylaşılan ülkemiz Kürdistan'ın boyunduruk 
alınması ile i lg i 1 i;sömürgec i ve emperyalist, 
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emperyalist güçler i n yapmış olduklan ne kadar ant la şma varsa 
geçers 1 z i lan ed i iecekt i r.Emperva! i zm ve sosyal emperyalizm 
i le i 1 i ş k i lere,sömürgec i 1 ig i n sömürüsünü: devam e tt !re b i lecek 
her türlü ayrıcafı~a son ver i lecek ve h iç bir emperyafi st bloka 
bağlı üs yada bir!tge izin verilmeyecek. 

4-Yürütme ve yasama organlarını Sovyetler aracrlı~ıyla 

kitlelerin denetimine verecek demokratik halk iktidarı yarqı 

organlarında da brokrat i zm i yok edecekti r~Mahkemelerde karar 
organının emekçi ler ve halk aras~ndan ve yi ne halk tarafından 
seç i imes i n i sag!ayacak;tems i Ic i ler seçmenler i n çoğunluğunca 
her an geri ça~ırı!abi ı inecek.Ayrıca mahkemelerde sürek! i 
deg i şen ıurı s i stern i uygulayarak hem emekçç i ler i n 
temsilielerinin eline yetkiyi verecek,hemde tüm emekçilerin 
ve halkın karar organında görev alması sa~lanacak;bu alanda 
ayrıcalık k i msede kalmayacak,bürokrat i zmden bahs 
edilmeyecektir. 

5-;:ı) Tüm halka sınırsız,dü sünce,f i k ir özqürlüqü;basın,toplantı,. 
qöster i ,vilrüvü~, i tt i fak-bi ri 1 k,qrev örqiltiP.n~e,verle ~i~ ve 
Seyhat Özgüi-ıÜgü saglanacaktır.K i şi ve konut dokun~lmaz!ığı 
güvence altına alınacaktır. Yan i işçi ,köylü, tüm emekçi 
kitielere,küçük burjuvaziye (devrimde yer alan milfi 
burjuvaziyel tam bir siyasi özgürlük sa~lanacaktır~Ve devrimde 
yer alan m i ll i burjuvaz iye halk demokrasisi ve sosyalizme 
zarar vermedi~ i ölçüde özgürlük tanınacaktır. 

b) Tüm emekçi !ere grevi i, toplu sözleşme! i tam sendikal hak 
ve özgürü!ükler ver i lecek,lokavt yasak!anacaktır. 

c) Olkemizin sömürge edilmesinde önemli rolleri olan hain 
feodal sınıflar ve komprador burjuvazi dışmda kalan tüm 
vatanda~lar milliyet,din ırk ve çlnsiyet ayrımı 

gözetmeksizin eşit haklara sahip olacak ve bu hakfar güvence 
altına alınacaktır. 

6-a) Tüm öneml i devlet görevliler i (yasama,yönet i m, yargı, 
egitim gibi her alanda} seçimle görevler i ne getir i lecek ve 
seçmenler her an görevden ger i alabilme ye tk i s i ne sahip 
olabilecekler~ 

b} Her alandak i en yüksek memurun aylık gel ir i kalifiye b ir 
işçinin aylık gelirini aşmayacaktır. 

7-a) Kürd i stan1da var olan azınlık m i If iyetler i n haklan 
korunacak,onlar üz er inde var olan tüm baskı ve e ş i ts i zl i k ler 
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kaldırılarak,özgür ~er i şi mler i sağlanacaktır. 
b) Kürdistan profetaryası,EIIi yıl önce Türk sömürgecilerinin 

Batı Ermenistan'daki kat! i am ı tüm nefret i yle 
IanetleroM i Iyonların kati i am ı na ve sürgününe yol açan Türk 
egemen sınıflannın barbariı9ında,kullanılan ha in Kürt 
feodallerini de ayn~ nefretle lanet ler. 

Ermeni halkının devrimle birlikte,istiyenferinin topraklarına 
özgürce dönebileceklerini ilan eder,Ermeni milliyetinin bu 
topraklarda özgUr gel i ş i m i iç i n gereki i ko şuliarı hazırlar. 

c) Kürdistanda öneml i bir ço~unlukta olan Kürt ulusunun 
baskı altındak i anad i 1 i gel iştir i 1 i rken,resm i d i 1 kavramı 
kaldırılacak ve tüm m lll i azıniıkiann kendi di llerinde 
basm,yaym,eg it i m,konuşma hak k~ güvence altına alınacaktır. 

8-a) Kürdistan Halk Cumhuriyeti,emperyalist ve sosyal 
emperyalist kampla ~man ın dışında kalacak,onların emperyalist 
faaliyet ve dolaplarının, i nce s iyasetler in in karşısında olarak 
bağımsız,ba~lantısız,barı şcd b ir dı ş s i ya set izleyecektir. 

b) Devri m inde ve devlet i n i n i n şasında halkının öz gücüne 
dayanan k ür d i st an proletaryası ve halkı dünyanın neresinde 
olursa olsun gücü oranında ulusal ve sosya! kurtuluş 

mücadeleler in i destekler.K arde ş sosyal i st ülkelerle proletarya 
enternasonal i zm i i lkeler i çer~eves inde karşılıklı çıkar ve 
yardım için sarsılmaz birlik geliştir;anti emperyalist 
demokrat i k ülke ve güçlerle dostluk kuraroEmperyal i zm 
hakkında revizyonist hayaller yaymaksızın ve ilişki kurulan 
ülke devrimi ile çeiişmeksizin kapitalist ülkelerle barış 
iç i nde b ir arada yaşama i lkeler i etrafında i 1 i ş k i den 
yanadır.Toprak bütUnlügüne, devlet egemeni lgi ne karşılıklı 
saygı,saldırmazlık,iç işlerine karışmama,eşitlik barış içinde 
yan ya, na ya şamanın prens i pler id ir, 

c) J ki süper devlet ve diger emperyafist devletler arasındaki 
çel i ş k i sonucu yi ne ayni güçlerce koparılmaya 
çahşılan,hummalı bir şekilde hazırlıkları yapılan dünya savaşını 
engelleme,savaş çabalarını boşa çıkarma ve eger çıkarsa da 
sosyalizm güçler i n l en kazanç h sonuç la savaştan çıkarma amacı 
ile bir bütün olarak barış için mücadeleyi dünya devrimi için 
mücadeleye bağımlı kılmak. Barı ş s iyeset i böyle özetlenecekt ir. 
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EKONOM i K ALANDA: 

1-a) Sö mürgee i 1 ig i n ve feodal komprador sınıfların 
mülkiyet inde bulunan yer altı ve yer üstü zengin li k kaynaklan 
dahil tüm üretim araçlarına karşılıksız el konulacak,toplumsal 
mülkiyete dönüştürmek amacıyla devlet mülkiyetine 
geçirilecektir.Oikede toprak dahil küçük ve orta mülkiyet 
dışında tüm diger büyük mülkiyet dahil devietleştirilecektir. 

b} Mevcut tüm bankaların varlığına el konu!acak,bankalar 
millileştrilerek demokratik halk iktidarı denetiminde tek bir 
milli bankanın emrine verilecektir.Aynı şekilde sömürgeci 
devletin tüm maliye sigortacahk. sıstemine el konularak 
devletle str i lecek ve dı s ticaret devlet in de net i m i ne 
alınacaktır. ' 

c) Eknominin amacı,üretimin,üretici güderin azami ölçüde 
geli şimi ve buna bağlı olarak tüm vatandaşın madi ve manevi 
ya şam. düzey in in yükseltilmesi olacaktır. 

d) 1 ik planda devletleştirilen eski dönemden miras ekonomi 
ifk dayanak noktas~ alınarak plani~ ve merkezi bir ekonomi 
olu şturulacak,gen i ş ölcek! i sanayı ekonom i s ine geç i ş hedef 
alınacaktır~ 

2- K it le haberleşme ve ulaşım araçları devlet mülkiyetine 
geçiri lecek,.ormanlar ,da?:J!ar,meraiar,akarsular ,su kaynakları ve 
do?Janın tüm zengin! i k ler i halkın toplumsal mülkiyet i olarak 
devletçe de~erlend ir i leceklerd ir. 

3- Sömürgeciligln ve bir avuç işbirlikci feodal komprador 
sınıfın mülkiyetine son vermenin yanında,Kürdistan köylüsünü 
hala orta çag baskı ve sömürüsü altında tutan feoda!,yan feodal 
tüm toprak ağaları sistemi,tefecilik ve tüm kalıntılanyla 
feodalizm tasfiye ed i lecek,topraga Sovyetler yada köylü 
komiteleri aracılığıyla karşılıksız el konularak gerksinimi 
oranında eşit bir temelde topraksız köylülere daı!)ıtılacaktır~ 

Köylüler i n kullanımı iç i n da9ıtılan toprak 
m i ll i !e ştir i lecek, toprağın satılması,satın alınması,k iralanması 
ve başkasına devr ed ilmesi yasaklanacaktır.Köylüler in 
sö mürgee i devlet ve toprak aÇ]alarına feodal ve kap it al i st 
sömürü sonucu olan tüm banka borcu,kredi.faiz gibi tüm parasal 
ödemeleri iptal edilecek toprak ağalarına bağımlılıklarının 
sonucu olan angarya, bedel ödeme v~b tüm bağımlılık şek i ler i i le 
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sömürü biçim ve artıkları tasfiye edlfecek.Köylülerin 
topraklarım özgürce kullanmalarım engelleyen tüm engeler 
devlet i n desteg i yle kaldırılacaktır. 

Köylüterin geri küçük işletmeye dayanan ekonomilerini 
yararsı zlı9ı,ekonom i k olmayı ş ı bi 1 i msel çalı şmalar ta 
göster i lecek, köylüler in güçler in 1 b i rle şt frecek~top!umsal 
gir i ş i mler i temel inde,kooperat i f!er o!uşturmalan;büyük 
kolektif ekonomiye acısız bir şekilde geçişi teşvik 
ed ilecektir .Ayrıca devlet örnek çifti i k ler ve kooperatifler 
oluşturarak köylüler 1 sosyal !st ekonom i ye öze nd irecekt ir. 

4-Şehirlerde zanaat, !onca esnaflar dahif her alandaki küçük 
işletmelerin sancısız bir. şekilde makina işietmesine dayanan 
sanayiye geç i şini sagiamak için devfet tarafından güçlerini 
b!rleştirmeleri,kooperatlf oluşturmaları şartıyla her alanda 
gen i ş destek saglanacaktır. Tüm bu sürec zora baş vurolmaksızın 
gerçekle şecek,küçük i şletmeler i n baskı ve yıkıma ugramaları 
önlenecek,ekonom i k durumları güvence altına alınacaktır~ 

Sömürgecl boyunduruk altında ve diger burjuva 
demokrasilerde yaygın olan ve haksız bir sistem olan dolayft 
vergi ler kaldırılacak, yer ine gel ir ler in artışına paral!el olarak 
artan oran lı ge! ir vergisi konulacak~M ir as hukukunun sürec 
içinde kaldırılması için de miras vergisi yerleştirilecek* 

6- K ürd i st an proletaryası,halkın el inde bulunan devlet i 
kafidır aç ola k kullanarak sosyal i st ekonom i n i n her alanda 
yaratılması ve büyük patlarnlara yol açmaksızın var olan 
kadarıyla burjuvazi ve küçük burjuvazi yle köy!ülügün 
proleterieşmesinin madi ekonomik şartlarını yaratmak~oldukça 
geçiçi olan bu dönemden;aralarında sınır olamaması gereken 
süreç içinde çeşitli özgün tarzda yan yana var olacak,ve 
kapital i zm önces i üretim tarzının egemen oldu~u ülkelere özgü 
sosyalizme ve proletarya d i ktatörlügüne geç 1 ş i saglayacktır. 

7- Kadınlar üzeri nde k i feodal i zme ve kap i ta! i zme özgü 
gerici tüm baskı biçimleri ve eşitsizlikler kaldırılacak,.onun 
toplumsal ekonom i k ve s i yas i kültürel hayata katılmasını 
engeHeyen tüm engeller kaldırılacaktır. i k ine i sı mf vatandaş 
görülmesine,başlık verilmesi,evlenmede edilgen ve ikinci 
unsur olarak görülmesi ve kadını a şağılayıci tüm ön yargılara 
karşı mücadele ed i lecek ve bu alandak i tüm kurumlar ortadan 
kaldınlacak,.kadın erkek e ş i tl ig i tam anlamıyla sagiamncaya 
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kadar bu alanda gereki i mücadele verilecektir* 
8- Proletaryayı yön et i m ba ~ına geti ren demokrat i k halk 

ikti da rı burjuva ikti darlardan temelden ayr,ıarak ve onların 
zıddına yaşam ve çalı şma ko~uiları alanında 
da,düzen l n, proletarya ve emekçi halkın düzen i olduğunu 

kanıtiayacaktır ve bu doğrultudak i özlemler i titizlikle 
uygulyacaktır.Proletary ave emekç ller infizi k i sosyal, ideoloji k 
ve s i yas i olarak çürümeleri n i ve yozlaşmalarını enqe!lemek ve 
onların sosyalizm sınıfsız toplum için savaşım güçlerini 
artırmak iç in şu önlemler i alır: 

a 0 Bütün ücret! i işçi ler ıç ı n i ş gününün 7 saatle 
sınırlandırdması,haftada 35 saatlık çalı şma, yılık 6 haftalık iz i n 
kabul ed ilecek ve pratik hayatta denetlenecekt ir. 

b0 -1) Fazla saat (mesai) götürü ve vardiya çalışması 
yasaklanacaktır. 

c 0 i şçi sınıfı örgütlerince de teyid edilen ve teknik 
nedenlerden dolayı zorunlu olan dı şmda,gece çalı şmasının {ak şam 
9'dan sonra sabah 6'ya kadar yasaklanacaktır~l 

2- Maden ocakları kimyasal i şletmeler v.b i ş yerlerinde i ş 
ortamının sagfıgı yıpratıcı ve zararlı e tk i s i nden dolayı çalı şma 
hayatı işçi teftiş organlarına i şçi ler ı n sağlı9ma ve yaşamına 
uygun ~ir şek i lde düzenlenecektir. 

d0 i şçi sınıfının tüm örgütleri ve sınıf sendikalan için 
uluslararası alanda da h ı 1 tam b ir özgürlük tanınacaktır~ 

e 0 i şsiz!igin önlenmesine çalışılaçak,çalışma zorunlulugu 
konacak, i şz i si i g i n oldu§ u dönemde i şs i z 1 i k s igortası 
uygulanacak~ 

f 0 Devlet tarafından emek! l 1 i k s igortası hayata qeç 1 ri lecek, 
i şgücünün tam yada k i sm i kaybına ugrayan i şçiler iç i n 
malül!ük sigortası bağlanacak~Bu,özel giri~imlerde söz 
konusuysa,kapitalist!eri özel vergilendirme ile elde edilen 
fondan ödeme yapılacaktır. 

g 0 Orta büyüklükteki işletmelerde burjuvazinin işçilerin 
ücretler inde azaltmalar ve sözlesmeler inde düzeltmeler 
yapması yasaklanacaktır. , 

h 0 Yeterli işyeri teftiş organlan yine işçiler tarafından 
oluşturulacak,çalı şma ve ya şam koşulları uygunlu?lu 
denetlenecekt i r.Bu önlemler i n tümü kadınların çalıştıkları 

işyerlerinde de u.ygulanacaktır. 
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ı 0 Mecbur i okul çağına kadar olan çocukların (16 ya ş) 
çalışması yasaklanacak.16-18 yaş arası çocuklar en fazla günde 
5 saat çalışabilecekler ve feodal dönemin ürünü çıraklığa son 
ver i lecek. 

j° Kadın,çocuk,erkek ayrımı olmaksızın eşit i şe eşit ücret 
ödenecektir. 

k0 kadınların,kadın sa{Jhğına zararlı yerlerde çalıştırılması 

yasaklanacak.Devlet kadının kurtuluşu iç i n i lk adımlar atarak, 
k re ş,sağlık ev ler i ,merkez i yemekhaneler ve çama şırhane!er 
açacaktır.Ayrıca her iş yeri yanında çocuklar için bir kreş 
açarak bebek ve çocukların korunması sağlanacak. Bebekler i n 
emzirilmesi ve bakımı için Ana işçilere her üç saat ba~ına en 
az yarım saatlık izin verilecektir.Doğumdan önce 6,sonra 6 
hafta olmak üzere hamlle kadın işçilere ücretli izin 
ver i fecekt ir. 

