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ııııııııııııııııııııııııııılllllllllllllllllllllllllllllllllll ll ll ll GEÇMiŞE BAKIŞ VE HAREKETİMİZiN İÇİNDE BULUNDUCU ll ll ll ll GENEL DURUM ll Jl Mıstefa Dıhok ll ll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1974 lU yıllar genel olarak sagcı solcu ayrımının giderek keskinleşti~i yıllardır. B~ ayrımın giderek netlik kazandı~ı bu dönemlerde Kürt ve Kürdistan sorunu hararetli bir şekilde 
tartışılmaya başlandı. özellikle henüz şOvenist duyguların agırlıkta oldugu bu dönemde eiddetli , tartı$malar oluyordu. o zamanlar KOrttistan'lı tüm solcular DDKO'nun etrafında toplan
mı•lardı. Daha sonraları DDKo•ıer ortaya çıktı. Ondan sonra saflaşmalar başladı. Kürdistan'lı devrimcilerin yogun çabaları sonucu KAWA, Sıtirka Sor gibi örgütler ortaya çıktı.l976 ya qelindiginde KAWA örgütsel in•aasını tamamlıyarak,KANA örgütü olarak kendini halka tanıtmaya baeladı. KAWA hareketinin aktiv çalı,ması sonucu kısa sürede Olke çapında bir örgütlülük saO
landı. Tüm bölgelerde kitlesel çalıemalara hız verildi. özellikle Diyarbakır, Van, Hakkiri gibi bölgelerde feodalizme ve yerli qericili~e bOyük darbeler indirildi. özellikle 1978 de hareketin prensip olarak silahlı eylemleri savundugu dönemde, birçok gerici, hain, iebirlikçi-toprak agası yok edildi. Bu sırada teslimiyetel oportünist kareı-devrimci Oç Dünya Teorisini savunanlar, örgüt içerisinde hizipçilik yaratmaya ba•ladılar ve örgüt içinde büyOk bölünme oldu. Dolaysıyla bu bölünme hareketin kazandıOı mevzileri kaybettirmeye sebep oldu. özellikle Siverek, Hilvan, Batman, Ceylanpınar ve Viran•ehir 
b~lgelerinde Oç Dünya'yı savunanlar çogunluk olulturdular. Tabi burda da Oç Dünya'yı red edenler üstlerine d0fen görevi 
yapmadılar. Bu arada eiddet üzerine kurulan Apocular örgütü yine bu ayrışmadan yarar gördü.Ceylanpınar, Viraneehir ve Batman bölgelerinde qeçmi,te hareketimizin taraftarı olan birçok insan, Apocuların eiddetli saldırıları kar•ısında korumasız kaldıklarından dolayı ya evlerinde oturdular yada onların saflarına geçtiler. Daha sonra Ferit Uzun•un kaldıgı Hilvan, Siverek bölgelerine Apocular giremeyince, onu öldürme yolunu seçtiler. Ferrit Uzun'un mensup olduqu aeiret o dönem Bucak a•ireti ile derin çeliekiler içerisindeydi.Bundan dolayıdır ki Ferit Uzun'un öldürülmesi olayı rahatlıklan Bucak aşiretine maledilebilinirdi. Bu imajı yaratmak için Apocular Ferit Uzun'u planlı ve program
lı bir •ekilde katlettiler. 1980 sonrası içeri düşen Apocuların militan dedikleri samimi itirafçıları Ferit Uzun'un öldürülmesine ilişkin de bir dizi açıklamalarda bulundular. Bunlardan bazıları 6zetle şöyledir: "Ferit Uzun'un çevresi vardı, fakat bize karşı idiler dolaysıyla Apocciların qiremedigi tek bölge Siverek ve Hilvan bölgeleriydi.Bizimde önce Sucaklara karşı sava•mamız gerekiyordu, fakat bu savaeı tek baeımıza vermemiz mU~ün de~ildi. Bir tarafa dayanmamız gerekiyordu, önce Kırvarlar aşireti ile anlaştık ve Bucak aeiretine karşı savaş açtık. Böylece bölgede savaş baeladı.Tabi bu arada yine güçlü olamadık. Dolayısıyla Ferit Uzun'un çevresini mücadeleye çekemedik, taaki Ferit uzun'u öldUrdil~UmUz zamana kadar. o zaman bizler Bucak aşiretine karşı savaşıyorduk, haliyle Ferit Uzun'un aşiret! bizden yana tavır takındı. Bu arada Kawa'cılar yanımıza eylem birligi yapmak için geldiler, ama biz kabul etmedik." Yine Kawa'cılar bu arada pasif davrandılar. örne~in Nusaybin bölge-
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sinde Apocular tüm çabalarına ra9men dikiş tutturamadılar. 
Çünkü orada hareketimizin aktif bir çalışması mevcuttu.Apocu
lar KUK ile girdikleri çatışmalarında dönem dönem bizim arkadaş
ların evlerinede saldırı düzenliyorlardı. Onları her uyarışımız
da yanlışlık yapıldıqını söylüyorlardı. Ki,sürekli karşılarında 
güçlü ve örgütlü bir kuvvet gördükleri, bir güç vardı. Aksi 
taktirde orayıda ellerine geçireceklerdi, Aynı şekilde Van, 
Hakkiri,Yüksekova gibi yörelerde Apocular başarılı olamadı ve bu 
yörelere giremediler. Çünkü bu yörelerde Kawacıların aktif ça
lışmaları vardı. O dönemlerde hare~etimiz dogru ideolojik bir 
hat üzerinde olmasın~ ra§men, bir takım yeni taktiklerio geliş
tirilmesinde, devrimci disiplin ve devrimci eiddettin uygulan
masında yeterince başarılı olamad~. Yalnızca ideolojik olarak 
do~ru olmak yeterli deOildir. Aynı zamanda ülkemizin özgül 
şartlarına ve insanlarımızın yapısına göre bir örgütlülük ge-
liştirmek gerekir. Acaba bugün PKK çevresinde kümelenen 
kitle, PKK nın dogru çizgisinden dolayımı orada? Elbette hayır. 
Bugün PKK yurtdışında~! bir bagı, kampanyasından bir iki mil
yona kadar para topluyabiliyor. Acaba bu parayı nasıl toplu
yor? oogru oldugu için mi halk yardım ediyor? Elbette hayır. 
PKK bunu Kürdistan'daki donkieotvari hareketlerine borçlu. O
nun içindir ki sözünü bazı insanlara geçirtebiliyor. Bunun dı
şında halkı haraca baglamıelar. örnegin Almanya gibi bir yerde 
bagış kampanyası açtıkları zaman, kişi başına 100-200 marktan 
aeaOı almıyorlar. Bunun dışında bazı bölgelerde her aileden 
yirmişer mark aidat topluyorlar. Bunu söyleyince do~ru,yanlış 
onların tüm yaptıklarını bizlerde yapalım demiyorum. Fakat bir 
gerçek var onlar yanlışda olsa kendi düşünceleri dogrultusunda 
halk arasına giriyorlar, sempatizanlarını da bu yönden sefer
ber ediyorlar ve ellerindeki propaganda malzemelerini halka 
götürUyorlar. Zaten sempatizanları çalıotırmanın iyi yolların
dan bir tanesi de budur. örnegin bizler 1979-80 li yıllarda 
halka giderken ilah dergi,kitap ve bildiri beraberimizde 
götürmüyorduk, hareketimizin o dönemlerde yaptıgı eylemlerin 
propagandasını yapıyorduk. ~i hareketimizde o dOnemler sürekli 
birşeyler yapıyordu ve elimize yeterli propaganda malzemesi 
veriyordu. Günümüzde şartlar ve ülke koeulları degişik olmasına 
ragiDen, programlı ve planlı bir $ekilde yeni bir mücadele pers
pektivi geliştirilmeli, ülkede ajan, hain, provokatör ve MİT 
agına karşı cezalandırma eylemlerine giri•ecek bir gerila timi 
oluşturulmalıdır. Avrupadaki taraftarlarımızı harekete geçi
recek dnzenli bir yayın devreye sokulmalı, bunun ülkedeki ör
gütlülükle bagları saglanmalıdır. Bunu yapmadıgımız müddetçe, 
gerek ülkede gerekse yurtdı,ında gerçek bir örgütlülü~ümüzden 
bahsetmek zor olur. Bir şeyin cismi ve ismi varsa düzenli bir 
faaliyetide olması gerekir. Şimdiye kadar Apocuların yokedeme
dikleri tek örgüt KAWA örgütüdür. Bunu bizzat kendileride iti
raf ediyorlar. Bunların bu yöndeki çalışmaları şimdiye kadar 
başarısız kaldı, ama bunun sürekli böyle 9idecegi anlaşılmama
lıdır. Bu gidişle KAWA yıda yoketmeleri mümkün. Bunu yapmakla 
kendilerine ülkede rahatça milliyetçi-dar görüşlll düşünceleri
ni yayma olanagı saglamış olacaklar. KAWA'nın güçlü ideolojisi 
olmasaydı, bugün ismi bile belki kalmazdı. Tıpkı KUK, Tekoşin 
ve Oç Dünyacı örgütler gibi yokolurdu. Diger yandan dönem dönem 
KAWA içinde çıkan ayrılıklar hareketin bir bütün olarak güçten 
düşmesine neden oldu.OportOnUst karşı devrimci Oç Dünya teori
sinin hareketimiz saflarında yaptıgı tahribattan sonra; harekc-
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tin kadro ve sempatizanları. arasında 80' e do~ru bir ayrışma da
ha oldu. Bu ayrışma, bir dizi devrimci. arkadaşımızın ya oturma
sına, yada diger bir takım hareketlerin saflarına geçmesine ne
den oldu. o dönemler hareket kendi önüne koydugu prograrnı ger
çekleştirmeye çalışması gerekirken, kendi iç sorunlarıyla uo
raştı. Bu arada faşit cuntacıların hazırlıkları ve darbe plan
ları hakkında taraftdrlar yeterince aydınlatılmadı. Bu konuda 
arkadaşlar yeterin~e aydınlatılmadıgı içindir ki, 12 Eylül 
faşist darbesinden sonra bir dizi arkadaş yakalandı. Tamda böy
le bir dönemde arkadaşlarımıza yönelik Kamışlı'da bir katliamın 
gerçekleşmesi, bizim dahada güçten düşmemize neden oldu. Tüm 
bunlara ragmen hareketi~iz günümüze kadar varlıgını sOrdOrdO. 
Ama günümüzde de halen kendi yarasını sarmayla me•guldür. 