1° i şçiler in çalışma,yaşam koşullarının sürekli 
iyileştirilmesinin önlemleri alınacak~Devrimle birlikte ilk 
adımda ailesinin geçimini normal standartlarda 
yürütüleb i leceg i ölçüde ücret ödenecek, konut ve barınma 

sorunları çözümlenmeye çalı şılacak,sürec iç i nde burjuva 
kapitalist düzene oranla daha yüksek bir yaşam düzeyi 
hedeflenecekt ir. 

mC} Ucuz i şgücü olarak yurt dışında çalı ~makta olan 
K ür d i stanfı i ~çi le re i ş olanakları sa~lanarak,yen iden 
düzenlemeler yapılarak~onların ülkedek i ya şamları güvence 
altına alınacaktır. 

Egitim ve diger alanlarda; 
9- Yüz yıllardır kendi anadil i i fe egitimden yoksun olan 

başta Kürt ulusu olmak üzere,tüm milliyetlerden Kürdistan 
halkı tüm milliyetlerin anadilleriyle egitim yapmalarını 

sağlayacak.Yok edilmeye çalışılan,inkar edifen Kürdistan 
gerçeg i ,tar i h i ,d i 1 i, ya ~am ı, folkloru,edeb iyatı,kültürü tüm 
entellektüel yaşamı üzerine eglt im olanakları yaratacak, bu 
alanda tüm çalışmaları devlet teşvik edecektir.Tüm azınlık 

m i ll iyetlere de aynı haklar tanınacaktır. 
10° B iç i m olarak ulusal olacak eg it i m,kültür,sanatın 

bi 1 i msel gerçekler üzeri ne oturması,Enternasyonal i st içeri kte 
olması sa9lanacaktır.Kürd i s tan proJetaryası m i 1! iyetç i 
egilimferin önüne geçecek,halkların kardeşlıgını egitim ile 
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verecek, proletaryanın dünya düzeyindek i amaçlarının b i Ii msel 
açıklamasını ve tar i h i anlamını kitlelere 
götürecekFm i ll iye tc i 1 ig i n en kararlı düşmanı olacak~ 

11° K ültür ve sanaceg it i m,proletaryanın,halkın çıkarlarını 
itede edecek,toplumsal gelişmenin gidişine uygun 
olacak;toplumun sosyalizmegidiş ine hizmet edecektir~Bilim 
ve tek n i k tek-i gel i şmelerle ögret i m arasındak i bağlar devri m 
yaratıcı gel i şmelere yol açacak şek i lde düzenfenecekt ir. 

12° Egitim halk demokrasisi koşullarınadki sınıf 
mücadelesine devrimin sUrekli geliştirilmesine ve üretim 
çalışmasına hizmet edecektir. 

13° Parasız egitim her düzeyde saglanacak,üniversiteler 
öıeriklik koşullarında açılacak,ögrenci birimlerinin yönetime 
katılması iç i n önlemler alınacak.Gençlig i n toplumsal ve s iyasal 
yaşama aktif katılımı önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. 

14° Tüm halkın sa§" lı§ ını güvence altına alacak bi 1 i msel 
temellere dayalı her tarafı kapsayan örgütlü!üge dayalı sağlık 
sistemi geli ştirilecek.Tabi i afetler kar~ısında sosyal nitelikli 
yaygın hastahklar karşısında çareslzlige bırakılan Kürdistan 
halkı bu kötü çaresiz koşulfardan çıkarılarak saÇılığa uygun uygar 
koşullarda yaşamı oluştrulacaktır~ 

15° Konut sorunu yine halkın çıkarları temelinde 
düzenlenecek,sömürgec i ler in ve feodal 
a§alarının,kompardor kap i ta! i st ler in konut alanında 
amacıyla elde bulundurdukları apartmanlar,evler 
ihtiyaçları ölçüsünde verilecektir. 

yenıden 
toprak 

sömürü 
halka 

16° Halka sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla 
çok yönlü sosyal destek sağlanacaktır.Sporda kitlesel spor 
aniayı şı gel iştir i lecek halkın bedensel gel i şmes in in spor 
yapmasının olanakları gel iştir i lecek.Sporun kap it al i zmde k i 
gibi halkı ve özel! i kle genç! i g i sorunlarından uzak la ştırıcı yönü 
ve sömürü aracı olarak kullanılması engellenecektır. 

(Devam edecek) 
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DOOKRASİ SORUNU YE I«<CADELE TAKTİKLERİ. 

M.MİRZA 
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DEMOKRI\S i SORUNU VE MilCADELE TAKTiKLER i 

B f zler b! r dönem i ~ha ~langıcından sonuna kadar bütün 
yönler ı yle ya şam ı ş devri mc i ler olarak hareket i m iz i n n yen i den 
örgütlenme konferansı 11nın gerçekieştirdigi düne bugüne ilişkin 
do?}ru tespitler dogru!tusunda,geçm l ş dönem i n ve bu qünün b ir 
kaç özelfigi üzerinde durarak mücadele taktigi sorununda bir 
perspektif sunmaya çalı şacaqı z. 
Yaşamış olduqumuz 12 Evlü! 1980 öncesi dönemin doÇıru bir 

incelenmesi yapılmadan,do{;ıru bl 1 imse! teori k sonuçlara 
vanimadan bu güne ilişkin mücadele taktiklerinin tespiti 
istenilen tarzda olamayacak ve kendi içinde eksiklikler ve 
yan lı şlıklar ta şıyacaktır.Bu günün somut tah i i 1 i ve çıkantan 
sonuçlar dünün tah !i li ve çıkardan sonuçlarıyla biri i kte ele 
alınırsa gerçek ifadesini bulabilir~ 

12 Eylül 1980 tarihi bir dönemin kapanış ve yeni bir 
dönem i n başlangıcını oluşturuyor~Bu tar i h aynı zamanda 
devri mc i hareket i n ve halk mühaiefet i n i rs Türk iye ve 
Kürdlstan1da yenilgisin de 11başt.:mqıcı 11 

(fl~rumundadır.Hareket i m iz i n 11yen iden örgütlenme 
konferansııının bel irtt iq i gibi bu qünkü sorunların üst es i nden 
çıelebitmek için 12 Eylül öncesinin mühakemesini yapmak 
gerekiyor. Ge!eceqe ilişkin bilimsel teorik tespitierin ve 
mücadele taktigimiz/n belirlenmesinde bu önemli bir yere 
sahiptir~Öyie ise yaşadığımız söz konusu dönemi iyl tanımak 
gerekiyor.Devrimcl hareketin Türkive ve Kürdistan'da 
bastı n !ması nın ve yen i !me s i n i n nedenler i n i i nce!emek ve 
açıklamak buna ba~fıdır.Bu analizin tarihsel bakımdan büyük bir 
degeri vardir.Hatı hazırda varlı{lım sürdüren devrimci çıkmaz 
ve karqa şalık iç inde kaçınılmaz olarak qerekl i d ir bu.Engels1 ın 
dedi gl gibi# Heqer yenilmi şsek yapmamız gereken tek 
şeyrba ş tan ba şlamaktır. 11 (bu sıfırdan başlamak anlamına 
ge!m iyor} ama baştan ba ş!amak,çıeçm i ş i n analiz i nden ve 
çıkanlan sonuçların materyal i st yorumundan geçer. 

Esk i hareket in devamı konusunda s iyaset yaparak yen iden 
örgütlenme yaratıiamaz~B ir yandan inkarcılık öte yandan 
geç m i ş i restore ederek mücadeleyi sürdürme eg i 1 i mler i ba şan 
saqlayamaz.Gelinen günde bu eqiiimlerin yanhşhğı daha çok 
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ortaya çıkıyor.Geçm i ş i n restore ed ilmesin in d~ şma çıkamayan 
çabafar devri mc i mücadeleyi ilertetm i yor,aks ine ;ger i ler e 
çekerek olumsuzlukların sürmesi ne h i zmet ed iyor.Geçm i ş i n 
kötü taki-pçileri olma yerine,sahip çıkılaçak ne varsa onun iyi 
mirasçıları olmak gerekiyor. 

Mevcut süreçte, ideolojik ve örgütsel kargaşalı~a 11yeni 11 

sorunlar eklenmektedir.f':özüm bekleyen ana meseleler altında 
U ez j JenH deVrim c i hareketfer,b jr yandan her yönden 
sık ştınldıkları 11cendere11den çıkma mücadelesi n i ver i rken 1d i ger 
yandan yen i boyutlar kazanan burjuvazi n i n devri mc i hareketi 
tes! im alıp tasfiye etmek qiri ~imler ine pir im vermeme 
durumundadır. Yen iden toparlanma ve ayaklan üzerine dOğrulma 
çabaları iç inde olan devri mc i güçter,sımf i şbi rl i·kç is i 
konumuna düşürülmek isteniyor.Bundan dolayı,buqün, esas 
tehl ı k e revizyonist sa~ rüzgardan gel iyor. 11 Demokras i 11 sorunu 
temel inde qel i şen sağcilaşma hızla yayılmaktadır.Mecaracılığın 
çıkmaz ı rev i ıyon i st propaganda ve sosyal demokrat demoqoj i yle 
birleşince,saqcdaşma daha çok derinlemesine kitleleri 
etkilemektedir.Teorik ve örqütsel krizden çıkışın 
yolunu, Türk i ye1de burjuva demokrasi s i n i n qel i ~tir l fmes i nde 
gören revizyonist siyasetler devrimci güçlere de bu sınıf 
i şb.i ri ig i kokan 9ırdaba çekmekted ir. 

1 şçi ve emekçi kitleleri bu koşullarda yeniden politize 
edip örqütleyememenin korkusu bazı devrimci güçleri sınıf 
i şbirtiqini savunmaya qötürüyor, 

Öte yandan demokrasi meselesi tartı.sılırken bunun ulusal 
sorunla· olan iliskisi vine qözardı ediliyor.Burjuva 
demokrasisinin kırı~tıları Ugruna Kürdistan sorunu ayaklar 
altına alınmak istenlyor.Türkiye i şçi sını-fının temel çıkarları 
gibi,Kürdistan emekçi halkının demokrasi sorunu da burjuva 
muhalif part i ler önünde secdeye gelinerek has ır altı 
ediliyor.Ama~emekçi halkımızın ulusal devrimci potansiyeli 
rezilcesine burjuvazinin bir kesiminin kuyruğuna takıfmaya 
davet ediliyor.Oysa Kürdistan sorunu Türkiye1de demokrasi 
sorununun ana merkez i nde bulunmaktadır.Bu sorun çözülmedik çe 
Türk iye'de burjuva demokrasisi bi le kurulamaz.Bu gerçege 
ragmen revizyonist Kürd milliyetçiilgi TKP'nin kuyruğunda 
yen i i hanetiere hazırlanıyor.Onların ger i c i taktıkler i n i açığa 
çıkarıp mahkum etmek iç i n demokrasi sorununda takt i çı in ne 
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anlama geldiginin izahını yapmak qerekmektedir.Söz konusu 
sorunda devrimci taktigimiz ne olmalıdır ? sorusuna cevap 
böylece anlamını bulmuş olacaktır. 

12 E ylül Önces i ve Sol 

Bazı sonuçlar çıkarmak iç i n 12 Eylül 1980 önces i duruma 
durup bir göz atmak gerekiyor. 

O şartlarda durum oldukça kan şık gürünüyordu.B ir yandan 
devri mc i hareket i n gel i şme seyr l n i ,öte yandan kar ş i devri mc i 
güçlerin, burjuvazinin ve emperyalistlerin siyasetini 
incelemek gerekiyor. Devri mc i hareket n iç i n yen i Id i ,yada 
yenilmeye mahkumdu?Bu soruya dogru cevap vermek lazım.Once 
i şçi sınıfının emekçi halk kitlelerinin ve Kürdistan ulusal 
kurtuluş güçlerinin o günkü konumlan ve içinde bulunduklan 
şartlara bakmak gerekiyor. 