Hareketimiz geçmişte Marksist-Leninist çelikten bir disip
lin saglıyamadıgı ve 12 EylUl ortamına oldukça hazırlıksız qirp 
digi içindir ki, kendisine kar•ı yapılan saldırıları gögUslU
yemedi, açıkça bu durumu hazmedemedi. Bundan dolayıdır ki, ya
ralar kısa sürede sarılamadı, yakalanan kadrolar yerine yenile
ri atanamadı, bölgeler öndersiz ve kontrolsüz kaldı. Bu durum 
yakalanmaların hızlanmasını sagladı. Giderekten bölgeler ara
sı irtibat kesildi, Kamışlı katliamından sonra yolda,ıarın inti
karnı alınmadıOı gibi, onların yerine giden arkadaşlar Kürdis
tan'ın diOer parçalarındaki arkadaelarla ili•ki saglıyamadılar. 
Kürdistan'ın di~er parçalarında kamp kurmaları gerekirken, ku
ramadılar. Kürdistan'ın diger parçalarında ve Lübnan'da kamp ku
rulabilinirdi. Bunun yanında Kürdistan'ın diOer parçalarında
ki yurtsever örqütlerle ili,kiye geçildi ama bu ilişkiler ge
liştirilemedi. Kürdistan'ın ırak ve tran parçalarına giden 
arkadaşlar diger yolda•larla ilişkiyi gerçekleştiremediler. Ge
liş gidişler olmayıncaıdiger hareketlerden insanlar taraftarla
rLmıza sitem edercesine, •hani arkadaşlarınız niçin gelip qitmi
yorlar?• dediler. İrtibatsızlıktan ve illekilerin s&glanmamasın
dan dolayı birçok taraftarımız hareketten s~udu. Bu durum gi
derekten di~er parçalardaki insanlarımızın da Avrupa'ya çekil
mesine,oralarda barınamaz duruma gelmelerine neden oldu.Hare
ketimiz iyi kötü 1984 yılına kadar, çeşitli gece ve yürüyüşleri 
Avrupa'da düzenliyebilmiş, bir yayın faaliyeti sürdUrebilmişti. 
Yalnızca ülkeye yönelik düzenli bir çaııema ve örgütlü bir 
tarzda ilişki gelietirme yeterince sa~lanamamıştı. Daha sonraki 
dönemde taraftarları yürüyü• ve gecelere dahi zor bela getiriı
dlgi bir konuma gelindi. 1985 1 ten sonra birlik çalı~aları ye
nide~ gündeme gelince esas olarak ülke ile ilişkiler gerçekleş
tirildi. Birlik ve konferans hazırlıqı gerekçesi ile yayına ara 
verildi. Olkede bir faaliyet olmadan, Avrupada'ki faaliyetlan 
yetinilemiyece~i, bunun bir anlamının olamayacagı. dü•üncesi öne 
sürüldü. Bencede bu kısmen dogrudur,ama konferansın bir an önce 
sonuçlanmaması, konferans hazırlıgının oldukça uzun sürmesi, 
hereket içinde pasifizmi ve hareketsizli~i iyice yaydı. Bu 
durum Apocuların taraftarlarımızı •hani örgütünüz nerede?• şek
linde sıkıştırmasına neden oldu. Apocuıar sekter düşünceleriy
le arkadaşlarımızı sıkıstırıyorlar. Bir an evel konferans ha
zırlıgını son safhaya vardırıp konferansı toparlamak gerekir. 
Artık gerek Kürdistan 1 a gerekse Avrupa'ya yanelik düzenli bir 
yayın faaliyetinin başlatılması zamanı gelmiştir. İyi gözlem
leniyorsa bütün taraftarların ilgisizlikten yakındıkları gö
rülecektir~ Bunun önünü almanın yolu düzenli yayın faaliyeti-
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nin başlatılmasıdır. Diger yandan İran, ırak ve Suriye•deki 
bir takım örgütlerle ilişkiye geçilmeli, bir kampın kurul
ması için çalışmalara girişilmelidir* Bu oluşturulacak kamp
ta insanlarımız gerila savaşı için egitilmelidir. 

Bizler Kawacıyız, diyenlere düşen görev ne olmalıdır? 
Hareketimizin geçmişine baktıgımızda, dogru Marksist-Leninist 
bir çizgiye sahip oldugumuz görülecektir. Kendi kendimize sü
rekli şu soruyu yöneltmemiz gerekir; mademki dogru ideolojik 
bir çizgiye sahipiz,niçin bu çizgiye dört ellen sarılmayalım? 
Niye tüm işleri birkaç arkadaşın omuzlarına bırakıyoruz? Her

şeyi başkasından beklememeliyiz, hareketimize dört ellen sarıl
mak gerekiyor. Avrupa emperyalizminin bataklıgına batmak 
istiyenleri, ve bu yöne dogru gidenleri U!;'Armalıyız. tnsanları
mız arasında Ulusal Kurtuluş Mücadelesi azmini geliştirmeli

yiz. Halka hareketimizin bugünkü durumunu ve mücadele biçim
lerini anlatmalıyız. özellikle Marksist-Leninist eylem biçimle
rini halka kavratmak gerekiyor. Saflarımııda karamsarlıga kapıl
maya yer olmamalıdır. Bu bir savaştır ölmekte var dönmekte. 
Diyalektik düşünce sistemini, her şeyin geli~ekte ve degişmek
te oldugunu halkımıza kavratmak gerekiyor. Gerçekten devrime 
ve hareketimize inanıyorsak hiçbir eeyden korkmamalı ve hiç
bir saldırı kareısından Ur~emeliyiz. Günümüzde halen hareke
timizin saflarında mücadele eden arkdaşlar, fedakar, devrim ve 

sosyalizm davasına inanmıe kararlı arkadaşlardır. Günümüzde ha
reketimizin içinde bulundugu durumu bahane ederek, evinde otu
ranlar ve mücadeleyi bırakanlar ya devrime inanmayanlardır yada 
dünya devrimleri tarihinden haberi olmayanlardır. Tarih ina
nan ve mücadele verenlerin yanındadır. Bizler kendi kendimize 
sormalıyız; halkımıza ve şehit Qülen yoldaelarımıza böylemi söz
vermiştik? Biz Kürtler verdiQimiz söz ve mertligimizle tanını
yoruz. Acaba 1ehitlerimize hiçmi sahip çıkmamız gerekmiyor? 
Eger hareket yapmıyor, çalışmıyor diyenler varsa gelin hep 
beraber yapalım, hep beraber çalışıp omuz omuza verelim. Hal
kımızın kaderini dar-grupçu ve milliyetçi eahısların elinden 
kurtaralım. Halkımızın amaçladıgı bagımsız ve sosyalist iktida
rı kuralım. omuz omuza verelim, inanalım ve güvenelim, herşeyi
mizi Ba9ımsız Birielik Demokratik ve Sosyalist bir ı<ürdist.an' ın 
yaratılması için seferber edelim. 
Hareketimiz, heran çalıemak isteyen dürüst, fedakar, yetenekli 
ve çalışkan tüm yurtsever, devrimci-demokrat ve komünistler 
için yoldadır. 
Devrimci selamlarla ••• 
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HEREDESİNİZ? 

Erdiieir Cinas 

Devrimci hareketimizin, on yılı a1an bir sürecini geride 
bıraktıgımız şu günlerde, her tarafta feryat ve figanlarla ka
rışık şu soru yükselmektedir. Neredesiniz?! 