1974 yılıyla birlikte devrimci hareket Türkiye ve 
Kürdistan1da hızlı gelişmeye ve genişlemesine yayılmaya 
başladı.So!'da ideolojik saflaşmalar örgütlenmelere dönü~tü hızlı 
qelişim ve devrimci hareketin tecrübesizligi 
kendiligindenligin sınırlannı aşmayı enqelleyen bir neden 
oldu. Yeteri i olgunluğa er i ~me m i ş olan devrimci hareket i n 
konumu bir çok olumsuzluğa kaynaklık etmes l ne ve yaşatmasını 
da beraberinde getirdi.Türkiye'de s~nıf mikadelesinin seyri ve 
vardıgı sev iye sanıldı9~ kadar büyük tecrübeler,kazanımlar ve 
birikime sahip degifdi.Kemalizmin yani devlet ideolojisinin 
ve reformizmin sınıf mücadelesinideki etkileri ve özellikle 
burjuvazi n i n i n s iyat i fi, tanınan icazetl i s iyaset yapma 
olayı,tarihsel olarakTürk toplumunda oluşan otoriteye bağlı 
olma p i skoloj i s i v.b katıldıgında i şçi sınıfının ve emekçi 
k itlelerin oldukça sayıf siyası konumları kendil lginden 
görülebl!inir.Kürdistan1da ise emekçi kitlelerin ulusal 
kurtuluşa kitlesel olar-ak katılımı olmasına rağmen siyasal 
tecrübe ve örgütsel kazanımlar kayda deqer ölçüde degi Idi. Hızlı 
gelişimin gerisinde kalmaya 
legal i zm i n sınırlarını qerçekte büyük oranda a ~ama ma eklenince 
bir başka olumsuzluk ortava çıkıyordu~Türkiye ve Kürdistan'da 
illegalitenin güçlü ve devam ettirici tecrübesi 
olmarnı şt~r .Burjuvazi n i n çi zd ig i sı mr lar iç i nde s i ya set yapma 
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ve siyasal olarak bu sınırlara büyük oranda tabi olma hiç bir 
zaman genel olarak a şılamamı ştır. Türkiye'deki sosval 
demokratlarm ve revizyonizmin bunda kötü bir rofü olmuştur. 

Devri mc l hareket i n en olumsuz hatatanndan b ir i h iç 
kuşkusuz bu gerçeg i yeter i nce hesaba katmamasr emekçi 
kitleler! bu dogru!tuda egitmemi ş otamasıdır.legaı çalışma 
olanaklarından yararfandma,aslında var olan i H ega ii tey i 
Iega!lze etmeye hizmet etml ştlr.Büyük bir yaygıntık kazanan 
kitle örgütlerini yaratma faaliyeti i!legaHteye tabi 
kılınamamı ş aksine yaratılan zemin daha sonra büyük 
de ş i frasyonlara neden olmuştur. Türk iye1de tanınan !ega! 
i mkanlar bütünüyle emekçi k itlelerin aktif mücadelesi nt n 
sonucu olarak kazanilmarnı ştır*Geric! yada fa~ i st d i kaHkiük 
koşullarında devrimci örgüt!enmeyl engelemek veeger belli bir 
örgütlülük söz konusuysa onu açıqa çıkarmak için !ega! imkanlar 
aynı zamanda burjuvazinin geriçi bir taktigin! temsil eder~12 
Eylül önces i devri mc i hareket i bunu ya qöremed i yada c iddi ye 
afmadı.Kürdistan devri mc i hareket i ise çoı'}u kez bu 
gerçekilgin takipçisi olmuştur. 

Yarı iliegalite konumuyla o qünkü koşulların doqru teorik 
tespitler i nden yoksun olma;mücadele takt lk ler i nden ayaklan n 
biri birlerine doianmasına,öznelci ve kitlelerin maddi yaşam 
koşullan na hiç te uymayan keskin ama subjektif tespitler 
temel i nde at dan sloğan!ar çoğu kez kitlelerden tecrit e 
götürdü.Temeıreri saÇila m atı!mı ş örqütlenmeler in olmaması 
kitleler i örgütleyeb ilmeni n önünde bir başka engeli 
oluşturmu~tur. 

Küçük kazançlarla çabucak başı dönmeye ba şi ayan ve hemen 
k it le ler i ayaklandırıp er tes i günü devri m yapacakfarının 
duygusuna kapdan ve bir b ir ler i yle nugra şamaktan11 ve hatta b fr~ 
birleriyle çatışmaktan geri kalmayan örgütler burjuvazinin 
hesap ve oyunlarını görecek durumda deg i ller d i .Görenler i se 
sonuçlara varamıyorlardr.Örgütler bir birleriyle ideolojik ve 
pofitlk olarak tabi ki 11Ugra~mahıı deyim yerinde ise 
hesapla şmahdırlar.Ama;burjuvaz iyi asla gözden 
kaçırmama!ıdırlar.Asd sorun bu iki işi birlikte yürütmektir. 

K itlelerin hoşnutsuzlu~u büyüyordu.Bu hoşnutsuzluk ç~u kez 
açık çatışmaya bile dönüştü.Burjuvazi kitleler üzerindeki 
insiyatifini kaybetti~Devrimci hareketin insiyatifielbeteki 
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gel i şiyordu,ama bu insiyatif örgütsüz ve siyasal önderi ikten 
yoksundu.Burjuvaziyi asıl telaşlandıran işe bu insiyatifin kayıp 
ed i lmes iyd i. Toplumun en hareketi i ne en ho snutsuz emekçi 
kitleler( üzerindeki insiyatifin gitikçe' kaybedilmesi 
karşısında elbete burjuvazi eli ·kolu bağlı kalamazd~9Devlet ve 
burjuvazi oyunlara baş vurdu.KontrGeril!asıyla,M iT1 iy!e sivil 
fa ş it güçler i yle halka ve sol guruplara kar ş ı teröre baş lay an 
burjuvazi ve devlet,kaybetigi insiyatifi yeniden elde 
etmek, k i t!elere boyun eyd irmek ve tar i hsel olarak oluşmuş 
otoritesini yeniden güçlü bir şekilde his ettlrmek ve kurmak 
için bu terör yöntemini geliştirdi.Gelişen iktisadi buhranm 
ve kr! zin bedel i n i işçi sınıfına ve emekçi halkiara ödetme 
s l yasetler l önünde 61 anayasasının kı sm i burjuva demokrat lk 
hakları ve yükselen kitle mücadelesi duruyordu.Devlet ve 
burjuvazi bunlara saldwı planları yaparken,devr i mc i güçlerde 
olumlu ve olurnsuzluklarıyla yoluna devam ed i yordu. 

Öbür yandan halka ve devr ı me kar ş ı suç i şlerneye de ba şi ayan 
bir çok devrimci güç adım adım kazandıklan itibar ve 
saygınhklannı da kaybetmeye başladılar.Revizyonizmin Türk 
ordusu ve devlet i hakkında hayaller yayması düşmanı sadece 
s iv i ı fa ş i st güçlerden öze ll i kle M.H.P'den ibaret qösterrnes i 
burjuvazinin ve devletin i şini kolayiaştırıyordu.Devrimci 
işçilerin reformist ve Kemalist düşüncelerle egitiirnesi 
devrimci te ş k i !atlara kar ş ı kı şkırtmaları, revizyonist güçler i n 
gerici rolüyle olmuştur.Yüksel halk muhalefetini burjuva 
s iyaset i dışına çıkarma ve onunla bağlarını kesme yer ine 
burjuva reformcu hareket i n kuyruğuna tak ıl ması 
saglandı.Böylece sosyal demokrat hareket i n devri mc i işçi ler i 
ve gen i ş emekçi kitleleri sakinleştirmesi ve zaten oldukça 
geri olan siyasal bilinçlerinin körletilmesi sağlandı.Belli bir 
siyasal bilinç ve örgüt!Uiükten yoksun olan devrimci kitleler 
C.H~P ve revizyonizmin destegiyle adım adım 
tarafsız la ştırıldı.Ecet i 11 in ve C.H~P sosyal demokrat 
hareketinin iktidarda olması -hemde bir kaç kez ve devrimci 
hareket i hedef alarak- k itlelerin kolaylıkla hareketsizi i ge ve 
suskunluğa mahkum edilmesini sağladı.K itlelerin gen i ş ve 
yaygın hoşnutsuzluğu ve hareketsizlig i ,hedef 
~a şırtılarak,s i yasetten uzaklaştı n larak tarafsı zia ştırtlması 
saglandı.Fa şTst devlet ve ordu hakkında beslenen gerici hayaller www.a
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emekçi halk kitleleri arasında yaygınlaştırıldı.Devrimci 

örgüt i ere kar~~ yapılan ger ı c ı propaganda,o günkü terör 
ortamında emekçi k i tl eler i adım adım uzakla ştrıdı ve devlet 
güçler i yle devri mc i örgütler arasında tarafsız la şma ya 
götürdü. Bunda esas olarak C.H.P ve revizyonist parti ler i n 
büyük rolü oldu.Sosyal demekars i yükselen k i tl e mücadels i 
şartlarına uygun rolünü oynamı ştı.Sol maceracıhğın konumu ve 
oynadıgı kötü rol C.H.P'n i n bu ger i c i rolü kolaylıkla oynamasına 
yararnı ştır.Böylece sol mecaracıhk da hareketi i emekçi 
kitlelerin tarafsızlaştrılmasında kendi payına düşeni 
yapthDevlet;terör ortamını oluştururken ve toplumun her 
birimine kadar yaygınlaştırıken buna sol qüçleri de çekmeyi 
başardı. 

Türkiye ve Kürdistan gibi köylü kitleterinin hızlı bir tarzda 
farkiıia ştığı ülkelerde küçük burjuva hareketler oldukça 
11hareketl id i rler. 11 Yükselen k i tl e hareket i koşulfarında kolaylıkla 
hareket ortamı bulan bu tip küçük burjuva hareketleri terör 
ortamına çekmek devlet için güç olmadı .. Sivil faşistlere karşı 
s i lah lı çarpışmalarda bulunmayı ant i fa ş i st mücadele sayan ve 
böylece devri mc i mücadele ver d i k ler in i sanan sol maceracı 
örgüt ve güçler b ir b i rler i ne düşmekten de ger i 
kalmaddar~Nitekim böyle bir an geldi ki blitün sol güçler 
istisnas~z kendilerini bu terör ve çatışma ortammda 
buldular~Demokras i nedir bi !me yen ve ögrenmekte istemeyen 
çoğu örgüt ve te şk i latiar b ir b i rler ine ant l demokrat i k zoru 
oygulamaktan ger i kalmadılar. Türk toplumunun tar i hsel olarak 
oluşmuş güçsüzler üı:er i nde baskı kurma p i skoloj is i o günkü 
terör ortamı piskolojisiyle birleşince daha kötü bir hal 
aldı.Bunun sol güçler i et k i iememes i dü şünUiemezd i .N i tek i m bu 
etki kısa zamanda yaygınlaştı.Sol gUçlerin hata yapmasında bir 
başka etken oldu. 

Sol güçlerin bir birlerine karşı işledikleri kötü suçları halka 
karşı işlenen suçlar takıp ett i.Halka karşı işlenen 
suçlar,kitle!ere siyasal. bilinç götürme faaliyeti önünde bir 
başka engel i oluşturdu .. 

K ür d i s tan da l se durum pek farklı deg i Id i .bazı guruplar b ir 
birine karşı savaş ilan etmişlereve biri birlerini tek hedef 
durumuna geti rm i şlerdi.Sömürgec i ler ise k it le katliamlarına 
varan bu çatı şmaları körüklÜyor ve devam etmesin i 
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sa§hyordu.Kürdistan1 ın bir çok villayetlerinde devlet istediqi 
terör ortamını yaratamıyordu.Sivil faşist güçler Kürdistan 
şe h i ri er i nde bannamıyorlardı. Türk e Ş1 i n D iyarbakır'dan 
k itlelerin yurtsever kar;;ı koyu şu ve kovulu şunun olumlu et k i s i 
sivil faşist güçlerin genellikle barınma koşullarını ortadan 
kaldırdı.Ama ne yazık ki bazı so! teşkilatiann biri birleriyle 
çatı şmalan ve bunun yaygınlaşması sömürgec i devlet i n 
Kürdistan'da da emellerine ulasmasının zernınını 

yarattı ~Kürdistan'da sol güçler in zayıf ~ldugu yerlerde devlet 
özel talimatnamelerle aşiret ve şehir mütegalibesini oluşturan 
ai le ler arasında çatı şmaları körüklüyordu.Hareket i m iz bunu 
gördü.Ama etkili bir teshir ve propaganda vürütemedi.Bazı 
teşkilatlar i se aş i retsel Çatı şmalarda çoğu keZ taraf tuttular~ 
Böylece çatışmalar büyüdü ve yaygınlaştı.Sömürgeciler feodal 
parçatanmı şlığı,a ş i retsel rekabet i körükleyerek Kürdistan'da 
i n s iyat if i elde tutumaya çalı şryordu.Hem Türk i ye' de ve hemde 
Kürdistan1da devletin aynı amacı vardı;kitleri rahatlıkla 

etkileyebilecegi ve üzerinde yeniden insiyatif kurabilecegi 
bir ortam yaratmaktı.Bu amacına ulaştığını, söyleye biliriz.O 
günkü manzara çok karı sık ve karamsardı. ı nsanlar gerçekten 
sokağa dahi çıkaFnaz dur~ma geldi!er.Burjuvazinin de istedlgi 
buydu.K itleleri,yaratrlmasında baş rolü oynadığı kaos 
ortamından bıktırmaktı.Önce bu ortam olusturulacaktı sonra da 
orduyu kurtarıcı rolde ortaya çıkaracaktı. '1979 senesi boyunca 
12 Eylüle kadar geçen b ir buçuk seney i aşkın sürede öze!! i kle bu 
plan uygulandı. 

Devri mc i hareket i se bu gel i şmeler i takip edecek durumda 
ve konumda deg il d i.Burjuvaz i n i n planlan ve hesaplan ya 
görülem i yordu yada görülse b i le c iddiyet i kavranamıvor ve 
teşhir ed i lem i yordu.Devr i mc i hareket hayaller ve kaos 
ortamında kenisiyle savaşıvordu.Emekçi kitlelerin 
hoşnutsuzluqu ve çatı~maya varan devlete karşı olan tepkisini 
bir türlü örqütleyemedi.Bu hoşnutsuzluıja ve tepkiye siyasal 
biline götürmede oldukça acemi ve yetersiz kalan devrimci 
teşkilatlar kadrolarını devletten ve onun güçler inde n 
gelebilecek saldınlara karsı bile eqitmedi bunun tedbirlerini 
alamadı. , 

Teşkilatlar kurt arı! mr ş bölgeler ve şehirler ilan 
ediyordu.Bazıları M.H.P dışındaki burjuva siyasal partileriyle 
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demokrasi ve 11beled i ye sosyalizm i ıı kurmak la 
meşguldular.Bazdan ise qenel grev olaca§ını bunun büyük 
siyasal çatışmalara dönü~eceginl vaaz ediyordu.D i ger bazıları 
i se, 11ger i ila sava ş ı" vermekle ve "kızıl s i yas i üsler" kurmakl<,:ı 
hasır neslr ldiier~"ic; sorunlar 11 ise bir çok örqütü çoktan 
oıu'msuz 9ırdabına çek Tn i şt i 4 TKP revizyoniSt ler i ve hempaları 
ile revizyonist Kürt milliyetçileri ise cuntanın qelişinin 
hazırlıklannın yapıldı9ı son dönemlerde seçimlerle 
uqraşıyorlardı.Türkiye1de sanki,seçim ıçın.,o sıkıyönetim 
ko şu! larında demokrasi varmış ~ l bi b ir hava yaratıldı.B ir çok 
revizyonist i n devlet televi ıyonundan ve radyolanndan halka 
nutuk çekmeler ine iz i n ver i ld i ~Burjuvazi oyununu ek s i k s iz 
oynuyordu doğrusu. Böylece C HP ve modern revizyonist ler 
araçılığıyla kitleler i n gözü karartılıyordu.Devr i m ci örqütler 
bile yer yer seçime katılddar.Ama burjuvazinin bu ovunu fark 
edilemedi.Oysa seçimler burjvazinin ve devlet çıüçlerinin 
oyunlarını teşhir için kullanılabilinirdi.Gerek Türkive de ve 
gerekse K ür d i s tan da emekçi k it !eler l n iç i nde bulundukları 
maddi ya ~am koşullarını ve iç i nde bulundukları p iskoloj i k 
ortamı kavramaktan çok uzak olan bu örgütler ve part i ler 
qerçege bir türlü qelemiyor!ardı.Öyle kısa dönemde kendilerini 
a ~açak konumda olmadıkları da avrı b ir gerçekt i. 