Sempatizanlar, ileri sempatizanlar ve •yalnız• kalmış 
kadrolar eunu soruyorlar: bizi, •bıraktıgınız• günden bu yana yedi yıl geçti. o günden bu güne, halkımızın ve devrimci hareketimizin ugruna sarf ettigirniz çaba kar•ısında, dü•man bizden bedel aldı. lekence ve baskılarla, açlık ve yalnızlıkla, çogu zamanda çareaizlikle koyun koyuna ya•adık. Düşman tara
fından yenilginin getirdiOi çürüme ve teslimiyet tarafından, 
kueatıldık. Yer yerde radikal burjuva, yada feodal-burjuva 
Ulusalcı dayatmalar kartısında başsız kaldık. önUmUz, arkamız, 
sagımız ve solumuz ielendi. Ama eunu bilinkil yUregimizi işleyemediler. Biz yoldaelara ve davaya sadakatimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Peki, siz neredesiniz?: 

Geçmiete ve qünUmüzde, bizden ayrı kalmı• ülkemizin ay
dınları, qençligi ve yurtsever insanlarıda eu soruyu soruyorlar. Geçmiete bilimsel sosyalizmin, proleter enterhasyonalizmininde ieçi sınıfımızın politik kavgasının çok yakınında, 
halkımızın muktedir özgücü üzerinde, bir •ıeık• yaktıgımızın bilincindeydik. Fakat o dönemin karma•aaı içinde, bu tatlı 
•ışık•, bizi yeterince cazbedemedi. Bugün, Kürdistan Devriminin ve onun siyasi düzleminin •ayrı• oldugunu, bagımsız bir 
kimlik kazandıgını apaçık qörebiliyoruz. Şimdi her tarafta si
zi arıyoruz, fakat bulamıyoruz. Neredesiniz?~ 

Halkımızdan da eu figanların yükseldigi kesini yüz yılla~ 
rın esaretini kırmak üzere •dört bir yanımızda• Ulusal Xurtu
luşçu güçlerin, harekete geçtigini görüyoruz. Bunlar dü,manla
rımıza iyi vuruyorlar; iyi dögüeüyorlar. Fakat, bunlarda ne tam güvenimizi, ne tam coşkumuzun, nede tam istemlerimizin kar
şılıgını buluyoruz. Aradıgımız, ba,ka •bir 'ey• baeka birileri. 
Neredesiniz?~'\ 

Evet, neredeyiz? Yolda,ıar~ bunlar oldukça agır sorular. 
Lafı dolandırmaya da kimse tahamül etmez. Acıyla verilecek 
yanıt şudur: buradayız, burada! ••• Biz çok geçmeden bu •yanı
tın• verilecegi inancınday~z. Ama önce var olan gerçegimizi teslim edelim. var olan gerçegimizi teslim edelim ki• onun üzerinde "yanıt•ın yOzeyine. çıkı• yolu bulabilelim. 
Yukardaki sorular bugOn ~ürdistan'da aranıpta •bulunamadıgımı
zınn ifadeleridir. Buna, birde örgütsel olarak tam bir dagı
nıklıgı yaşadıgımız gerçegini eklersek, durumun, hiçte iç 
açıcı olmadıgı rahatlıkla söylenebilir. 

Peki bunun sebebi nedir? BugUnkU durumumuzla hareketle, gelecek için neler söyleyebiliriz? Bu sorulara dogru yanıtlar 
verebilmek için, öncelikte, devrimci hareketimiz!, tarihsel 
gelişimi içinde incelememiz gerekiyor. 

DURUMU DEilERLENDİRMEDE DEVRİMCİ YAKLAŞIM 
önce mevcut durumumuzu deQerlendirmede, saflarımııda ola-
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sı iki tehlikeli e~ilime işaret cdecegiz. 
Bunlardan birincisi; tarihsellikten uzak, )talnızca olum

suzluklarımızı kafasındaki karamsarlık ve umutsuzluk üzerine 
bina etmiş bir son'un ve tükenişin egilimidir. Bunlar, KUrdis
tan'da sınıflar mücadelesinin bugün vardıgı boyutu ve gelecegi 
hakkında bir kavrayışa sahip degildirler. O arada, devrimci ha
reketimizin bu mücadeledeki yeri ve gelecegi kucaklamadaki mis
yonunda göremezler. Onlara göre, bugün, bir olumsuzluklar dizi
siyle sarılmış durumd.ayız. Buna, birde ülkemizdeJd çeşitli renk
lerden burjuva kurtuluşçu güçlerin etkinligini eklersek, bize, 
tarih çizgisinde yer kalmamıttır. Kısacık yürüyüşlerinin ta
rihi, burda bitmiştir. Bunlar, bunalımlarından •çıkış• yolunu 
ideolojik-siyasi ilkelerimizi kemirmede bulurlar. (Daha geri 
unsurların ise, yoldaoları •kemirdikleri• görülmüştür.) Aydın, 
yada küçük-burjuva ruh hallerini okiayan rüzgar hangi yönden 
esiyorsa, gögüslerini oraya dogru açarak, saflarımızda, her
•eyi, bütün degerieri yeniden, bir ~artı~ konusu yaparlar. 

Ikincisi iseJ qelecek üzerine ciddi bir iddia ve ülkü 
taeımayan, varolan durumu ufak tefek revizyonlnrla korumaya ve 
geli•melerin hep kuyrugunda sürüklenmeye •azmetmiş•, tarihsel 
kendiligindenciligimizin ve ilkelligimizin egilimidir. 
Bunlar, bilimsel sosyalizmin, aynı zamanda dünyayı degietiren 
bir doktrin oldUOUnun, onun erlerininde maddi ortama . sürekli 
bir müdahale görevi ile hükümlü olduklarının bilincinde degil
dirler. Bilimsel sosyalizmi, yalnızca bir aydın kimilgiyle de
gil aynı zamanda bir sava•çı kimligiylede kavramanın ancak ko
ministlik oldugunu bilmezler. Bunlar, •somut koeullara• uygun 
hareket ettiklerinden gayet emindirler, durumdan da memnundur
lar. Onlara göre tartışmayı derinleetirmeye, hedefi genişletme
ye ve ülküyü büyütmeye hiç gerek yoktur. •Koeular oldugunda•, 
•yeri ve zamanı geldiginde• •uygun• hareket tarzı içine gireriz 
hepsi bu kadar, Bunlar, devrimci hareketimizi olayların ve ge
lişmelerin önüne çıkarma iddası ve cesareti taeımadıklarından, 
bütün düşünceleri ve önerileri •iıkelli~imizi• yeniden düzenle
mekten ibarettir. 

Birinciler, gelecege ili~in hiçbir umut ta,ımadıkların
dan, gelecegin karanlıgı geçmişin -ve bugününde- üzerine yayar
lar. Geçmi•te ve bugünde sahiplenecek hiçbir d&Qer bulmazlar. 
Onlara göre bütün geçmie karanlıktırı çünkü, geride gelecege 
yansıyacak hiçbir ışık sızıntısı yoktur.Yıllarını ve •nazlı• 
enerjilerini bir bataklıkta debenerek geçindikleri inancında
dırlar. Şimdi bir kaçıe yoluna girme cesareti gösterebilirlerse 
ne ili! •• 

tkincilere göre ise; geçmişte çok büyük ieler yapılmıştır, 
bugüne açık alıola çıkılmıştır. Fakat yine de istenilen düzey
de degilaek, bütün suç, •koeulların bulunmayıeından, hiçbir gü
cün hareketi daha ileriye götüremeyecegi, maddi ortamın belirle
digi yolun etkilerindendir. 

Birinciler, saflarımızda giderek kopuşun, ikinciler ise 
saflarımızda giderek mevzitenişin egilimidirler. Hareketimiz, 
bu iki egilimin teehiri ve mahküm edilmesi özerinde devrimci 
çıkışını yapacaktır. 

Bu çıkıeı yapmak için, ülkemizde yeterince uygun koşullar, 
elimizde de birikimimiz var. Son yıllarda, Kürdistan Ulusal Kur
tulue Mücadelesi, öyle hızlı gelişmeler kaydettiki, ülkemiz gi
derek ortadoqu'da ki devrimci dalganın merkezi durumuna yükse
liyor. (Bunun, Uluslararası Komünist Hareket açısından-ve tabi 
ülkemiz komUnistleri açısından da bölgedeki gelişmeler üzerin
deki etkisi ve önemi açıkça ortadadır.) Ulusal-devrimci mUcade
le, yaygınlaşıp merkezileştikçe sınıf siyasal saflaşmalarlda 
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hızlanacaktır. Yüzyıllık ulusal kurtuluş hareketimiz, kendi i
çinde sınıf saflaşmalarına henüz sahne oluyor. Kürdistan, hem 
hızlı bir sınıf farklılaeması sürecini, hem de, ulusal kurtuluş hareketi içinde, alttan gelen sınıfların, hızla mücadelenin önüne geçme sürecini yaşıyor. Bu saflaşmada proletaryanında, kendi mevzisine geçecegi açıktır. Bu bakımdan, ~evrimci hareketimizin önünde geniş bir mücadele alanı, parlak bir gelecek dur~or. 

öte yandan, örgütsel olarak dagınıklıOımıza kar•ın, bir hayli birikime sahip.olduk. Geçen on yılda, zengin bir deneyim; ve iyi bir egitimden geçtik. Yolda,ıarımızın önemli bir kesimi, 
d~emanla sıcak bir mücadele ve direni• içinde, deneyim ve bil
gı sahibi olurken, diger bir kesimi def ülkemizin bütününO, bölgemizi ve dünyayı daha yakından tanıma fırsatı buldular. Eskiden hemen hepimiz, amatördük. Sınıfa ülkeye ve dOnyaya a,agıdan 
bakıyorduk. O zamanlar, ideolojik-siyasi çizqide, mücadelede yukardan üzerimize yuvarlanıyordu. şimdi ise, saflarımız, tepeyi ellerinde tutacak ve bunlara yukardan yön verecek profesyonellerle dolu. 

öyle ise, gelecege, dopdolu bir umutla ve inançla sarılma
nın zemini üzerindeyiz. Sirndi bu inançla geçmieimizi irdelemenin, onunla bir hesaplaemanın ve qe~ecege çıkmanın sırasıdır. 