Ancak bir şey çok açık ve netti.Burjuvazinln sınıf 
mücadelesinde geriçi plan ve proçıramı vardı.Bunun bir gereqi 
olarak oyunlar oynuvordu.Oyunların figuranları arasında sosyal
demokratlar ve revizyonist ler çoktan yerler i n i 
almıslardı.Bunlara revizyonist Kürt milliyetçilerini de 
eklerTiek gerekiyor.Başta TKP1nin olmak· üzere Türk 
revizyonistreform i st güçler in in dömen suyunda ilerleyen 
revizyonist Kürt milliyetçiligini buna 11 Zorlayan" bir çok iç 
ve d~ş nedenler vardır.Her ~eyden önce onları biri birlerine 
bağlayan aynı revizyonist cephenin -ailenin- fertferidirler. Ve 
denilebilirki CHP ile TKP ve benzeri diger revizyonist güçler 
ile revizyonist Kürt milliyetcileri burjuvazinin kendilerine 
yükledikleri qerici rolleriride başarı sagladdar.Özellikle CHP 
sosyal demokratları ve TKP revizyonistlerinin ordu hakkında 
yaydıkları gerici hayaller bir kez daha tuttu.Ordunun 11ulusallıqııı 
ve "tarafsız 11 olduğuna il i şk in ger i c i propaganda sürek! i 
k i tlelere empoze et ir ilmeye çalı şıldı.Soyal-demokras i ve 
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revizyonistler,her zamanki tarihi çıerici misyonlarını birdaha 
oynamı şlardı.Generaller i se tarafsı zhklarım kanıtlamak iç i n 
sivil faşist güçler ve kontrqeriila tarafından katledilen 
üniversite ve i ler i c i aydınların cenaze törenler i nde b i le boy 
qösteriyorlardı.Bu doğrultuda sözüm ona protestolarını dile 
Qetiriyorlardı.O dönemin birinci ordu ve istanbul sıkıyönetim 
komutanı olan Necdet Orüg ve tayfasının bu sahte davram şları 
sosyal demokratların ve revizyonistlerin aklım çelmeye 
yetiyordu~Aynı general cuntanın perde arkası ası! beyin takımı 
içinde ve en hareketlilerinden ve yöneticilerinden idi.Necdet 
Orüq bu gün genel kurmay başkanıdır ve kendisine ABD 1ye 
bağlılığından dolayı J iyakat n i ~anı ver ilm i ştir. 

12 Eylül önces i ikti sad i ve s i yas i buhranın ve s ımf 
mücadelesi nde k i bu müazzam karı "ık!ıkların devri mc l 
hareketleri etkilelememesi düsünül~mezdi.Her yönden 
hazırlıksız olan devri mc i harekeİ bu büyük kan ş;khklar 
ortamında ordunun iktidara el koyacağım burjuva basınında bi le 
tartışıldığı ~artlarda bunu göremedl yada ciddiyetini 
kavrayamadı.Kendlsini hazırlayacak siyasi ve örqütsef bir 
konumda zaten deg i Id i. 

Ordu iktidara el koyduguzaman bile bir çok örgüt hala işin 
qerçeg.ini ~öremiyordu.Cunta önce işçi sınıfının sesini 
kesti. 1 sç ilere daha önce atamadıkları avanslannın ver ilmesi ve 
i şten at'ı.!maların durdurulması bile onların tarafsızlafmasını ve 
sessizleşmesini .sağladı.En devrimci,yüz binlerce işçinin 
örgüt!endigi DISK sendikası işçiler parmaklarını bile 
oynatmadılar çünkü başlarında ne siyasi bir örgüt vardı nede 
siyasi biline sevyeleri buna uygun deqildi .. Yıllarca reformıst
ekonomist ~üşüncelerle egitilmi ş,siyasal düşüncelerine gem 
vurulmuştu .. l şçiler in zaten geri olan yetersiz siyasal 
bilinçlerine bu gemi vuranlar CHP sosyal demokratlanndan ve 
rev i zyon i st lerden ba şka!arı deg i Id i. 

12 Eylül sonrası ve Sol 

n Can qüvenligini saglamak 11 7 11SOka~a çıkma özgürlüqünü 
getirme11

,
11 vatana barış ve sulh getirme11 demoqojisivle faşist 

ordu ikti da ra e[ koydu§u vakit k i tieler suskun la ş.tı.Cunta,sol 
hareketlere azgınca saldırdı?lı zaman da ses çıkarmadı.K itlelerin 
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önemli bir kesimi ise fa-şist propağandanın tesiri altına 
girdi.Siyasal blfinç götürüldügü ve örgütlenildigi sanılan 
emekçi k i tleler tarafsız la sm ı st ı yada cunta on lan 
propağandasımn e tk i s i ne alarak, i ns'iyat t fı altına al mı ştı.Demek 
ki bir yandqı vardı.Fasist cunta i slerini artık rahatlıkla 
yürütebilirdi;ÇCınkü ününde hiç bir çrddı engel kalmamıştı.Önce 
devrimci hareketi ezdi ve karanlık beyaz terör dönemini 
ba şlatı.K Urd i s tan da sömürge c i va h şet yen i boyutlar aldı ve 
dizginsiz bir şekilde sürdürülüyor.Emekçi Türkiye halkı faşist 
cendere ye hapsed i le re k ses i kes i Id i ~Sonra esk i anayasa 
degiştirildl;yerine tam anlamıyla faşist olan bir anayasa 
getir i Id i .Böylece her şey generaller i n yürütme,yargılama ve 
yasama ye tk i s i ne ver i Id i .S i yas et yapma fa ş i st sınırlar iç i ne 
haps edilerek izne uaqıandı.Bu i şi Türk burjuvazisi bu güne 
kadar hep böyle sürdürmiiştür~Siyaset yapmanın sınırlarını 
sürek! i kendisi bel iriemi şt ir.Bu sınırlar zorlandıg:ında daha 
kötü ~artlarla da yeniden düzenlenmiştir. Türk burjuvaizinin bu 
konuda tar i hsel bir tecrübes i vard ir.Onun,empervai i zme olan 
bağımlılık i 1 i şk i s i nden bağımsız olarak ayrıca güçlü yönetme 
tecrübes l ve yönetmede b ir ön s ez i s i vardır. Tar i hsel olarak 
oluşmuş ve kendisine miras kalmış bu tecrübesini Türk 
burjuvazi s i yer i gel d ig i nde büyük b ir ustalıkla 
uygulamaktadır.Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketeleri 
Türk burjuvazisinin bu özelliklerini ona karsı olan mücadelede 
d i k ka te almak zorundadırlar. ~ 

Türk burjuvazisi ve onun devlet güçleri yeni bir süreci 
baslatılar.Fasist zor bu süreci halk güclerine 
daYatmı ştır.Ôayatılan süreete devri mc i hareket sade~e "s i yas i 
deg i 1 örgütsel olarak ta yen i Id i .Devri mc i hareket uzun dönem 
kendine qelemedi.Yenilgi piskolojisi,yeni!qinin kısa sürede 
nedenler i n i ve sonuçlarını açı~a çıkarmayı geçikti rm i şt i r.Bu 
piskolojinin tesiri,bu gün gelinen günde esas olarak 
ka!kmıştır.Yenilginin nedenleri devrimci tarzda henüz yeni 
yen i ineelen ip yorumlanmaya baş.landı.Oiumlu bir gel i şim artık 
gözlemlenebilmesine ra§men henüz yeterli degildir.Cunta 
sonrası dönem 11yen i ıı sorunlar ve güçlükler ortaya 
çıkarmıştır.Bu dönemin sorunları kendisi ini dayatmıştır.Ama 
döneme ilişkin analizler doÇı:ru yapılamıyor.Hangi halkaya 
öncel i kle el atılması gereg i açık deg i id i r.Bu hayat i sor tm 
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bulanıklık ve bel i rs i zl i k ler ta şımaktadır.D iyalekt i k 
incelemen i n sonuçları Materyalist yorumlan 
gerekti rmekted i r.Ne yazık k i bu yoruma henüz yeter ı i ölçüde 
ula şılamadığı ıç ı n mücadele taktik ler inde büyük hatalara 
dU sülmekted i r~Geçm i st e çözü!emem i s olan bazı sorunlar 
ye~ i den kaçınılmaz olarak qündeme ge~! m i şt i r.Buna qeçmeden 
önce bir kaç soruna daha deqinmekte yarar vard~r. 

Türk i ye de hak i m egemen sınıflar 12 EylüJiden çok 
önceler i ,uygulamak i st ed i k ler i planlarını ve programlarını adım 
adım pratige dökerek ordunun iktidara el koymasının koşullarını 
oluşturdular.Açıktır ki,burjuvazi hiç bir işini rastlantıya ve 
tesadÜfe bırakmaz.12 EylüPe egemen sınıflar hesapsız plansız 
qelmed i ler .Geçen be s sen el i k i craata asker i fa s i st d i ktatörlük e ı i yle burjuVazi, 12. EylüPden çok önce ler' i p!aÔianmı ş 
proğramlannt uygulamaya soktular~Bunda ba ~arı va ula ~tık lan 
pekala söylenebilir. 

Asker i fa s i st cuntanın faal i ve te ba !'ladığı süreden bu güne 
kadar olan i~raatlarını ince!eyı"p yoru~!adı~ımızda ve 12 Eylül 
1980 yri ı önces i ikti sad i ,asker i ve sosyal olayların sonuçlarıyla 
karşdaştırdığımızda beıti bir başarı ve qeçici de olsa bir 
11 i st i krann11 sa{} landığı nı görüyoruz.Bu geç i c i ıı istikrar" Türk 
burjuvazi s i ne ve emperyalizme öneml i kazanımlar 
sağfamı ştır.Özell i kle ABD emperya! i zm ine asker i açıdan, Türk 
ordularını ve s i yas i devlet güçler i n i emperyalist sava ş 
hazırlıklan ve amaçlarına uygun olarak öneml i ölçüde hazırlama 
olanagını yaratmı ştır.Türk iye'de k i asker i hazırlıklara kabaca 
b ir bak ı ş bi le bunun doğru oldugunu qöster ir 
niteliktedir.Sadece Kürdistan'da yeni askeri üslerin 
kurulması,asker i amaç h büyük hava alantarının yapılması, Nato'ya 
bağlı çevik kuvvetlerin Kürdistan'a yerleştirilme 
gir i ş i mler i, Türk ordularının büyük bölümünü gene K ürd istan'a 
yerleştrimesi yeni askeri füze!erln Türkiye ve Kürdistan'ın 
çeşitli bölgelerine yerleştirilmesi gerçekleri bunun 
doıjruluğunu kanıtlamaktadır.Sömürgec i Türk burjuvazisi ve 
emperyalizm i n kazandıkları bu başardar kes l ni i kle hesaba 
katılmalıdır.Sonuçları b i! i msel b ir şek i !de yorumlandığı nda bir 
çok şeyin yanı sıra emperyalist güçler ve hegamonyaları 
açısından Türkiye'ni n strateji k önem i n in arttığını görüyoruz. 

Gerek 12 Eylül öncesi burjuvazinin planları ve ordunun 
i kt i.darı devr alması ve gerekse 12 Eylül'le baş! ayan fa ş i st zapt 
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U ra pt terör dönem i iç ve dı ş uluslararası nedenlere 
bağ!ıydhTUrkiye'de i lk defa olarak,halk muhalefet in in ve 
devri mc i hareket i n bütün oiurnsuzluklarrna rağmen geç m i s 
dönemlere nazaran oldukça gel i ~m i ş ofması,Küt-d i starl Ulusal 
kurtuluş anti sömürgeci mücadelenin a!ışıima.mışın dtşında bir 
nitelige ve yayqınlıga sahip olması ve Iran devriminin 
yarattıÇı;ı sonuçlar Türkiye'deki hızlı degişikiBder!n baş 
nedenlerini oluşturdu. Türkiye ve Kürdistan da i ~leyen 
süreçlere uluslarası qef i şmeier doğrudan et k ide 
bulunmaktadır.Bazı aniayı şların iddi atarının ters i ne bu et k i 
gUçlüdür.Ve her geçen gün daha çok ülketerimizi karanlık 
grrdabına çekmekted ir. 

12 EylüPie b i rı i k te ba ~dayan yen i süreçte gerçekte tam 
anlamıyla siyasette hakimiyet ve Insiyatif karşı-devrim 
güçlerindedir. Mali sermayenin boyun egdiren muazzam güçü 
ve iktisadi,askeri ve diplomatik bagımlıiıf:p koşullarında 
Türkiye gibi ülkelerde iç çatışmaların ve gelişmeleri 
emperya! i zm i n heç;emonyacı planlarından kopuk olarak ele 
almak mümkün degi!dir.Türkiye'de iktidarın 
asker l !e s tr ilmesinde uluslararası etkenter ve emperyalizm 
doğrudan' etkide bulunmuştur.Denilebillnir ki iç etkenler yani 
sıra bu etken de belirleyici bir rol oynamıştır.Türkiyede askeri 
fa ş it darbey i genel olarak emperyalist çıkarlar ,öze! olarakta 
emperyalist savaş hazırlıkları ve bölgede vuku bulan büyük 
sosya! olaylara bağlı olarak ele almanın zorunlu olduğu yer 
burasıdır.Ve zaten Türk iye gerçeginde de bir kez daha 
kanıtlanmıştır k i emperyalist güçler öze ll iı.de de ABD 
emperyalist ler! cuntanın iktidara e! koymasının 
hazırhklannda,faşist darbe esnasında ve sonrasında cuntayı 
yönlendi rm i şlerdır~ 

Demokrasi uyununu oynamasında,cuntanın yönlendiiline s iiıde 
yine emperyalistlerin rolü olmuştur.Türk burjuvazisinin bu 
konudaki tecrübesine,ABD emperyalistlerinin Latin Amerika 
ülkeler inde uyguladığı takt iqin tecrübes i eklenm i şt ir.Bu 
taktigi cunta kullaylıkfa hayata geç i rm i şt lr.Çünkü bir çok 
şeyin -devrimci durumun düşmüş olması,devrimci hareketin 
dağıtdmı ş olması ve halk k itıeler in in s iyasal bi linç ve 
örgütlülükten yoksun olması- yanı sıra Türk i ye de emekçi 
k i tl eler in eser i yada doğrudan çaba!arıyla daha önce kurul mu ş. 

78 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



veyahut kitlelerin de aktıf yer aldığı burjuva anlamda da olsa 
bir demokrasi hiç bir zaman olmamıştır.Kit!eler demokrasi 
nedir bil m iyorlar ve onun tadına varamamı ş!ardır~Belli bir 
tecrübe söz konusu deg i Id i r.61 anayasası i le bu günkü fa ş i st 
anayasa arasındak i kısmi farklılığı bile görecek konuma sahIp 
degillerdir. 

Ama ŞiiPde kitleler esas olarak belli bir siyasal 
yönlendirme olmaksızın da kendiliginden faşist dlktaya karrı 
sokağa dökülebiliyorlar.Fakat Türk halkı büyük oranda Kenan 
Evren'in sözlerine hala kanabiliyor, i şte blın!ar Türk hakim 
sınıflannan i ş i n i kolayla ştınyor ve rahatlıkla demokrasi 
oyununu oynayabi 1 iyorlar. 

Ama bir şili 1 de 12 senegeçmesineraQmen Pinoşet bu oyunu 
oynayamıvor .. Cünkü orada emekçi kitleler demokrasinin tadını 
bir kere. ke~di tecrübesi ve ·çabalarıyla almıştır.K itlelerin 
tecrübesi vardır ve Pinoşetin getirecegi sözde 11demokraslyi" 
tanıyab i lecek ve ayrıt edebi lecek durumdadır$ Yada bl r 
Arjantin' de burjuvazi demokras l oyununu oynaya bi !me s i iç i n 
cuntacı generallerin başını yiyerek onları harcamak zorunda (!) 

kaimıştır.Ama Türkiye'de ndemokrasiıı getiren de,sonra ortadan 
kaldıran da ve yi ne tekrar yürürlüge koyan da hep hak i m sınıflar 
olm u ştur.61 Anayasasının kı sm i burjuva demokrat i k hakklar 
ta ş ımı ş olması bu qerçeg i deq i şt irmez. 

Türk burjuvazisinin bir başarısı da,kitleleri esas olarak hep 
s iyaset i n dışında tutmayı ha şarmı ş olmasıdır.Devr i mc i hareket 
ise burjuvazinin bu ba~arısım boşa çıkaramamıştır.Her şeyden 
önce Türk burjuvazisinin bu başansının nedenlerini bu güne 
kadar ortaya koyamayan devr ı mc i teşk i latlar,.k i Uelere s iyaset 
yapmanın iç i ne çekme yöntemler i n in yo!unu-yordamını da 
bulamamı st ır. 

Türk de~ietinin tarihsel olarak oluşmuş güçlü otoriter olma 
piskofojisi ve bunun kitleler üzerindeki etkisi Türk 
burjuvazi s i ne,. halka b ir çok alı şkantığın empoze ed ilmesi 
kolaylıgını vermektedir. Yunan düşmanlı~ı 1', 11 Ermeni düşmanhğı 11 

ve her şeyden önce-ki bu esası teşkil ediyor-"Kürt düşmanlığı 11 

burjuvazinin elinde qeriçi faşist Türk milliyetçiligini ve 
şövenizmini geliştirmesine ve sürekli canlı tutmasına 

yaramaktadır.Ezen ve ez i ten ulusların oldugu ko şul!arda daha 
farklı bir durum olmasına ragmen TUrkive'de bu olgu daha 
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güçlüdür. i şte bu gerçek, Türk egemen güçlerının emekçi halkı 
kolaylıkla etkilernesinin ~art!arını oluşturmaktadır.Bundan 
hareketle 11 Vatan-m i llet-sakaryaıı aniayı şı sürek! i canlı tutularak 
burjuvazi n i n el inde,güçlü ant i kon ün i zm van ı sıra,k i tleler i 
s 1 yas et yapmanın . d.ı şında tutmasına "yaramaktadır. Türk 
gericiliginin Kürdistandaki köklerine karşı doğru ve sürekli 
bir mücadele yürütülemezse ve Türk halkı bu doğrultuda 
eg it i !mezse siyasete esas olarak çeki lemez. 

K itlelerin siyaset dışında tutulmasındaki bir başarı da sosyal 
demokratların ve rev l zyon i st ler i n,burjuvaz i n i n şek i lle nd i rd ig i 
s iyaset yapma sınırlarına her zaman tab i 
olmalarıdır.K itlelerin,her zaman bu sınırla içinde tutulmasına 
ve bu sınırların dışına çıkdmasını önlemek için özel bir ittina 
göster ilm i şt i r.Sosyal demokratların ve Türk aydınlannın bunda 
özel bir ro! aynadıklan ve revizyonist hareketin de buna tabi 
olduğu devrimci hareket tarafından bi!inmektedir~Ancak sosval 
demokrat hareket i n 9erçek n i tel i g i hakkında bırakalım emekçi 
kitleler içinde teşhir edilmesi devrimci kadrolar bile belli 
bir egitime sahip degildir!er.Revizyonizmin etkilerinin hala 
güçlü olması sosyal demokrat hareket i n kendi ger i c i rolünü 
oynamasını her zaman kofavla şt~rmı ~tır.Bu yüzden devri mc i 
hareket i n emekçi k i tleler i e tk i lemes i bu qüne kadar oldukça 
zayıf kal mı ~tır.Geld ig i m iz qünde sosyal demokrasi ve n l den 
sahneye çıkma çalı ~ma larını sonuçlandı rm ı ştır.Cuntanın 
k e nd i s i ne bag! ı sözde 11SOI 11 partller kurması tutmavınca soya! 
demokrasi n i n gündeme qelmes! kaçınılmaz oldu.Sosval 
demokrasi bu qün en çok üzerinde tartı ş; lan konu hal ine geldi 
tartısmalar qenel olarak sol özel olarakta devrimci hareketler 
arası~da da Y.ankı bulmuştur.Önümüzdeki günlerde bu sorun en 
çok tartısılacak konular arasında ver alacaktır. 
- iç i nde' bulunduğumuz objekt i (şart lar devri mc 1 hareket iç i n 
son derece olumsuz ve karışıktır.Yenilqinin verdiqi 
ydgmlık,pas i fl i k ve i nancsızlık varlığını sürdürüyor.Bu 
durum,sadece tek tek unsurlan deqil$gurup ve teşkilatları da 
et k is i altına al mı ştır.B ir yandan faşizm qöz açt~rmıyor,öte 
yandan devri mc i te ş k i I at lar toparlanmalarını b ir çok vönüvle 
sonuçlandırmı ş deq i lerd ir. Ve yen i saflaşmalar ve bölünmeler 
ya~anıvor.Oium!u ve venileştirici faaliyetin henüz kendisini 
hissettirmediqi bu koşu:larda 11yenirı sorun1.?r ,~Utıdeme 

89 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



qelm~ktedir.Esas yönüyle tehlikefi ve tamamıyla tasfiyeci bir 
öze ll i k ta ~ayan sosval demokras! l fe i tt i fak ve onunla b i ri esme 
sorunu qöndeme gelm! stlr. • 

Bu sOrun fa~izmin~ çizdigi sını.rlar içinde siyaset yapma 
eglrimin!de güçlendirmektedir. 1 flegal örgütienmeyi ve 
çalışmayı !ikide etme özelilgi taşıyan bu tart~şmayı ilk defa 
Ecevit ve çevresinin kurdugu 11Demoktarik So! Partlsi 11nin 
başlatması rastlant~ deg i Id ir .Sosvar-demokratların pozisyonunda 
!ega! mücadelenin Türk i ye topraklannda yürütiilemeyeceq i artık 
var olan deneyler le açıklık kazimm ı ştır~Buna rağmen 
solda, 11demokrasiye qeçiş11 tartışmaları gittikce olumsuz yönde 
i !çı i toplamaktadır.Devr i mc i hareket i n i llegal itede daha 
sağlam ve kalıcı örqütlenmefer i n ac i ıı iq i ve kaçınılmazlıqın i n 
gündeme gelmesi ileqal örçıütlenmeyi likide etme faaliyetini 
de gündeme geti rm iştir. 

Bu sorun üz er inde durmak,bu gunun qörevler i n i doqru 
kavramak için özellikle önemlidir.Mücadefe taktiqimizin 
doqruluqu,önümüze gliçlü eg i ı i mler olarak çıkan, b ir yandan 
sosyal demokrasi i le i tt i fak,d i qer yandan maceracı lk sorununda 
açık net ve M-L qörüşfere sahip olmaktan qeçer~Hareketimizin 
11yen iden örgütlenme konferansı 11 bu soruna doqru b ir şek i lde 
kadrolarımızın dikkatini çekmi ştir.Kürdistan1da emekçi 
halkımızın yeniden ama daha güçlü ve kalıcı olarak örgütlenmesi 
mücadele taktigimizin dogruıugunu gerektirmektedir.Bir 
yandan otonomist revizyonist Kürt milliyetçiliqinin TKP'nin 
kuyruğunda Türk iye'de 1 i bera! ve sosyal demokrat burjuva 
muhafefetf ile ittifak için beyhude çırpınışlan diger yandan 
maceracıların sonuçsuz tahribatlan biz i m,ba ş ka ~eyler in yan~ 
sıra zorunlu olarak bu sorunlara eq i !me m iz i gerekli hale 
geti rm iştir. 
Geçmişte olduğu 9ibi,TKP revizyonistleri ve hempaları sınıf 

işbirlikçi siyasetlerinden vaz 
geçmemi şlerdir.Aksine;-revizyonist nitelikleri daha da 
gelişmiş,gericile~miş ve açıÇıa çıkmıştır.Onlar geçmişte AP 
ve Süleyman Demirel'le birleşmeye cesaret edemiyorlardı ama 
bu qün sadece 1 iberal ve sosyal demokratlada deq i 1 
tutucu,konservat if d i ger ger i c i burjuva muhalefet part i ler i i le 
biri i g i savunuyorlar.Esk i A P'n i n devamı olan Doğru yol Part i s i 
tam anlamıyla burjuva liberal bir partidir.Cuntayla bir ve aynı 
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amaca sahiptirfer~Cunta bu ve diger gerici faşist partilerin 
yapmak istediklerini yapmıştır. 

Kendi deyimleriyle 11miletln daha fazla sıkılmaması 11 

gerekti g i Sorununda cuntava sozum ona muhalefet 
etrnekted i r.Ger i c i burjuva düzen i n devamını sağlamada ve 
yöneti mde ortaya çıkan sorunlarda c un ta i le gürüş ayrılıqına 
düşmesi onun eski niteliqini terk ettigi anlamına katiyen 
qelmez.Bu ayrılıklar esasa ilişkin olmadığı qibi burjuva liberal 
n it el i k te taşımamaktadır~ 

TKP rev i ıyon i st !er i D Y P's l ne burjuva-demokras i s i n i 
savunma misyonunu yüklemektedir.OYP'ne SODEP ile SODEP'e 
de DYP i !e i tt i fak kumas~ için çaqırıda hulunmaktadır.Onlara 
akıl hocalıqı yapmaya kadar i şi vardırıyor.Ama bu partiler 
m i rasç:ı ları ve devamları oldukları qeçm i ş burjuva part i ler i n 
zengin tecrübelerine ve pratikterine sahiptir!er~Ordar karşı 
devri mc i roller i n i nasıl oynayacaklan nı çok iyi 
bilmektedirler.TKP1nin akd hocah9ma ise hiç ihtiyaçlan 
yoktur.TKP1nin tek bir amacı vardır;DYP ile SODEP'in 
i tt i fakına dayanarak fa ş i st cuntanm bel i rled ı g i s i va set yapma 
ortamında boy göstermektir~Bunun için,DYP ile SODEP1 in çok 
kı sm i de olsa be tk i bazı burjuva demokrat i k haklar 
geti re b i lecekler i ne be! bağlamaktadır.Ama TKP yanılıyor.Çünkü 
geç m i şte 61 anayasasını demokrat part is i ruhuyla (46 ruhu) 
deqiştirmek is~eyen f?YP'!iler idi.SODEP ise Ecevit ve 
CHP'nin degil !smet lnönü CHP1nin takipcisidir.Ve faşist 
cuntanın anayasasına evet dem i ~t ir.1985' i n N isan ayında 
yapilan SODEP küçük kurultay• bunun böyle oldugunu bir daha 
gösterm l şt i r.Aynca 12 Eylül tartı şmaları sırasında generaller in 
darbes i açıkça savunulmu ştur. Yan i kısacası Türk i ye 12 Eylül 
konumuna b i le burjuva part i muhalefet i yle qelemez~Fa ş i st 
cunta bunun önünü alm~ştır.Bunu aslında TKP'de 
bilmektedir.Gerçekte TKP'nin bütün derdi cuntanın faşist 
anayasasına rağmen bu düzene ade pt e olmak,deq i ş i k 
ÇJÖrünümlerde legale çıkmaktır~ TKP'nin bütün bu 
amaçları,gerici taktikleri sınıf uzlaşmasıkarşı devrimci bir 
nitelik taşımaktadır~Gerçek devrimci hareketin yeniden 
toparlanıp gelişebilmesi için Türkiye'de TKP ve 
hempalanna,Kürdistan1da ise revizvonist kürt milliyetçilerine 
kar ş ı aktif ideoloji k mikadeleve her zaman k i nden daha fa zia 
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önem vermek gereklyor.Çünkü revizyonizmin en tehlikeli ve 
zararlı olduğu anlar ,gerçek devri mc i hareket in emekç l 
k i t!elerle ba~fannın oldukça zayıf oldugu anlardır.Devr i mc i 
durumun dü ştügü,hareketl i 1 ig i n yer ine 11sükünet ve suskunluğun 11 