GEÇMİŞİN DBCERLBNDİRİLMBSİ 

19.Yüzyılın ortalarında, Kürdistan•a giren ticari kapita
lizm, Kürt toplumunda meta dola•ımının yaygınla,masını ve iktisadi yaşam birligini sagladı. Böylece Kürt toplumunun uluslaema süreelde ba,ıamıe oldu. Fakat, bu ticari kapitalizm, ülkemizde ciddi bir sınıf farklıla,ması yaratmadı. Alttan gelen Kürt köylüsünUn ulusal istemlerinin üzerine, üstten gelen Kürt feodallerinin ve ticaret burjuvazisinin pazardan pay alması kav
gası binince, ulusumuzun, ilk yüzyıllık tarihi •feodal-burjuva" önderlikli onlarca ulusal harekete sahne oldu. Bu •feodal-burjuva• hareketin son •Mohikan'ı" KOP dir. 

tkinci emperyalist paylaeım sava•ı ertesinde, emperyalist kapitalist ülkelerdeki tekellerin ellerinde biriken sermaye 
fazlası yogun bir eekilde sömürgelere, yeni-sömOrgelere ve ba
~ımlı ülkelere akmaya ba•ladı. Bu sermaye, sömürgeci ülkeler eliyle Kürdistan'ada aktarıldı. Tabi buna sOmürgeci ülkelerin, 
işbirikimleriylede olu~uş sermaye de katıldı. &eylece Kürdistan, yaygın meta dolaeımının yanında, hızlı bir sermaye hareke
ti~ede sahne oldu. Sermaye yatırımı, o güne kadar çok yavae degi,en Kürt toplumunun geleneksel yapısını hızlı bir alt-üst 
oluşa u~rattı. Köyden kente y~un göç, hızlı bir •ehirleeme, 
kırda ve şehirde toplum içinde yeni katmanıa,malar, birinden digerine geçie hareketleri• ve tabi i•çi sınıfınında siyasal olarak büyümeai.Toplumsal ya,amdaki bu sınıf farklılBemaları, Kürt ulusal hareketinin siyasi platformuna yansımakta gecik
medi. tran Kürdistan'ın da Komela Hareketi, Irak Kürdis.tan'ın da Talabani ve diger muhalif Kürt hareketleri, Türkiye Kürdistan • ın da ise Dr. Şıvan·' ın muhalefeti, yeni toplumsal sürecin alttan gelen sınıflarınınt feodal-burjuva önderlige muhale
fetleriyrli. 

ODXO'da, bu muhalefet sürecinde -Türkiye'de ki Marksist çevrelerdende beslenerek- Türkiye Kürdistan'ın da ulusal-burjuva demokratik bir hareket olarak d~du. 70'li yılların ortalarında 
kurulan DDKD'ler, onun bir devamı niteligindeydiler. 

Bu yıllar, Türkiye'de Marksist teorinin, gençlik ve halkın 
di~cr kesimleri içinde hızla yayıldı~ı yıllardı. Metropol 
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kentlerdeki Kürdistan'lı üniversite gençliQi ve aydınlarıda, 

bu yıllarda hızlı bir şekilde Marksizmle tanıştılar. Ve onu 

Kürdistan•a taşırdılar. tete tam bu sırada, "ulusal-burjuva 

demokratik" hareket, kendi içinde sınıf siyasi saflaşmaıarına 

sahne oldu. Kürdistan devriminde proletaryanın rolünü gören 

ve ona inanan bir kısım aydın gençler çe,itli dernek ve örgüt

lerden kopup gelerek, her kapıya karasını çalmaya çalışan sah

te marksist teorilerle sınıf mücadelesinin önünü karartan, pro

letaryanın devrimci misyonu yerine, burjuva-reformist deqişim 

ve dönütümleri koyan •sovyet• kaynaklı modern revizyonizme 

"tavır koyu~temelinde", proletaryanın saflarında yer tuttular. 

ı,te devrimci KAWA1 mız,böyle dogdu. Kuekuauz bu tavır koyuşta, 

Sovyet-sosyal emperyalistlerinin Güney Kürdistan ulusal kurtu

luş mücadelesinin bastırılmasında aldı~ı rolünde etkisi oldu. 

Ama revizyonistler, bunun •milliyetçi bir tepki• oldugu suç

lamasını sürdüre qitsinler, scrçekte bu, ulusal karşı duruş, 

halkımızın özqücüne ~ayanma ve inanma yürekliliginin ve erdemli

ginin ifadesiydi. 
Zaten devrimci hareketimiz, daha ilk olueuroundan harcını, 

iki temel dusturla kardı. Biri, her renkten revizyonizmin ve 

ihanet teorileri karşısında, bilimsel sosyalizmin devrimci dak

tirinine sadık kalmaktı. Digeride ueaklık, teslimiyet ve ruh

suzluk karşısında, halkın özqücüne güvenmek ve ona dayanma ka

rarlıqını korumaktı. Hareketimiz, bu iki düstur üzerinde geli

şip, sınıfın ve halkın hareketi olacaktı. 
Fakat daha çıkı•Lmızda, çizgimizi bulandıracak, zaman za

man yolumuzu kesecek ve saptırabilecek yabancı renklerlede zo

runlu olarak yüklenmiştik. Bu zorunluluk nereden geliyordu? 
İdeoloji bir kez uluslararasılaştı mı, artık her ülkede 

sınıfın. düşe kalka, deneyim içinde kendi ideolojisini kurması

na gerek ve olanak da yoktur. Sınıf, kendine uygun ideolojiyi, 

hemen dışardan alır. çagımızda ieçi sınıfının ideolojisi de 

uluslararasılaşmıştır. Bu yüzden, her sonradan olan ülkenin 

işçi sınıfı, onu dıeardan alır. Marksizm-Leninizmin ülkemize 

girip proletaryanın aydınlarıyla ilk kar•ılaşmasıda böyle ol

muştur. 

tşte,devrimci hareketimiz uluslararası komünist çizgiyi 

dışardan alırken o dönem komünist hareket içinde önemli bir 

etkisi bulunan ÇKP 1 nin revizyonist, karşı-devrimci tezleride 

"Truva Atı• misali saflarımıza girdiler. 
Dahası, uluslararası kominist çizgi bize Türkiye üzerin

den geliyordu. (Kendi yazı dilini kullanamayan sömürge bir ül

kenin aydınları için bu durum, hili •do~allı~ını• korumakta

dır.) Türkiye 1 de ki sapmaların çizgi üzerinde oynamalarının 

etkisi bir yana, başlı başına teorinin Türkiye üzerinden a

lınması bizi Türkiye'de ki siyasi düzlernin etkileri altına so

kuyordu. Türkiye siyasi düzleminin Kemalist kırması mücadele, 

örgütlenme ve çalışma biçimleri bizide e~kiliyordu. Şüphesiz 

Türkiye'de ki siyasi düzlernin canlı ve parlak yanlarınında 

üzerimizde etkisi olmuştur. Ama henüz kendi ayakları Uzerine 

dikilmemiş bir hareket, olumlu örnekleri kendi bilinçli bil

gisi ve deneyimlerine nasıl çıkarabilirdiki? 

İdeolojik-siyasi çizgimiz, örgütlenme, çalışma ve mücadele 

biçimimiz üzerine dıştan yansıyan bu olumsuz etkilere, iç ya

pımızdanda gelen bazı olumsuzluklar eklenmişti. 

Bunlardan birincisi, kendilH}indenci lik illetiydL Hare

ket, farklı bölge ve yapılardan gelen aydın gençli~in kendili-
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ginden bir oluşumuydu.Oaha önceden yaşan~ış bir örgüt dene-
yi ve gelenegi yoktu.Yada herehangi bir yapıdan kopup gelenler 
daha önce yaşadıkları örgüt deneyi Ve gelenegini, yeni oluşum 
üzerinde hikim kılma ortamını bulamadılar. Böylece örgütlenme 
ve çalışmanın yarattıqı birikimleri merkezileştirmekten yoksun 
kaldık. İlk olueumuz bakımından dogal olan bu durum, zaman i
lerledikçe tarihsel .bir hastalık halini aldı ve tarihimiz bo
yunca biz onu yakamızdan silkip attıkça, o,ete~imize yapışıp 
bizi geri çekmeye devam etti. 

1kinciside, bu kendili~indecilikle kalkola yürüyen, fark
lı yapı ve bölgelerden gelen insanların gurupla~.,ı ve hizip
leşmesiydi. Bu gurup ve hizipler bazen saflarında ve kitleler 
üzerinde "feodal-bu~juva etiketleri" oluşturmaktan dahi sakın
mıyorlardı. oogal olarak böyle bir yapı, örgütlenme ve dagılma 
tezadını birlikte yaşıyordu. 

OçüncüsUf içinde geldi~imiz "burjuva-demokratik hareketin" 
etkilerini hSli önemli ölçüde üzerimizde taşıyor olmamızdı.En 
bariz şekilde, kendisini, burjuva milliyetçili;i haliyle hiss
ettiriyordu. Ajitasyon, propaganda ve örgütsel çalışmada, bur
juva milliyetçi etkiler, sınıf kaygısını qeri plana itiyordu. 
Aynı şekilde burjuva demokratik dernekler, zaman zaman militan 
mQcadeleninde önüne çıkıyor onu sekteye uoratıyordu. 

Son olarak Kürdistan'da i•çi sınıfının, kendi ülkesinin 
devrimci dinamikleri üzerinde bir mücadele geleneOi yaratama
mış olması da qenç aydınların elinde, önceden bir deney ve 
birikim vermemişti. Buda sınıfa yabancılıgın aşılmasında bir 
boşluk dooruyordu. 

Demek ki; ilk oıu,umuz sınıf mücadelesinin bütün alanla
rına nüfus etmiş, sınıf bilincine tam olarak erifebilmi,, onun 
gereklerine ve araçlarına sahip bir oluşum deOildi. Bu, sını
fın yanında, ilkel düzeyde bir saf tutmaydı. zaten donatım ve 
eOitim düzeyimiz bakımındanda henüz ilkeldik. Bu, yeni doqan
bir marksist hareketin, tarihsel bir zorunlulugudur. Biz de 
henOz "zorunlulu~un" kuca~ındaydık. 