hakım hale geldigi ortamlarda yılqmlık,pasiflik,apo!itikleşme 
örgütsüzlük oldukça yaygın hale gelir8Bu durmu küçük 
burjuvazinin sözüm ona 11yeni arayışlan 11 takip eder. f şe 
revizyonizm,kötü rolünü en kolay bir şekilde bu ortamlarda 
oynar~Oiumsuzlugun gelecege güvensizilgin ve her yönüyle 
karga şalıgın yaygın olduğu ortamlarda gerçek devri m ci 
hareketler de ortamdan ve rev i zyon i zmden e tk i !eneb i 1 i rler.Bu 
etki bazen büyük ve tehllkeli bir hal bile alabilir.Ne yazık ki 
i şte bu etki yeniden Türkiye devrimci hareketini etkisi altına 
al mı ~tır.As!ında çok n az i k b ir dönemden geçmektey i z.Bu 
anlamıyla rev i zyon i zmden e tk i !en me devri mc i hareket 1 
tasfiyeye götürebi 1 ir.Bu tehlike henüz belirgin olmamasına 
rağmen k e nd i s i n i göstermişti r.K ürd is tan'da ı se hareket i m iz 
dı şındard i ger bütün devri mc i yurtsever te ş k i !at ve guruplar 
revizyonist Kürt ml!liyetçiligi tarafından çoktandır 

yutu!muştur.Yada güçlü etkisi altına alınmıştır~ 
Her şeyden önce,rev i zyon i zme karşı et k i i i mücadele onu 

tanımaktan geçer.Bu gün rev i zyon i zm in en çok üz er i ne durduqu 
sorun 11demokras i 11 sorunudur.K enan Evren tarafından ba slatılan 
11demokras iye geç i Ş11 tartı şma sı sözde burjuva "muhalefet" 
part i ler i tarafından "sürdürülüyor.u Türk i ye ve K ür d i stan1da 
hoşnutsuzluk kendi s in i tekrardan göstermeye ba şladı.Emekç i 
kitlelerin bu hoşnutsuzluÇJunun gelişecegini ve daha büyük 
boyutlar alarak yükselecegini bilen Türk burjuvazisi elini 
çabuk tutmak l st iyor.Burjuvaz i n in bütün korkusu gerçek 
devri mc i hareket i n (radikal sol) devreye yasa dı ş ı olarak 
girmesidir.Ecevitçi sosyal demokratlarm bu konudaki uyarılan 
boşuna degildir~ 

(Devam edecek) 
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"OTOHOMI • SORUNU ve MARKSİST-LENİNİST TUTUM 
OZERİNE KISA BİR PERSPEKTiF. 

N.ZINAR 

Not: Program taslagına ek olarak konferansa 
sunulmuştur .. 
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"Otonomi"Sonınu ve Marksist-leninist tutum üzerine kısa bir 
perspektif. 

Hareket i m i ı her şeyden önce,Kürd ı stan'da en karar h ve en 
tutar h sınıf mücadelesi n i vermek ve sürdürmek zorundadır~Bu 
konuda hiç blr karars~zh9a ve tutarsızhga düşmeden sınıf 

mücadelesi temel inde ulusal ve sosyal kurutuiuşu 

gerçekle ~t irmek amacındadır.Bu olmaksızın ulusal kurutulu ş 
mücadelesi nde emekçi s ımflar ve onaların önder i başa qeçemez 
ve ulusal kurutluşu sosyal kurtuluşa kesintisiz bir şekilde 

yükseltip vardıramazsBunu yaparken o,.emekç i sınıfın b i 1 i ne in i 
baştan çıkarıp bozma faaliyetlerine karşı sınıf müacdelesini 
özellikle önemsemeli ve emekçi sınıfın burjuva-reformcu istem 
ve sloganlarla aldatılmasına asla izin vermeme! id ir. 

Kürdistan'da ulusal öqe güçfüdür,bu yüzden emekçi kitleler 
ulusal sloganlardan kolaylıkla et k ilenebi lmekted irler.B ir bakıma 
bu doğaldır~Ancak; ulusal öğeyi sınıf menfaat i nden koparan ve 
ona vardırmayan görü~ ulusaf kurtulu ş süreci nde 
burjuva-milliyetciliCfine tekabül eder.Kürdistan1da emekçi 
sınıfın s i yasal savaşımının garant is i sınıf mücadelesi nden 
sapmamaktır. www.a
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ı-otonom i st hareket merkez i sornurgee i 
emperyalizmin hegemonyasma kar"ı ~ildir: 

ilhaka ve 

Kürdistan1da ~enel olarak,bugüne kadar cereyan etmiş olan 
ulusa i hareketler i n b ir kes i m i her ne kadar geç i c i ve kendi ne 
özgü ilerici b ir n it el i k ta şımı:;sada,otonom i st hareketler 
(Ma ha bat C umhur i vet i hareket i hariç) özel olarak 11kend i ne 
özgü11 qerici bir Ôitel ik tasımaktadıFiar~Eibetteki otonomist 
haf.ekeiin bu 11kendine özgüt1 gerici yapısı ulusal kurtuluşun 
gel i ş i m diyalekt i g i iç inde geçicibir olaydır. 

B ir ulusal hareket gürünilmünde olan 11otonom ist 11 harekette 
proleter yada devri mc l demokrat i k programın varlı(lı 
aranmıyor.Zaten,o; bu özel! ikiere sahip olmadı ve olamazda.Asıl 
aranan şey, otonam i st hareket ı n, önder ı Iğ ı n in feodal burjuva ve 
imtiyaz!ı sınıf niteliğine ra~men nesnel olarak partik 
faaliyetinde ve kendi mücadelesi içinde emperyalizmi 
zayıflatıp zayıflatmadıgı yada emperyalizme darbe vurup 
vurmadı~ıdır. 

B iz i m ıç ın as d bakilması gereken yer 
burasıdır.Ama,otonom i st hareket bu konuma sahip olmam ı ştır ve 
bugün böyle bir rol oynamaktan uzaktır.Akslne o zaman zaman 
şu yada bu emperyalist güçün hegemonyac~ çıkarianna alet 
ofmuş,yada ~u yada bu gerici faşist devletlerin kendi 
komşularana kar~ı kullandığı birer santaj unsuru durumuna 
düşmüştür~Otonom i st hareket,emperyal i st sistem ve sömürü 
düzeninin dışına çıkmay~ amadamadıqı için ister istemez 
Kürdistan devriminin ve emekçi halkımızın şu yada bu düşmanı 
gUçler!e pragmatist uz la sma ve çözümlerden yana 
olmuştur.Önderl iğ in sınıf ya'pısı,bu tür gerici uzlaşma ve 
çözümlere her zaman uygun düşmektedir.Kaldı ki gerçek 
Marks i st-Le n in i st ler otonom i st hareket i ,sadece~Kürd i stan1dak i 
genel demokrasi n i n çıkarları açısından deg i !,emperyalizme 
kar ~ı bölgesel (Orta-doğu) ve genel sava şım b ilançosu ve 
sonuçları bakımından değerlendi rmekted fr!er~ 

Otonomist hareket emperyalizmin vahşi sömürü ve talan 
hegemonyası şartlarında, K ür d istan1dak i sömürqec i i !hak 
sınırlan içinde çözüm arıyor.Keslntikle o,emekçi halkımıza 
esaret boyunduru9unu vur mu ş olan i !ha kın parçalanmasını ve 
ortadan kaldırılmasını hedeflemiyor.Bu yüzden her ne kadar~ 
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Kürt ulusal sorunu için yofa çıktığ:ını idda ediyorsa da gerçekten 
o Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkım yadsımaktadır ve 
pratikte ona karsıdır.r:ünkü Kürdistan1daki her türlü ilhaka 
karşı olmadan KÔrt ~ ltısunun k e nd i kader i n i tay i n etme 
hakkından yana olunamaz.ZI ra i !hak b ir ulusun kend 1 kader in i 
tay i n etme hakkının kabaca ve zorla,her türlü yol ve yöntemele 
çiğnenmesidir.Otonomist hareket Kürt ulusur,un siyasal 
ikti darının tamamını emperyalizme zarar vermeden egemen 
ulusun e !i nde bırakarak kültüre! ve yöresel baz~ yön et i m 
kurumları ıç ı n mücadeleyi sorunun çozumu iç i n yeteri i 
sayıyor.Böy!ece Kürt ulusunun kendi kader i n i tay i n hakkı i lhaka 
karşı olmaktan çıkarılıy~r ve ilhak deği şi k biçimler aftında 
meşrulaştırılmış oluyor. 1 lhakın de{} i şi k biçimlerfe de olsa 
kalkmadığı ve sürdüğü şart !.arda b ir çözüm tamamen s i yasal 
planda gericiliği sim9eler. J !haklar ve emperyalist hegemonya 
sıkı sıkıya b ir i b i rler i ne bağlı olduklarından l !haklara kar fl 
olunmadan at i-emperyalist olunamaı:.Emperval i zme karfı 
mücadele . kesinlikle ilhaklara karşı mücadeleyi 
qerektirir.llhak gerçegi emekçi halkımızın kendi kaderini 
tayin hakkını engelleyen en öneml i unsurdur.Bu yüzden il ha ka 
karşı mücadele K ürd istan1da ulusal basıka kar ş ı 
mücadeled i r.Otonom i st hareket i !ha ka kar ş ı olmadıQı iç i n 
genel anlam~yla ulusal baskıya da kar ş ı de~ i Id ir. Onun kültüre! 
ve yöresel yön et i m konusunda i ler i sürdüqü qer iç i reform l st 
talepleri bu gerçegi gizlerneye yetmez.Kürdistan1da ulusal 
sorunun çözümü,emperya! i zme kar~ı sava ~ımı ve s iyasa! 
iktidarın alınmasını hedefi i yor;yan i, feodal burjuva ve 
somurqeci düzenin ve emperyalizmin devrilmesini,onun 
sınırları dı ş ı na çıkmayı gerektir iyor~Oysa ot ono m i st hareket 
emperyalizm i sağlamlaştıran onun hegemonyasını deg i ş i k 
b iç i m lerde devam etti ren harekett i r.Emperya! i zm i sayıflatan 
ve devrilmesini kolaylaştıran hareket degildir.Bu açıdan da 
dünya ant i -emperyal i st demokrat i k hareket i n i ler i c i b ir 
parçasını oluşturuyor. 
2-0tonom i st hareket,feodal burjuva sınıfların kendi 
imtiyazlarını kuruma ve gel i ştirmen in hareket id ir~ 

Genel itibanyla Kürdistan1daki feodal burjuva sınıflar 
emperyalizmin ve ona sıkı sık~ya baqır iktisadi ve sosyal 
dayanaklarını oluşturuyorlar. Bunun do§al sonucu olarak 
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Kürdistan hakim sınıflarının önemli bir kesimi mevcut 
iktidarlarla i ~birliğini sürdürmektedir. Oysa belli bir kesimi 
ise bazı koşullarm bir araya gelmesi sonucu merkezi 
ikti darlara ba s kaldırmı s lardır .Bu ba s kaldırı düzen in sınırları 
içinde biçiml~nip yine düzenin sınırı'an içinde kendi varlıcjını 
sürdürme yolunu seçmiştir. j şin içine heqemonya iç in kıyasıya 
mücadele eden büyük emperyalist qüçler ve ger i c i ikti darlar 
gir i nce durum daha farkli b ir gurunum 
almaktadır.KUrdistan'dakl feodal burjuva sınıfların beli i bir 
kes i m i n i oluşturan ve bulunduklan böiqelerde tam anlamıyta,dı ş 
qüçlerin de desteğiyle iktisadi ve siyasi olarak belli birer 
otor i tey i tems i ı eden bu qüçler varlıklarını 
sürdürmektedir ler .Bu güçler ,Bazılarının tanımladıklan gibi 
b i le şen olarak kes i nil kle küçük burjuva tabaklanna tekabül 
etmemekte~ ir ler .Sınıfsal b i le ş i m leri gerçekte feodal ve 
burjuvadır.lktisadi olarakta imtiyaz sahibidirler.Küçük 
burjuva katmanların beli i ölçülerde bu hareketten et k i lenmes i 
ve bu harekete katılması bu gerçeÇJi deği ştirmez. i şte bu 
yüzden Kürdistan'daki hakim sınıfların bu belli kesimlerinin 
merkez i otoriteye s i yas i başkaldırı şlarınm i k it i sad i temeli n i 
geç m i şten devr aldıkları imtiyazlan olu şturmaktadır.Bu 
imtiyazlarını korumak ve gel i şt irmek isteyen feodal burjuva 
kes i mler s i yas i olarak talepler in i 11otonom ide1

' 

somut la ştırmaktadıriar.Ba şka türlü davranmaları sınıfsal 

yapılarından ikti sad i ve s i yas i konumlarından dolayı mümkün 
olmaz.S i yas i planda düzen sınırları iç i nde merkez i devletle 
anlaşma şeklinde kendisini tezahür eden politik davranışları 
bunun somut göstergesidir. 

Otonom i aracılığıyla bu kes i mler,merkez i devletle uz la şma 
ve anlaşma sonucu iktisadi ve siyasi olarak imtiyazlarını 

geliştirmek için başa geçmeyi hedeflemektedirler.Bu onları 
emperyalizm şartlarında hegemonyacı emperyalist güçter i n 
kolları arasına düşürmekted ir~ 

Otonam i st hareketrgerçek anlamda bugün artık "sava ş ağalan 11 

durumuna dünüşmüş ve rahathkla şu yada bu emperyalist ve 
gerici faşist diktatörlükler tarafından kullanılabilecek durumda 
olan belli feodal burjuva kesimlerin sınıfsal ve iktisadi 
çıkarlarına denk düşmektedir .Geç m i ş tar i hsel paratik ve 
bugünkü konumlan ve oynadıklan rolleri bunu açıkca 
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sergilemektedir. 
3-Qtonomist hareket Kürdistan'da ulusal ve sosyal kurtuloluş 
mücadelesini reformizme etmenin alet id ir .. 

Tüm uluslararası drumun özünü,bugün daha çok ve daha açık 
bir şekilde görüldüğü gibi hala bugünkü yapısıyla 
emperyalizm i n iktisad i s i yas i ve askeri il i şk i ler i bUtünülüqü 
oluşturuyor.Uius!ararası i 1 i şk i lerde emperya! i zm in bu konumu 
biz i m Ulkem izde de ulusa! kurtulu ş hareketi süreeler inde 
reformcu hareket i yaratmıştır. 