Hareket buradan kalkarak, ideolojik-siyasi çizgide tam 
bir sınıf bilincine erişecek Olkemizin kendine ~zgO devrimci 
dinamikleri üzerinde bir örgat, çalı•ma ve mücadele biçimi ya
ratacak, kendi deneyimleri ve gelenekleri üzerinde profesyo
nelle,ecekti. 

Ne yazık kiı buna bugün ulalabilmi• de~iliz. Ama bu yönde 
epeyce mesafe katettik. Yakın önemlice bir b61Umü geride bırak
tık. 

Şimdi, dönüp katettiOimiz mesafeye bir bakmak, bu yolda 
yarattıgımız de~erleri ve birikimleri sahiplenmek, onun her 
dönemecinde, önümüze çıkan engelleri ve olumsuzlukları bir bir 
teşhir etmek ve gelece~e ili,kin dersler çıkarmak gerekiyor. 

Bu yolda önümüze çıkarılan ilk engel, kar•ı dev~imci Oç 
Dünya Teorisi Oldu. Dışarda Uluslararası Komünist Harekete ÇKP 
tarafından dayatılan bu "devrime ihanet teorisi" ne içimizdeki 
burjuva milliyetçileri ve reformistleri sahip çıktılar. Bunlar, 
feodal-burjuva etkinlikleri de kullanarak yolumuzU kestiler. 
Uzun süren tartışma ve çekişmelerden sonra ancak önemli sayıda 
kadro ve kitle tabanını yanlarına alarak kenara çekildiler. 
Dolaysıyle hareket bundan sonra çok az sayıda bir kadro mal
zemesiyle yoluna devam edecekti. 

Oç Dünyacılarla ayrışma, hareketimiz için bir dönOm nok
tası olu. llerşeyden önce içten ve dıştan bütün dayatmalara 
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karşın, devrimci hareketimiz Uluslararası Komünist Hareketin 
çizgisinde ve dUnye devrim cephesinde yer tutmaktaki kararlı

lı~ını korudu. önemli bir teorik birikim kazandık, grupçu ve 
bölgeci yapıyı önemli ölçüde aştık. Kürdistan'da çalışmanın ve 

ülke prati~i üzerinde yükselmenin zorunlulugunu kavradık. 
Bu birikimlerin yansıması olarak yayın faaliyetine baş

ladık. İlk kez, ciddi bir örgütsel faaliyet içine girdik. Met
ropollerde ki kadro ve ileri sempatizanları Kürdistan•a çe
kerek ülke zemini üzerinde çalıştık. Kısa zamanda, güçlü bir 
kitlesel t~an da yaratık. 

Fakat Uç Dünyacılara karşı mücadelede de kendili9indenci 
bir yan olmuştu. Devrimci kadrolar baeından itibaren merkezi 
bir otorite altında tavır koymamışlardı. örgütsel bileşimdeki 

kendili~indencili~i, önderlerin siyasi perspektiflerindeki 
kendiliQindencili~i tamamlayınca, illetti bir kez kapımız
dan içeri almı• olduk. 

Bu dönemin kendiliQindencili~inde, örgütün kapasite 
eksikliklerinden, denetim ve egitim yetersizliklerinden 
gelen yanlarda vardı. Ama esas olarak, "ona şapka çıkaran" 
ona •aevdalanan• giderek ona •kölece boyun egen• önderlikti. 
önceden (Oç Oünyacılarla birlikte oldu~umuz dönemden) örgüt
sel birikim bakımından ancak birkaç bölgenin deneyimini devr
alabilmi•tik. Fakat bu kez, elimizde uyumlu ve epeyce eqitil
mil bir •yoldaşlar toplulugu• vardı. Bunlardan ciddi, giderek 
profesyonel bir ~rgüt yaratabilirdik. önderlik ise, buna he
vesli görünmüyordu. En basitinden, örqütü tanıma ve denetleme 
görevinden, ileri sempatizanların örgüte çekilmesi ve kadro
ların çalı1ma1arına, örgütte uzmanla,ma, profesyonelleşme, 

iş bölQmü ve kurumsallaşmanın saglanmasına kadar, örgütün mad
di ve askeri olarak teçhizatlandırılması ve daha başka karmaşık 
görevlere kadar hepsi, önderliQin kaygı alanının dışında 
kalıyordu. Çok sonradan,bu (kendiliQinden öne çıkmış) önderli
gin bizzat kendisinin hep profesyonelle•ip, profesyonelleeme
me kaygısı ve teredütü içinde ya,adıgı ortaya çıktı. Evet, ne 
büyük talihsizlik: t•te hareketimiz tarihinde böyle talihsiz
likleride yaşadı. 

Kendili~indenciligin siyasal düzlemide, birincisiyle u
yum içindeydi. Buda ülkeyi ve onun siyasal düzlamini {gerek 
dört parçada, gerekse salt Kuzey Kürdistan 1 da) tanıma, siyasal 
gelivmeleri izleme ve ona uygun gündem belirleme kaygısı taşı

mamaktan baelıyordu. örgütü prati~e sürme ve pratik deneyim
lerden ilke gerçekleri hakkında bir fikir sahibi olma, giderek 
bir mücadele perspektifi edinme diye bir sorun yoktu. Kendili
glnden çalışma d~al olarak, Türkiye'de ki siyasal gündemin 
kuyrugunda gidiyordu. Siyasal mücadelenin zengin bileşiminden 
örgütün kadrolarının ve sempatizanlarının önlerine düşen, yal
nızca siyasi propaganda idi. Buda, anlayı• bakımından Maoculuk
la yüklü oldugu için ya enerjimizi agırlıklı olarak köylerde 
sarfediyorduk, yada "köylü kafasıyıa• şehirlerde dolanıp duru
yorduk. 

AEP ve Enver Hoca yolda,, sahte kılavuz Mao•yu "artık yol
dan atın:• çagrısında bulunduQunda, bu önderilgimiz apışıp kal
dı. Kendilerini siyasal mücadelenin pratigi içinde üreteme
diklerinden -dönemin yaygın ve haklı ithamıyla- "kitabilik" do~
ruyu seçme ve kavramada yetersiz kalıyordu. Onlara göre, Mao 1 yu 
redetselerde olurdu, kabul etselerdide. Acaba hangisinden ka
rar kılınmalıydı::: 
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Açıktır ki, önderliqi artık bir "karar vermeye" sürüklemek için alttan bir "isyan• gerekiyordu. 
örgütün zamanında bu kendili~indencilige müdahale etmemesi, onun hili bir kapasite eksikligini yaşadıgını gösteriyor. Elde bir tüzügUn bulunmaması da müdahale yönteminde belirsizligl getiriyordu. 
önderlik, ke~iligindenciligin közü üzerinde sag-pasifist bir politikada pi•irmeye ba•ladı. Herkesin ihtilllci 

çıkışlar bekledigi ve umdugu bir anda, iki sag hamle ile taba
nın Uzerine vardı. Bunlardan biri YDG (Yeni D&nemde Görevlerimiz r.) brö,ürü, digeride, DEV-DEB giri•imi idi. YDG brö•Orü, tarnda kitle mücadelesinin yükseldi9i bir a•amada, kendi ruhi çöküntüsQnO mücadelenin yerine koyuyor, ve qeri çekilme "sak
lanma"çaqrısında bulunuyordu. DEV-DEB ise, Kürdistan'ın agır, riskli ve önderligin pekde yabancısı oldugu, siyasi düzdemini terketmek ve hareketi, Türkiye•de ki devrimci-demokratik siya
si düzleme çekme girieimiydi. Her iki hamlede hareketimizin ihtilAlci temeline çarptı ve oradan •isyan• kıvılcımları saçıl
dı. 

Tabanda ki bu patlama, örqütümüz açısından parlak bir geleceOin işaretlerini veriyordu. Hareketin artık amatörlük ve ilkellikten sıyrıldıqı, profeayonelleşme için gerekli birikim ve donatLmı saqladıgı her bölgede biribirlerinden"bagım
sız• bir •ekilde gel.i•en muhalefetin sesinin ve önderlerinin tonundan anlaşılıyordu. Gerçektende, Yoldaşların artık sınıfa, Ulkeye ve dünyaya üstten bakabilecekleri bir yetkinlige ulaş
tıkları her bölgedeki somut çabalarda da seziliyordu. Artık mücadele ve çalışma biçimi, "kendiliOinden• degişiyor, ilkelllgi ve amatorıugo terkedjyordu. Küçük-burjuva, köylü, Mao 
Zedung düşüncesinin bütün taban ve kadrolar tarafından red 
ediımesinde, hareketin kapasite itibariyle tam bir sınıf bilinCine eriştiginin bir başk~ ifadeaiydi. (Gerçek şu ki, önderlik hiçbir zaman böyle bir bilinç düzeyini yakalayamadı Mao Zedung 
düşüncesini de tabanın baskısıyla red etmek zorunda kalmıştı. 
önderli~in tarnda bu dönemde bunaldıgı ve ideolojik-siyasi ilkelerimizi "kemirme• niyetinde •cinnetler• geçirdi~ide son
radan ögrenildi.l 