Emperyalist siyaset boyunduruk altındaki ülkelerde de 
reformcu bir hareket yaratma ve reformculugu a şıtamak iç i n 
elinden gelen her şeyi yapmıştır,yapmaktadır.Geri ve bizim 
gibi sömürge ülkelerde bu durum nisbeten daha kolay ve daha 
açık b ir şek i lde görülmektedir. Yaratılan reformcu hareket 
ulusaf kurtuluş ve anti-emperyalist savaşları sabote etmek iç in 
hemen bir çok durumda kuHamlmaktadır.Bu olanak bizim çı:ibi 
ülkelerde feodal burjuva sınıf!arla çe~ltl i emperyalist güçler 
arasındak i yakın la şma ve i şb i rl ig i nden gelmekted i r.Çok amac! ı 
bir işbirliği niteligini qösteren bu reformcu hareket hemen 
her durumda bugüne kadar ulusal hareket 1 11destekley i p11 basa 
geçmeyi ba şarmı ştır.Öte yandan i se bu hareket önderi i~ i 
çeşitli emperyalist güçlerle gizli yada açık tam bir uyuşum 
içindedir.Oikemiz ve bölgemiz orta-doquda emperyalist ve 
sosyal emperyalist dizginsiz hegemonya koşullarında onlarla 
işbirliği içnde,tüm devrimci sınıf ve hareketlere karşı gerici 
saldırgan niteligini de taşımaktadır.Oikemizde bunun açık 
somut örnekleri görülmü ştür.N i tel iğ i qereğ i reformcu olan 
ot ono m i st hareket i n sözci.Her i ve önderler i her fırsatta 

devri mc i ve hatta kornUn i st oldukalarını bi le beyan 
edebiliyorlar.Böylece otonomist harekete Marksist-Leninist 
b ir gorunum vermeye çalı şıyorlar.Emperyal i zm i n sınırları 
içinde çozum arama başlı başına reformculuktur.Ancak 
ot ono m i st hareket ulusal kurtulu ş hareket i m iz i emekçi köylü 
yıgınların toprak sorunundan koparmak la reformcu n i tel iğ: in i 
çarpıcı b ir b iç i mde sergi !emekted ir. 

4-Qtonom i st hareket toprak devri m i n i n ve demokrasi n i n 
reddidir .. 
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Ot ono m i st harekette toprak devri m i sorunu asla yer 
almaz,ama; toprak devri m i ulusal kurtuluş hareket l m iz i n özünü 
teşkil etmektedir. Öyle ki ulusal kurtuluş hareketimizin 
demokratik niteligi ve ülkemizin tam anlamıyla 

demokratfa ştırılmas~ buna bağlıdır.Aks i taktirde ulusal 
hareket i n temel ordusunu tems i ı eden köylü katmaniann 
harekete gen i ş kahhmı saglanamaz ve bunun dogaı sonucu olarak 
ta güçlü bir ulusal hareket yaratılamaz. 

Kürdistan köylü yarı-feodal ilişkilerin hala hakim oldugu ve 
yayq:ın köy!U kitlelerinin bulundugu bir ülkedir.Bu yüzden 
toprak devrimi olmadan ulusal sorunun çözümü ülkemizde 
düşünülemez~Demokrasi sorunu da buna sıkı sıkıya 

bağ!ıdır.Uiusai kurtuluş mücadelemlzde esas koşul bu oldu{iuna 
göre ve otonomist harekette bunu red ettiğine göre demokrat 
bir nitelig:i bile olamaz.Otonomist hareketin feodal burjuva 
niteligi ve emperyalist güçlerle içine girdigi itifaklar onu 
ulusal kurtuluşumuzun esasına karş1 çıkarmaktadır.Sadece bu 
nitetiqi bile onun gerici olduğunun açık göstergesidir.Di!ine 
doladığı demokrasi sorununda da böylece nasıl yalan ve 
sahtekarlık yaptı9ı da ortaya çıkıyor.Toprak devriminin ulusal 
kurtuluş devrimimizin ana hedefine koymayan ve bu sorunu 
emperyalistlerle işbirliği ve ilhakın degişik biçimlerinin 
süreceg i ko şu llarda 11çözmey i 11 amaçlayan otonom i st hareket i n 
demokrasi için mücadele ettigi söylenemez. 

Bütün bu ana nedenlerden dolayı biz Marksist-Leninistler 
ant i-otonom i st bir konumda olmak zorundayız.Otonom i st 
hareket ger ı c ı ve emperval i st qüçler i n her zaman 
kullanabi leceg i tehlike! i bir akımdır.Bu da bizler açısından 

kararlı,.sabırlı ve sürek! i bir karşı propagandayı zorunlu 
kılıyor.Emekç i halkımızın ulusal kurtuluş mücadelesinde 
egitim i biranlamıyla buradan geçer. 
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KAPİTALİST-EMPERYALİST KRİZ DERİNLEŞİYOR. 

G.ROKEN 
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KAPiTAL i ST-EMPERYALiST KRiZ DER i NLEŞ i YOR. 

Bu günkü durum oldukca kar~ sıktır~Dünva geneli nde,.kap i ta! i st 
toplur~·mn neden olduğu.derin'çelişkile.r Yeni alt-üst oluşları 
ortaya çıkarmaya devarn ediyor.Çeli şkiler yumuşamıyor aksine 
daha da keskinleşiyor.yeni iktisadi buhran ve krizierin ortaya 
çıkmasına neden olan bu çelişki ler yumağı çagımıza damgasını 
vurmaktadır. 

B ir yandan kap i ta! i st-rev i ıyon i st ülkelerde proletarya i le 
burjuvazi arasındaki çel i şki,emperyalist güçler ve devletler 
arasındak i çelişki ler,öte yanadan;sosyal i zm i le kap it al i zm ve 
ezilen halklar i le emperyalizm arasındak i temel çelişki ler 
çaqımızın ana özetılklerini oluşturmaya devam ediyor. 

Bütün revizyonist anti-Leninist teori ve sözde düşüncelere 
karşın bu çelişki ler varlıqım sürdürüyor ve b ize ça(Jımızı olduğu 
kadar ülkelerimizide tanımanın olanağını/ veriyor.Bizfer 
Marksist-Leninistler biliyoruz ki ancak bu çelişkilerin 
b i 1 inmesi i le çağımızı tanı ya b i 1 ir ve bu çel i ~k il er i n çözümü 
i le esas olarak çagımı zı dönüşüme ugratabi 1 ir i z~Bütün olarak 
burjuvazi ve onun en büyük destekçisi olan rev i zyon ist,bu 
gercegi çarpıtmak ve örtbas etmek için ellerinden gelen her 
şey i yapıyorlar .Ancak bütün çarpıtma ve enqellemelere kar~~ 
proletarya ve ezilen emekçi halklar bunu öqreniyor ve bu 
çeli~kilerin çözümü için mücadeleye atıhyorlar.Bu günkü alt
üst olu ş lar ve güçlü karqa şalıklann kavranması ve teori k 
çözümü, bu çel i ş k i ler i n Lenin i st kavranışında n geçer.Ba şta 
sovyet modern-revizyonistleri olmak üzere bütün anti-marksist 
Leninist güçler ise leninist emperyalizm tahlilerini red etme 
ile basladılar.Ardından leninist devrim teorisine 
saldırdı lar:Amaçfarırproletaryanın ve ez i le n halklann,çaQımızı 
ve onun dönüşüm yolunu tanınmaz ve bilinmez hale getirmekti. 

Günümüzde ikti sad i ,s i yas i ve asker i buhranlar ve krizler 
bütün şiddeti lle sürüyor.Kapitalist-revizvonist dünyayı her 
gün daha çok girdabına çeken bu kriz i n ana merkez i nde asır ı 
ür et i m yanı üretimde anarşı bulunmaktadır.Günümüzde dü~Ya 
ekonomik bunalımı özünde önceki bunalımlar ı;:Jibidir.Karl 
Marks'ın dahi ane bir şek i lde açıkladığı ve tar i h in de kanıtladıQı 
bunalımlar kapitalist sistemin kaçınılmaz olgusudur.Aşırı 
üretim demek toplumun ihtiyaçlarını karşılaması demek 
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de~ildir.Tersine emekçi kitlelerin satın <alma güçü sınırlıd~r 
demekti r.Mallar satın ahnmaymca üretim dü ~er ,fa br i ka far 
kapamr,işçiler sokaga atılır,lşsizler ordusu büyür.Nitekim bu 
gün,örnegin ABD'de Reaqen'ın başkan olmasından önce 6 milvon 
işsiz varken ~imdi 15 milyonu aşkın işsiz vardır,yanı başka 
bir deyişle çalışan nufüsun l0%'a yakını i şsizdir.Sovyetler 
Birliginde 6 milyon,Çin'de 20 miiyon,Avrupa ülkelerinde ise 
büyük emperyalist ülkelerin her birinin ikişer-üçer milyon 
işsizi vardır.Enflasyon ise kapitalist ekonomik sistemin ürünü 
olarak gittikçe dünya ölçüsünde artmaktadır*Kapitalizmdeki 
meta paylaşım bunalımı aşırı üretim bunalımına dönü şür.Çünkü 
kapitalist eknomlnin varlık nedeni meta Uretimidir.Oretim 
bunalım~ hem mümkün ve kaçınıfmazdır.Bunahmlar kapitalizmin 
niteliginden,kapitalist üretim biçiminin uzlaşmaz temel 
çelişki s 1 nden kaynaklanır.Bunahm bunalımı 
bekler.Kapitalizf!lin eşitsiz gelişimi yasası rekabeti had 
safhaya ulaştırır. i ~te burada savaş hazırlıklan başlar.Bu gün var 
olan silahianma yarışı ve dünyamızı yeni bir emperyalist 
paylaşım savaşına sürükleme isteqini büyük-müazıarn 
hazırlıkları sürüyor. 

Olaylar ve yen i gel i şmeler göster i york i günümüzde 
uluslararası durum ciddiyeti n i karuyup,halklann özqürlük ve 
bagımsızlıklarını ve 11banşı 11 tehdit edivor.A~rr ekonomik 
bunafım,burjuva revizyonist sisteminin tüm çürüyüşünü ortaya 
çıkardı.Büyük emperyalist devletler i n,öze!l i kle de süper 
devletler i n yayılmacı ve hegemonya cı s iyasetler i bu 
çürümüşlükle mevcut durumu gerginleştiren dOğrudan rolü 
oynuyor.Amer i kan emperyalizm i Sovyet-sosyal emperyalizm i 
ve uşaklannın müdahale etmeye,yeni qerqinlik ve çatışmaları 
körüklemeye çalışmadıkları dünyanın bir bölgesi yoktur.Bu 
qerg i ni i k ve çatı şmalar yanlızca bu ülkeler in 11 barı şmı 11 deq i 1 
tüm dünya "barışını" da tehdit ediyor.Süper güçlerin savaş 
bütçeler i daha da artıp yen 1 rekorlar kırdı.Emperyal ist,öze!l i kle 
de iki süper devlet bUtün bu gir i şimleri sözüm ona denge adına 
yapıyorlar.Dengey i hegemonyacı i ht i rasiarı 
dogrultusunda,asker i şantajları ile ülke ve halkiara karşı 
giriştikleri faşist saldırılan haklı çıkarmak gerekçesi olarak 
kullanoyorlar.NATO ve VARŞOVA paktlaro aracolığı ile bu 
girişimlerini güçlendiren ve yayan emperyalist güçler Avrupa 
ve dünyanın sıcak sava ş bölgeler in i oluşturan ülkeler i sava~ 
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hazorlıklan i le çınlar hale getird i ler.Bütün dünyayı.1982 Y•hnda 
s i lahlan ma harcamaları 500 m i Iy ar dolar i k en bu gün 1000 
milyar dolan yanı 100% bir artışı buldu.Bu korkunc askeri 
harcamalar ve ür et i !en korkunc s i lahlar bo suna 
yapılmıyor~Stalin1 ın dedigi gibi "emperyalist gevezelik et~ek 
için degi! sava~mak için sitahlanır!ar/' Burjuvazi ve 
revizyonistler bu gerçegi örtbas etmek için,emperyalizmin 
n i tel i g i n i n deg i şt i g i n i ve sava ş ların artık kacındmaz 
oimadığmı ispatlamaya çah şıyorlar.Böylece emperxaı i st! er i n 
işlerini rahathkla görmelerini sağlamak istiyorlar. ı şçi sınıfı 
ve halklar1n gerceg i görmeler i enqel lenmek i s ten i yor. 

Oysa kap i ta! ist-emperyal i zm dünya ölçüsünde var olduqu 
müdetçe emperyalist sava ş lar kac~mlmaz !ıqını korur.Bu, iradi 
deqi!~ama;kapitalistrevizyonist sistemin nesne! niteliginden 
dolayı böyled i r.K ap i tar i st ülkeler arasındak i sava ş, genefi i kle 
onların dünya pazarı üz er i nde k i rekabetler i n in ve bu nedenle 
emperyalist burjuvazinin sınıf hakimiyetini 
tamamlamanın, i ~çi sınıfına ve emekçi halkiara boyun 
egdirmenin ana ilkesi olan militarizmin sürekli 
s ilahianmasının doğal bir sonucudur. 

Öte yandan emperya! ist,sosyal emperyalist güçler NATO ve 
VAR Ş OVA asker i pakt!arın aracılı~ıyla halkiara ni..ikller sava ş 
tehditleri ile şantaj yapmak istiyorlar.Ancak halklar 
biliyorlarkine Amerika nede Sovyet koruyucu!uğu nede NATO 
nede VARŞOVA askeri paktı gerçek barışı,özqi.irlük ve 
ba~ımsız!ığı getirmez.Tersine; askeri paktların kesin kes 
kaldırı !maları,ba ş ta Va şıngton ve Moskova1nın olmak üzere d i qer 
emperyalist merkezlerin dünyayı bağladıkları siyasal ve 
ekonom i k z i ne ir in parçalanması gerçek barı şı?özqürfük ve 
bağımsızhgı getirir. 