Her ba, kaldırı, bir •tepkici• yan taoır, tepkicilikte bilinçsiz bir yanı. İkincisi tepkicilik eylemi kural dıeına iter. Saflarımızdaki muhalefette tepkiciydi ve onun qetirdiqi olumsuzluklara bulandı. Muhalefet baş kaldırısında hareketin 
bütünlü~Onü göz ardı etti. "ÖnderliOin ezilmesi• eylemin tUm çerçevesine oturtulunca, hareketin bUtünlügU için gerekli olgunluk, esneklik bilinçlilikten uzak kalınıyordu. Muhalefet tepkici eylem tarzını, eskiden dışlanmı• yada mücadeleden uzak 
kalmı• unsurlara kadar uzattı ve buda ona bölgeci, gurupçu bir hizip görünümü verdi. öte yandan muhalefet tepkiciliQini hali
hazırda ki örgütsel i•leyişi ihl8le kadar vardırdı ve böylece gelenek ve kuralları çi~nemiş oldu. Bu durum birdenbire önder
li~i haklı bir savunmaya, haklı bir zemine oturttu. Muhalefetin tepkici tutumuna önderligin yanında tepki gösteren yoldaşlar oldu. Böylece kadrolar yapay bir eekilde karşılıklı •blokla•
tılar• bu sunni bloklaşma, zamanla çözülüp hareket doqal mec
rasına oturabilirdi. Fakat, o arada bir yoldaeın katledilmesi ve muhalefetin katiilere sahip çıkması, bütün ipleri kopardı. Ve hareket iki ayrı yapı halinde yoluna devam etti. (Bizce Metin yoldaşın katledildieyi olay bUtOn şaibesini koruyor. Ve hareket bu olay için ikna edici bir tanımlama da getirmemiştir.) 
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Bundan sonraki pratik, daha önce yaratılan birikimin iki 
ayrı kanada akıtılması oldu. Hareket, ihtilAlci yapısına uygun 
atılımı, ilk defa ancak bu yıl gerçekleştirebildi. Kuzey KUr
distan'da kitle mücadelesi 80'nin kışında dumura u~ramış ol
masına karşın, her iki yapı da, kendisini ve ilişkide bulundugu 
kitleleri sürekli bir eylemlilik içinde tutabildi. Bu mücadele 
içinde hareket hem yeni kitle ilişkileri buldu, hem saflarını 
ileri sempatizanlarla sıkla•tırarak, kadro malzemesini zengin
leftirdi, hem de kadrolarına militan mücadele de yeni deneyim
ler kazandırdı. Şüphesiz her iki yapınında pratigi henüz bir 
M-L örgütlenme, ya da profesyonel devrimciler örgütü üzerinde 
yükselmiyordu. Bu yüzden, o günün hızlı pratigi içinde disip
linsiziikten ve ilkellikten qelen aoysuzla~ egitimleri de 
görüldü. Bunlar, saflarımızda bir çizgi, bir renk halini alama
mıelard~. örgüt profesyonelle•me yolunda kurumsalla,tıkça, o 
çatlak seslerde akort edilebilirdi. Bugünde teredd~süz iddia 
edebiliriz kiJ Kürdistan gerçegi üzerinde yükselecek bir M-L ör
güt ve mücadele biçimi, o günkü pratik ve deneyimlerden çıkacak
tı. (Bu, uu demektir1 bugünde ancak benzer pratik ve deneyler
den çıkar.) E~er yolumuz fafist cunta tarafından kesilmeseydi. 

Hareketimizin qeli8im tarihinin öyküsünde, yeni bir döne
mece giriyoruz. Bu dönemece gi~den, geçmi1te ve bugünde, bazı 
yoldaoların kafasında asılı duran bir soruya yanıt verelim. So
rulan •uı hareket dört yıllık bir pratigi geride bırakm~• olu
yor. Bu Kuzey-Kürdistan'da kitle mücadelesinin hızlı bir geli
uim gösterdigi, zengin deney ve pratiklerio yaeandıgı koca~ bir 
süreçtir. Hareketin böyle bir süreçte hill bir komünistler ör
gütü yarat&maaıl olması biraz garip olmuyor mu? Bu soru da•su
reç• ve •bir komünistler örgütü• hakkındaki bilgilerin yeterin
ce bilince çıkarıımamas~ gibi bir yan vardır. Ama çogunlukla 
soruyla tartıimalara ve şüphelere sürülen, umutsuzlugun ve tn
keni•in karasıdır, Soruyla hareketin gelieimi ve yasa~ı hakk~n
daki gerçekler bir tarafa itilir ve bütün suçlar ideolojik-si
yasi ilkelere yüklenir. Bol,eviklerde dahili bütün komünist 
parti ve örgütlerin benzer süreçlerden geçtikleri ve hatta daha 
uzun yılları tutan süreçlerde ya•adıkları bir anda unutuluveri
lir. Yazıda, özet olarak yaşadı~ımız süreci, bu süreçte neden 
bir komünistler örgütüne dönüumedigimiz ve bir bakıma bunun da 
•dogal• oldugunu ifade ettik. Fakat, soruyu bir kez daha çar
pıc~ biçimde yanıtlamakta yarar var. 

Bir kez, her Marksist hareketin doguşundan gelen ilkelli
gi ve amatörlügü aşmak, belli bir egitimden geçmek ve profes
yonelli~in gerektirdiQi donatım ve birikime ulaşmak için belli 
bir sürece ihtiyaç vardır. Bu süreci, her ülkede farkl~laştıran, 
o ülkenin kendine özgü yapısı, hareketin kendi do~uş biçimin
den ve ülkenin özgül sürecinden gelen koşullanmalarıdır. Biz 
de kendi doguş biçimimizden ve ülkemizin o ö~gül sürecinden ge
len ko,ullanmaları aşmak için, üç yılı geride b~rakmak zorun
daydık. Bu üç yıl içinde, önderligin, hareketi geriye itici 
bir rol oynadıg~nı da biliyoruz. Biz -bütünüyle olmasa da- pro
fesyonelligin gerektirdigi birikim ve donatıma 79'un sonunda 
ulaşt~k. Ama, bu potansiyel, bilindigi şekilde iki ayrı kanala 
akınca, Komünistler örgütüne dönüşme sürecini kısaltacak bir 
fırsatı da kaçırmış olduk. Kadroların profesyonelleumesi, hemen
cecik beraberinde profesyonel devrimciler örgütünü de getir
mez. Bu da kendi içinde ayrı bir süreci zorunlu kılıyor. ön
ceden edinilmiş önemli bir örgütsel birikim yoksa, bu süreç 
dahada uzayabiliyor. Bu durumda, profesyonel kadroların bir 
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örgütsel faaliyet içinde, ülke dinamikleri üzerinde yükselen, sıcak bir pratik ve zengin bir deneyimden geçeceqi bir sürece 
ihtiyaçları olacaktır. Bu süreç içinde örgüt, öncelikle kendi önderli~ini çıkaracak, önderlik de yukardan aşagıya "Komünistler örgütünü" inşaa edecektir. 

Biz, bu •son• sürece 12 Eylülden önce girmiştik hill da onu yaşıyoruz. Demek ki, esasen, "garip• bir şekilde uzayan ve bizi zorlayan, bu •son• süreçtir. Bunun da sebepleri var: Şimdi onlara geliyoruz. 1980 Yazında, K. Kürdistan'da kitle mücadelesinde bir gerileme baeladı. SömUrgeciler 80'in kışında dumura u~rattıkları kitle mUcadelesini, artık giderek geriye itiyor
lardı. Bu, mücadele taktiklerinde yeni bir dönemin başladıgını gösteriyordu. Geri çekilmek,hep söylenen sözü bizde tekrarla
yalım, •Geri çekilmek• mücadeleyi bırakıp kaçmak degildir. Mevzilerin geriye çekilmesidir. Yada~ yeni ko•ullara uygun mevzilerin yaratılması ve uygun mücadele taktiklerinin öne çıkarılmasıdır. Tabi geri çekilmek, düomana arkasını dönüp, geriye kaçmak de;ildir. Taktigi böyle kavramak ve uygulamak, teslimiyet! beraberinde kapıya kadar ta•ımak demektir. Böyle bir kavrayış kitle saflar~nda piskolojik sinme ve bozgunu yaratır. Bu bakımdan,geri çekilmek,yeni mevzilere, savaşarak varmaktır. Biz, 12 Eylül'e böyle bir taktikle gi~ik. Ayrıca o günkü örgüt yapılarımızia böyle bir taktigi düzenli olarak yaşama geçirebilecegimizde tartıeılmalıdır. 12 Eylül'le süre gelen sal
dırı anlayıeımız ve hareket tarzımızia girdik. Böyle olunca, sömürgeci-faeist cunta kadrolarımızı açıkta yakaladı. Çok geçmeden polis operasyonları ile yüz yüze geldik. Daha önce yaeadı~ımız legalizme, bölünme sırasındaki çekiemelerin yarattıgı deşifrasyon ve lekencedeki çözülmeler eklenince, dü,manın birkaç operasyonu örgütlerimizin dagılmasına yetti. 

12 Eylül yenilgisinin nedenleri, baelı baeına, ayrı bir 
tartışma konusudur. Bunlar, 12 Eylül öncesinin Türkiye ve Kuzey Kürdistan siyasal düzlemlerinin deeilmesinden çıkarılabilir. Şüphesiz bu siyasi düzlemlerde devrtmci örgütlerin işledikleri hata ve zaaflardan örgütümüze düşen bir payda vardır. Fakat, bu tartıemalar konumuzu •aear•. Ozerinde durduoumuz her 
şeye karşın, her ko•ul altında ayakta durmasını bilenı ve savaşabilen bir örgüt olamamamızın yarattı~ı acı sonuçlardır. Bir komünistler örgütünün en zorlu muharebelerde dahi yaratıcı me
kanizmasını çalıetıdıgını ve sürekli bir direnie ürettiOini biliyoruz. 