Süper devletler ve d i geremperyalist güçler s i lah ve ekonom i k 
11yardım 11 aracılığıyla 1 kend i ler i ne ba{Jiadıkları ülkelerden,mal i 
sermayeler i n i n boyun egd ir i c i güçü yardımıyla da yen ı 
ayrıcalıklar isternek için bir fırsatı kaçırmiyorlar.Maii?askeri 
ve d i plomat i k emperyalist a§a tak~lmı ş olan gel i şmem i ş 
ülkelerin emperyalist ülkelere olan toplam dış borcları 1984 yılı 
rakamlarına göre 970 milyar dolardır.Bu rakam 1977 yılı toplam 
dı ş borçların Uç katı kadard~r. Toplam dı ş borcların yarıya yakım-
380 milyar dolarLatin-Amerika ülkelerine aittir.170 milyar 
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dolar ise Afrika ülkelerinin dı s bordarını olusturmaktadır.Geri 
kalan ise Asya ve bazı ülkelerin dıŞ borçfandır.Bu gerçek,g:er! 
kal mı ş ülke halklarını tam bir yoksuııuga ve sefa!ete mahküm 

etgıJ,p~~);aı ist,sosyal-emperyal i st güçler s i lah,tehd i t,dolar,ruble 
ve casuslar kullanıp bu kitalardaki durumu i st ikrasız tumaya, 
ülkeleri ve halkları biribirierine düşürmeye,qerqinlik 
ocaklarını yanı k tumaya çalışıyorlar. Yerel sava ş ları körükleyerek 
feodalburjuva iktidarları biribirierine düşürüyor ve 
bunu,heqemonyalarını yayma ve güçlendi rm en i n b ir aracı 

yapıyorlar.Haklr savaşlara, ulusal ve sosyal kurtuluş 
devrimlerine sızmaktanda ger i kalmayanemperyalist güçler,bu 
haklı savaşları açıktan ezmek yada yolundan saptırmak iç in her 
şeyi mübah sayıyorlar.Onlar her alandasürdUrdükleri vahşi ve 
dizginsiz rekabetleri yan!~ıra halkiara karşı qizli yada açık 
ittifaklarda yapıyorlar.Ornegin 1982 yılı ortadoğu 

olayları,Vaşington ve Moskova emperyalistlerinin 
çev ir d i k ler i dolapların,bu bölgede yaratt~kları ağır durumun 
1 ran1a,A fgan istan'a,Basra-korfez l ve orta-do9u'ya,dünyanın 
çeşitli bölgelerine ve ülkelerine,özelfikle de Filistin halkına 
kar ş ı tezgahladıkları pazarlıkların açık bel i rt is i yd i .Asya,A fr i ka 
ve Latin-Ameri ka' da emperyalist ler hergün dolaplar çev i rmeye 
devam ediyorlar. 

Emperyalist süper devletler i n saldırgan s iyasetler i 
11görü~melerP1 çıkmaza sokmuştur.Banş,gerginligi aza!tma 
yada uluslararası güveni i k konularında yapılan Cenevre zirvesi 
bile bir sonuç vermedi ve veremezdi.Zirve öncesinde 
Amerikan ve Sovyet diplomasisi Asya,Afrika,Orta-Amerika ve 
bölgemiz Orta-dogu sorunları üzerinde blr dizi gizli 
görüşmeler yaptılar.Bu bölgelerde halkların ulusal ve sosyal 
kurtulu ş ~ava şlarına kar ş ı eylemler i n i uyumlu kılmaya 
çalıştılar. 1 ki süper devlet arasında bu pazarlıktatdaha önceleri 
oldugu gibi, anlaşma v_e rekabet yanyana gidiyor ve halkların 
özgürlük ve bağımsızlıklarına karşı tehlikeli sonuçlar 
hazır!ıyor.Gerçek Marksist-leninistlerin dedigi gibi "her iki 
süper devlet ortak i ~ler görüyorlar ,kap1 ştıklarında i se faturayı 
başkalan ödüyor.ıı 

Süper devletler Cenevre1de kendi kendi ler in i s i lahlandırmayı 
deg i Ls i lahlanma hakkında ve dünyanın öte k i ülkeler i üzeri nde 
hegemonyalarını pek i şt irme ve gen i şletme hakkında karar 
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alddar.Ne ABD nede sosyal·emperyal isıleri 
s i lahsızlanmayı i st em iyor[ar.Bu ir ad i olmadı~• iç i n 
silahsızlanmayı gerçekleştiremezier~Cenevre zirvesi bunu 
yeniden kanıtıad~.Resmi anlaşmalar olsun yada olmasın silah 
yarışı sürek! i tırmanarak süper rekorfar kırdı~Stratej i k 
si lahlarda i ndir im anlaşması denen SALT-l i9721de Brejnev ile 
N ikson arasında,daha sonra SALT-li 19791da Carter ile Brejnev 
arasında imza!anmış.tı.O günden bu yana her iki süper devletin 
strateji k s H ah lan yak fa şık üc kat arttı. Yapılan bütün 
burjuva-rev i ıyon i st propaganda far bu qerçeg i 
g i zleyemiyor.D i ger sorunlarda oldugugibi bu sorundada gerçek 
Marksist-Leninisierin teorik tezleri doqrulugunu kanıtlıyor. 

Belirtmek gerekirk! 1 zirveden sonra kültür ve spor aniaşması 
gibi ikinc! hatta üçüncü dereceden bir anlaşmadan başkası 
açıklanmadt.Kuşkusuz k ı iki süper devle_t in ~efıeri bu tür 
anlaşmalar yapmak için !sviçre yolunu 
tutma mı şlardı.Sözkonusu olan emperyalist pazar!ıklardı. Bu 
pazarlıkta da (Cenevre) görüldügü gibi süper devletler bütün 
dünya halkfarının özgürlük ve bağımsızlığına kar ş~ ana tehdit 
olmaya devam ed iyorlar~ 

Emperyai i st süper devletler hegemonyalarını sadece Dolar ve 
Rubleyle deg i l,ama; gerek! i g inde doljrudan dol)ruya ülkeler i 
işgal ederekte yaygınlaştırıyorlar.Geçmi şte sayısız örnekler 
yanı sıra Granada ve Afganistan1rn doÇJrudan işgalleri gibi.Bu 
örnekler de gösteriyor k i terör i zm bu süper haydutların devlet 
po! it ikalarıdır~ 

Uluslararası iktisadi,slyasl ve askeri krizler en çok geri 
kal mı~ ülkeler i 
et k i lemekted l r~Emperyaf istler ,Asya 1nın,Afr l ka.nın ve 
Latin-Amerika1nin geri kalmış bağrmfı ülkelerinde yükselen 
halk muhalefetler in i bastırmak,hegemonyalannı bu ülkelerde de 
kolaylıkla yürütebiirnek için faşist diktatörlükleri 
yaygınlaştırdılar. Faşist diktaların tıkandığı yerlerde ise sosyal
demokrat hareketlere ikti dar yolunu açıyorlar.19701 lerle 

birlikte bir dizi ülkelerde faşist diktatörlüklerle kanlı 
ikt idariarını kurdular.1975 yılından sonra ise yükselen ulusal ve 
sosyal kurtuluş muhalefet in i n doğrudan baskdarıyla burjuvazi ve 
emperyalistler _ taktik degi ştirerek duruma göre,ya 
fa ş i st-d i ktaları, 1 spanya, Türk iye,Arjant in vb ülkelerde oldu~u 
gibi 11demokrasi 11 oyunuyla kılıflamaya çalışyorfarfar,yada bunu 
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yapamadık ları yerlerde doğrudan sosyal-demokrat i kt idariarın 
kurulmasına destek oluyorlar. i ran ve N i karagua devri mler i i le 
bir çok ülkede devrimierin eşikte beklernesi ve ulusa! ve sosyal 
kurtuluş mücadelelerinin yükselmesi burjuvaziyi ve 
emperyalistleri bu taktige başvurmaya zorluyor. Kriz içindeki 
kapitalist-revizyonist sistemde burjuvazi ve emperyalistler 
sosyal-demokrat kartlarını oynuyorlar.Gerçekten de.sosyal 
demokrasi,kriz içindeki bu çürümüşasalak sistemde 
burjuvazinin ve emperyalistlerin (duruma göre) blr taktigini 
oluşturuyor. 

Ama proletarya ve ezilen halklar bütün gerici girişim ve 
takt i ki ere ra~men,grev ve göster i ierden,ulusal özgürlük ve 
ba~ımsızlık iç in s i !ah h ayaklanmaya kadar çok yan lı 
mücadeleler in i yüksert iyorlar.Uiusal ve sosyal kurutuluş devrim 
hareketler i bütün dünyada atağa kalk mı ş bulunuyor.Bu 
mücadelede,uzun zaman zayıf kalan komünist etkinlik, gittikçe 
kendisi n i ,modern-rev i ıyon i zm in büyük zarariarına rağmen 
h!ssettirmektedir~ABD emperyalistleri cepheden cepheye 
-Iran, Nikaragua ve diger bir çok ülkede-yenilgiye 
uğratılırken,sovyet sosyal-emperyalistler i ve uşaklan da 
Er itre, T igre,Afgan istan vb ülkelerde darbe üz er ine darbeler 
yiyiyorlar.Sovyet soyai-emperyalistleri 6 senedir Afganistanı 
işgal altında tutuyor.Amerikanci dinci,kralcı feodal-burjuva 
harekete rağmen Afganistan halkmın sosyal-emperyalistlereve 
Kabif!deki uşaklarına karşı mücadelesi 6 senedir 
sürüyor.A fgan istam kolayca i şgal edecekler i n i sanan Moskova 
şefler i ,bir zamanlar Vietnam'da Amerikan saldırganları gibi 
çıkamadıkları ve hiç bir zaman da çıkamayacakları bir çarka 
kapılmı ş bulunuyorlar.Propağandalarında ez i !en halkların 
mücadelesin i sözde destekler gorunen sovyet 
sosyal-emperyalistlerinin demogojik maskesi Afganistan1da 
bütünüyle düşüyor.Eritre,Tigre, Filistin vb ülkelerde aynı 
akibete uğruyor.Teslimiyetçi Kürtmilliyetçilerinin beyhude 
bütün çabalarına ra~ men sovyet Sosyalemperyalist ler in in 
maskes i K ür d i s tan'da da dü şüyor~lrak devlet in i halkımıza karşı 
1962 yılından beri s i lahlandıran,sömürgec i fa ş i st T.C 1ye ve 
Kenan Evren'in generaller çetesine milyarlarca dolarlık kredi 
ile-l967'den bu güne kadar toplam 2 milyar 250 milyon dolarlık 
kredi vermiştir- ekonom i k ve d i plomat i k yardım veren 
Moskova 1 nın yen i burjuva şefler id ir.Bütün bunlar ülkem l zde 
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siyasal durumu ağırlaştıran etkenterdir.Bu etkenierin 
ba şında,ayrıca, emperyalist sava ş haz"trlıklannın K ür d istan1dak i 
biçimieni ş ide gelmektedir. 

ABD ve NATO,müttefikleri olan Türkiye'yi de buna !!Öre 
hazırlıyorfar.Ozelf i kle 12 Eylül fa ş i st darbes in i takip eden 
yıllarda bu daha açık bir görünüm aldı.Türkiye1ye yeni askeri 
krediler saglandı.OzeHikle Kürdistan1da bir çok askeri üs 
kuruldu ve NA T01nun çev i k kuvvetler ordulannın K ür d fstan'a 
yerleştirilmesi kararla ştırıidı.Van1da§A~n 1da,Mu ş ve Hakkar ilde 
yapıian yen! asker i üsler ve havaalanları ABD ve NAT01nun 
direktifferiyfe yapılmıştır.Bu Türk hakim sıntflarınında kısa ve 
uzunvadeli çıkariarına uygundur~ 

Pentagon'un 11yıldız savaşların projesi Türkiye'ninde 11yeni 
savunma s istemler i'1ne uygun olarak hazırlanmasını 
kapsıyor.Sovyet füzeler in i durdurmak iç in bu '1yen i s istem!erH 
Türkiye'ye de yerleştirilmek isteniyor~40 Km~frk menzilli 
nükleer ba şhk ta ş ı yan füzeler yer i ne,modern nükleer başlık atan 
toplar ve F-16 uçakları na 250 i le 500 K m menz i lt i nükleer 
başlıklı füzeler yerleştir i lecek. 

Son olarak, Türk iye,Dünya bankasından aldıgt 80 m i Iyon dolar 
kredi ile Anadolu'ya ve Kürdistan'a 58 yeni hububat silolan 
kurmak istiyor.ABD buna ek bir kredi vererek bu projeyi 
gen i şlet ip kendi deyimleriyle 11 0rta-do§u1daki her hangi bir 
gen i ş kapsamlı bunahmda kullanman hakkına sahip olmak 
istiyor. 
Başka bir çok şeyin yanı sıra bütün bunlar gösteriyor ki 

Türk iye'de k i sömürge c i fa şi st-d i ktatörlük,ABD ve 
müttefik ler i emperyalist güçler i n hegemonyacı sava ş 
hazırlıkları doğrultusunda hazırlanıyor.Ama bu hazırlıklannda 
özellikle Türkiye-Kürdistan1 ını seçmesi tesadüfi degildir.Bu; 
hem i lerde kaçınılmaz olarak baş gösterecek olan Kürdistan 
ulusal ve sosyal kurutuluş devrimini bo~mak ve hemde 
jeopol it i k konumundan dolayı Kürdistan'r bir sıçrama alanı 
olarak kullanmak isteg i nden dolayıdır.Sömürgec i Türk 
ordularının üçte ikisi Kürdistan'a taşmmıştır.Türk ordusu 
Kürdistan1 ın cografik koşullan na göre egit il ip hazırlanıyor.Son 
4 seneden bu yana Türkiye'de yapılan 14 askeri tatbikattan 101u 
K ür d istan1da yapılmı ştır.Emperyal i st ler ve Türk sömürgec i 
güçler i Kürd istan'ı b ir sava ş aianı,emekç i halkımızıda 
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emperyalist savaşta ayaklar altında gidecek 11kurbanlık 11 

sayıyor lar. 
Empeı·yalist kriz ülkemiz Kürdistan1 ı da degişik bir tarzda 

güçlü bir tarzda etkilemektedir.Halkımızda diger emekç! 
halklar gibi bundan büyük acılar çekmektedır.Tek çıkış 
yolu:Marksist-Leninist teorimizle emekçi halkımızı siyasi 
olarak egitmek ve örgütlemektir.Ancak böylece maddi bir güç 
olarak düşmanlarımızın karşısına dikilebiliriz~ 
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sayı 7 ~çin düzeltme cetvelidlr. 

Sayfa satır yan lı ş doQru 

10 son ara ştırdı!ar. ara ştırdı. 
16 4 antı-sömürgee i onu ant i -sö mürgee i 
23 10 l çi n rusyayı veri n rusyayı 
24 33 tutuımaiı tutuimamaiı 

32 8 sos.emp.ben l m. sos.emp.kar şı mikadel ey i 
ben ı msem i şt i. 

57 ve 58 clft basdmıstır. 
61.sayıfadaki son 6 satı~ sayfa 59'a aittir .. Yani u .... rağmen kapi-

tal i zm •• u .. u•••• 
66 13 
66 27 
67 20 

67 25 
67 26 
68 27 
69 4 
69 27 
75 6 
76 21 
78 13 
79 1 

ve Arnavutluk 
Marksizmin 

hareket i n i n 20 yyıın 

kökü 
ulusal sorunu 

olmay 
kesim 
da dahil 

kızıl ordu Mao 
oldugundan 

kedi si 
yaratmakta 
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