Peki, böyle bir örgüt dıeındaki örgütlenmelerin, her zorlu muharebedeki yazgılarının hezimet olacagını söyliyebilirmiyiz? 
Hayır! savae ola~an seyrini izlediqi müddetçe, savaeçıların hareket biçimi, manevra alanı ve kareılaeacakları tehlikeler aea~ı-yukarı belidir. Böyle bir durumda, savaeçılara kendine güven ve yüksek bir moralde yOklenmieaef ordu, gayet iyi ieleyen bir makina gibi savaeı sürdürecektir. Ama dört bir yandan muhasara altına alınmıe bir ordudan, savaeçıların manevra alanı daralmıe, insiyatifleri kırılmıştır. Her birinin hareket biçimi, bütünle kesin kes bi.r uyum içinde olmak zorundadır. savaşçıların anbe an yaeadıkları tehlikeler karşısında·eevkleri düşmüş, moral bozukluQuna u~ramışlardır. Böyle bir durumda makinanın işlemesi bir yana kendi içinde ters bir direnç gösterir. Bozgun ve da~ılma, her bir parçaya her bir dişliye siner. işte burda hezimeti önleyecek olan, bir komünistler örgütünün yaratıcı mekanizmasının boşlu~unu dolduracak olan ancak güçlü bir otoritedir. Bu komutanın, yada güçlü bir önderligin, 
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savaşçılara güven ve umut veren, onlara çıkış yolu gösteren, 

onları. tam bir uyum ve itaat içinde muhasarada kurtaran o

toritesidir. Buradan, hareketimizin 12 EylUl muhasarası.ndan ne

den hezimetle çıktı.gı.na geliyoruz. 
12 Eylül'e girdigimizde, hareket, merkezileşmiş, bir oto

riteden, yada bir liderde sembolleşmie bir otoriteden yoksun

dur. Yani, gelebilecek saldırılarda anında karar veren ve ted

birleri mekanizmanın her biriminde tereddütsüz uygulanan, bü~ 

tün savaşçıların gözlerini diktikleri ve hazır kıta emrini bek

ledikleri bir önderli~e sahip de~ildik. Bilinen lU ki; o dönem

deki önderliklerimiz, tam bir ku•atma altında olduqumuz koşul

larda, zorluklar bir kapıya dayandıgında,•geç kalmı•" tedbir

lerini ancak tartı,malı •orta yol" kararlar· üzerinde alabilmiş

lerdir. Unutulmamalıdır kif kueatma altında, en kötü karar "or

ta yoı• kararıdır. tkircilikli bir hareket tarzı ile kuşatma

dan nasıl çıkılabilir.?1 Bugünde rahatlıkla iddia edebiliriz

ki! şayet biz, son derece merkezile,mi• güçlü bir otoriteye sa

hip olabilseydik, 12 EylUl~kuşatmasından en ezından "iyi" bir 

yenilgiyle çıkabilirdik. (PKK'nın çok geçmeden yeniden topar

lanabilmesinin bir nedenide böyle bir önderlige sahip olabil

mesidir.) Oysa yenilgimizin yedi yıl sonraki sonuçlarından da, 

adının "hezimet• oldugu anlaşılıyor. 
Son derece hırslı, heyecan ve co,ku dolu, hızlı bir eylem

lilik içindeki militanlar, açık arazide ve komutansız! düşmanın 

ku•atmasına dü,tüklerindeı önce •a•kın, sonra ikircikli hareket

lerle çe,itli yönlere dagıldılar. Bu yoldavların bir kısmı sö

mürgecilere esir düşerken, bir kısmı da ülke dışına, yada ül

kenin diger parçalarına çıkarak kuvatmadan kurtuldular. 12 Ey

lül daha birinci yılına girmeden Kuzey Kürdistan'da örgütün 

faaliyeti bitmişti. 
Devrimci hareketimiz, bundan sonra, "içerdekiler" ve 11 dı

şardakiler• diye ayırabileceQimiz iki militan qurubun yarata

cagı deOer ve birikimler üzerinde bir bakıma yeniden ya1am bu

lacaktır. 
Adettendir; genellikle hareketi için ne yaptıkları, ona 

ne kazandırdıkları ve ne kadar mesafe aldıkıarına dair dışar

dakiler sorgulanır. tçerdekilerle hesapla,ma ise, hep kişisel 

düzeyde kalır. Açıktırki, bu kez öyle olmayacak. 12 Eylül tut

saklarının harekete kattıkları bir deger varmıdır; varsa düze

yi ve ölçüsü nedir? TOpluca sorgulanmalıdır. Biz parmakları ön

ce dışardakilere de9il içerdekilere sallama gere~i duyduk. 
önce tutsak alınan yoldaşların savaş alanından yakalanmış 

gibi bir gariplikleri var. Yüzlerce yoldaetan, düşmanla silah

lı bir çatışma sonucu esir düşmO' ya yoktur, yada parmakla sa

yılacak kadar azdır. Bu çok şey ifade ediyor. 
BirincisiJOrgütümüzün savaşıçı bir gelenek yaratamadı~ı

dır. Bir örqütte gerekli en önemli niteli~lerden biride, onun 

çalışma yada mücadele biçimiyle, düeman karşısındaki direnişiy

le, diger örgütlerden ayıran özelliklerinin gelenekselleşmesi 

ve bunun geniş halk yıgınları tarafından tanınmasıdır. Buna, 

örgütün "kendine özgü gelenegi• oıu,turması denir. Kuzey Kür

distan1da, o günkü koeullar, militanlar için en azından çatış

malı "yakalanmayı• gerekli kılıyordu. 
İkincisi; onca iddiamıza karşın düşmanla henüz ciddi bir 

hesaplaşmayı göze alamadıgımız ve ona göre hesap tutamadıgı

mızdır. Diger techizat ve malzeme bakımından da hesabı ne ka

dar basit tuttu~umuz açıga çıktı. 
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OçüncüsUdet militanların psikolojik olarak kendilerini sa
vaş içinde hissetmedikleri ve tetik elde beklemedikleridir. o günkü kızgın sava• içinde buda garip bir tutumdur. Ve mevcut ko
şulların kavranılmasında yukardan a•agıya bir "bilinç aeınmaaı
nın• ya,andı~ını gösteriyor. 

Aynı bilinç aeınmaaı, yolaa,ıarda polis operasyonları sıra
sında lakayt davrapı,ıara ve tedbirsizliOe yol açmı,tır. operasyonlar ve çözülmeler tabandan yukarıya tırmandırılmı•tır.Göz göre göre gelen tehlikeler kar•ısında kadrolar ve yöneticiler lakayt tavırlarını sürdürmü,lerdir. Aynı •ekilde legal ili•ki
·ıerin sınırlandırı.lması yönünde bir tedbirede gerek duyulmamı,
tır. Dü,manın gücünün yeterince bilinememesi yada küçümsenmesi de, o günkü durumu kavramada bir ba•ka eksikligimizdir. 

Mücadele için dogru bir politikanın belirlenmesi ve onu omuziayacak kadro malzemesine sahip olunması, kesin zafer için Yeterli deOildir. Tam başarı için, politikanın kadroların bi
lincine çıkarılması, deyim uygun düşerse ruben yaşatılması 
zorunludur. Bizde, belirlenen politikanın hiçbir zaman bu mertebeye çıkarılmadıgı bilinir. 

12 Eylül operasyonlarında topluca işkencehanelere düşen 
militanlar (ki ör9ütün· -yada iki ayrı yapının- önemli bir ke
s~ini oluşturuyorlardı.) çözUlmü,tür. çözülmenin sebepleri 
ayrıntıları deşilmiş ayrı bir yazının konusu olabilir. Biz 
yalnızca ba•lıca nedenlerin azerinde duraca~ız. 

Birincisil o günkü çöküntü ve teslimiyet ortamı kar,ısında ör9ütümüzü diri tutma mekanizmasını kuramamamız, en ezından, toplumun sürüklendigi bataklıga bulanmamaları için, mi
litanlar1mızı ve sempatizanlarımızı özel bir titizlige ve du
yarlılı~a sevk edemememizdendir. Bilindigi üzere 12 EylUl ku
şatması başlar ba•lamaz, bütün Crqüt ve yapılara, toplumun hemen her kesimine ani bir çöküntü ve teslimiyet aindi. Böyle bir durumda örgOtO -ve olanakları varsa sempatizanlarıda- toplumdan, diger örgüt ve yapılardan kalın bir duvarlan •ayırmak•. Psikolojik olarak mevcut ortamdan•koparmak•sızın ona, topluma ve ortama dıetan bakabilecegi, ortadaki tüm çürümeyi ve alçalmayı görebilecegi bilgi ve bakış açılarını sunmak gerekiyordu. Bildiri, bröeUr ve iç yayınlarla ortam hakkında bilgileri ve 
ona kareı direnmenin yolunu kadrolara 9östermek, üzerine baa
tıgı zeminde, kendiilginden sUrüklenmeyi önleyen iradi çaba
yı daha canlı ve güçlü kılacagı açıktı. Böyle bir çalı•ma ya
pamadıgımızdandır ki, örgütü teakkuza geçire~mi• çöküntü ve 
teslimiyetle aramıza duvar çekememieizdir. 

İkinciaif i•kencede direniş üzerine örgütümüzün önceden 
yarattıgı kendine özgQ bir gelenegi yoktur. Daha önce yoldae
ların sergiledikleri tek tek olumlu Orneklerde örgüt içinde 
yeterince işlenmemişti. Dünya Komünist Hareketi tarihindeki 
menkıbeler! ve ba,ka direniş örnekleride saflarımızda özel bir egitim konusu olmamışi açıkçası, hareket bir bütün olarak gerekli egitimden geçirilememişti. Birçok yoldaşlar, •prosedüre• yabancılıQın ve acemiliklerinin kurbanı olmu$lardır. 
Buna ek olarak, ilke ve normlarımızı önceden net bi·r şekilde 
belirlememietik. Düşmanın çe•itli yaptırımları kareısında de
gişmez ilkemiz ne olmalıydı? İlkeden sapmamanın ve normlara harfiyen uymanın ölçüsü neydi? Bunlar hem başlı başına özel 
bir bilgilendirme konusuydular. Hemdet egitim konusu. öte yan
dan,dışımızdaki örgütlerin büyUk ço~unlugunda çözülmelere kar
şı bir hoşgörO tavrı geliştirildi~ Bu hoşgörü ve liberalizm giderek kendili~inden bizim saflarımızada sızdı ve buna karşı da bir set oluşturmak olana9ınıda kaybettik. Dolayısıyla hoşgörü, 
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zaaf e~ilimini önceden besleyen bir etken olabiliyordu. Evet, 

Megitim ve bilgi" eksikliginide, direnmedPki bazı gediklerin 

nedenidir. 
Oçüncüsü; bazı kadroların tilkenmişligin ve karamsarlıgın 

ruh halleriyle tutsak düşmeleri onları çabucak çözülmenin yata
gına atmış, buda, başka yoldaşlar ve sempatizanlar üzerinde o
lumsuz etkiler yaratabilmietir. Belki saflarımızda yaygın olan 
ruh halide kendisinin tutsa~ düşmesiyle, dışardaki bütün dünya

nın tutsak düştOgü, kendisiyle birlikte her şeyin bittigi 

sanısına kapılmaktı. Şüphesiz böyle bir durumda ölüme yada acı
ya degecek, ortada hiçbir şey olamazdı. Bu ruh halinin iki kay
nagı vardı. Biri siyasi egitim yetersizligiydi. Yani kadronun 
düzeyi ne olursa olsun, gerçekten sınıf mücadelesini tam olarak 
kavrıyasamaktan doquyordu bu ruh hali. oiqeride, aslında birin
cisi ile baqıntılı olarak, dıeardan kalan yapıya güveni sarsıl
masından ve ona hiçbir inancın kalmamasından geliyordu, O dö
nem örgütümüzün dışarda kalan cephesinin tam bir güveni yan
sıtmadıqı bir gerçek, Daha dogrusu, bütün bir örgüt olarak sem
patizanların ve militanlarin tam güvenini kazanmış bir yapı. de
gildik. Güven unsuru sınıf mücadelesinde inançtaki bütün çatlak
ların önüne siper olabiliyor. Aksi taktirde çatlaklardan içe 
giren •kurtlar• çürümeyi baelatıyor. 

Son olarak, kieiligin de iekencede baelı başına önemli bir 
rol oynadıgını söyleyebiliriz. Zayıf kioiliklerin bütün inanç
larının ve kararlıklarının menzili yinede kısa oluyor. Bu ba
kımdan örgütün kadrolarını güçlü kişiliklerden oluoturması, ya
da kadrolarına güçlü bir kieilik kazandırması, her alanda oldu
qu gibi iekencehanelerdende zaferle çıkmanın bir ön koeuludur. 
Saflarımızdaki çözülmenin başlıca nedenlerini sıraladık. Her bir 
yoldae, kendi durumuna göre bafka haklı gerekçeler ve nedenler 
öne sürebilir. Ama de~işmeyen ve 9erçek olarak teslim edilme
si gereken bir şey vardır. Tarihimizin en zorlu günlerinde, ilk 
kez toplu bir şekilde çok ciddi bir sınavdan geçerken hareketi
mizin temeline komUnist bir direnilin yapı taliarını koyamadık. 

Bunu yapabilseydik, hem komünist bir hareketin hak ettigi 
gelenegi eline vermiş olacaktık. Hemde içerdeki direniş ve za
fer dışarıya yansıyacak orada canlı aktif bir mücadele başlaya
caktı; bilinen eu ki içerdeki çözülme ve çöküntü, dışarıda ka
lan yoldaolar üzerinde korku ve yılgınlık yaratmış, sinme ve 
pasifizmi yaygınlaltırmıotır.tçerdekiler~ şimdi tarihi bir sı
navda bir komünist direniş gelenegi yaratmamıo olmanın acısını 
yaşıyorlar. Dışardaki yoldaolarda. 12 Eylül ifkencehanelerinde
ki sınavı dogru degerlendirmeli, gerçekçi yaklaşmalıdırlar. Kad
rolar ve yeni yetişen kuşaklar, sınavdaki olumsuzlukların aşıl
ması. dogrultusunda egitilmelidirler. Olumsuzlukların üzeri ör
tUlmemeli, aslı aatarı olmayan efsaneler yaratılmasından uzak 
durulmalıdır. 

Peki, bu sınavda hareketimizin sahipl~nebilecegi hiçbir de
qer yaratılmamışmı.dır? Süphesiz sahiplenmesi gereken örnekler 
ve degerierde vardır. Birkez tek tek yoldaşların sergiledikle
ri komünist tavır, yada özel dikkate deger direniş örnekleri 
saflarımızda istisnaları olueturduklarından, toplu deqerlendir
menin dıeındadırlar. Hareket, bu örnekleri, gerekli biçimde iş
lemelidir. öte yandan, hareketimizin tavrı, dışımızdaki örgüt 
ve yapılarta kıyaslandıgında, çözülmede (TİKP hariç) di~erleri
ne nazaran, bir düzey farkı tutturabildi~i görülebilir. Yani, 
saflarımızdaki çözülme, hiçbir zaman tam bir teslimiyet, uşak
lık derecesine inmemietir. Kadrolarda en yaygın tavır daha önce 
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deşifre olmuş sırların çeşitli biçimler altında üstlenmesidir. 
Ayrıca hareketimizin cezaevlerinde daha derli toplu bir tavır 
sergiliyebildigi, her yerde kitle mücadelesinin bir adım önünde 
durabildigide bir gerçektir. ttiraf metanetinin saflarımızda yer 
bulmaması, düzeyimizin bir göstergesi, insanlarımızın cezaevle
rinden coşku, heyecan ve inanç dolu olarak çıkmasıda bir başka 
göstergesidir. 

Bütün Orgütseı·oıumsuzluklarımıza, ve alabildigina güven
sizlik saçan ko•ullara raomen, bu düzeyi tutturabil~emizi sag
layan, hareketimizin taşıdıgı ama, gelenekselleştiremedigi, ko
münist degerlerle tanı,ıklıgın ve hareketimizin halka ve devri
me duydugu sorumluluk gibi yüksek hasletlerin, kadrolarımızın 
ve sempatizanlarımızın ruhunda ve inançlarında bıraktıOı derin 
izlerdir. Gerçekte bu, bizle diger örgüt ve yapılar arasında 
nitelik bir fark gibi, zindanlardaki her ciddi direnişte kendi
sini gösterdi. Dolayısıyla soyauzlaşma bizden hep uzak kaldı. 

Sonuç olarak: içerdekiler direni•lerinde komünist bir dü
zey tutturamamıelardır, ama her •art altında ayakta durmayı, 
devrimci onuru korumayı bilmi•ler, devrimci hareketimiz! dü•
man karşısında savunma metanetini gösterebilmi•lerdir. tçerde
kilerin dışardakl mücadeleye etkiside bu oranda oımu,tur. Ba•
langıçta çöküntü ve dagılma, sonrada salt varlı~ın korunması 
yönünde bir etki. 

12 Eylül operasyonlarında tutsak düemeyipte dı•arda ka
lan yoldaşların geçen yedi yıl içindeki pratikleri; zorlukları 
ve eksiklikleri hakkında somut bilgilere s~hip olmadı~ımızdan, 
yalnızca bazı siyasal dönüm noktalarına bu siyasal dönüm nok
talarında bulunmamız gereken yerleriı ve de neden hep iatedi~i
miz yerde bulunamadıQımıza iliekin qörü,ıerimizi belirteceoiz. 

Dışarıda kalan yolda'ların akla uygun atacakları ilk adım, 
dogaı olarak; Kuzey Kürdistan•da ve ilişkilerini saglayacak 
bir örgütlenme bıraktıktan sonra, KUrdistan'ın diOer parçaların
da üslenmekti. Bu hem diQer parçalarda da örgütlenme görevimiz 
olduQundan, hemde Kuzey Kürdistan•ıa en yakın, en dQ4rudan ve 
en aktif illekilerin buralardan saglanabilecegi gerçeoinden ge
liyordu. Fakat bilinen o ki• baelangıçta bir nevi çıkış kapısı 
olarak buralarda konaklanılmı•, bilahare, esas olarak Avrupa'ya 
taeınılmıetır. Hareket neden Avrupa•ya ta,ınmıştır ve siyasal 
geli,meleri oradan takip etme ihtiyacını duymu,tur? Kürdistan• 
ın diger parçalarındaki olanakaızlıklardan, zorluklardan söz 
edilebilir. Avrupa•daki gelişmeler ve ihtiyaçlarda ileri sü
rülebilir. Ama bizce, sorunun özünü bunlar olu,tu~uyor. Sorun 
siyasal bakış açısındaki eksiklikten, yanlı•lıktan geliyor. 
Avrupa'ya taeınmaya kaynaklık eden anlayıe •bir yüzü Kürdistan 
devrimine, öteki yüzü de Türkiye devrimine• dönük bir siyasal 
perpektife sahip olmaktan geliyor. 

Gerçek şu ki• Türkiye 1 de barınma olanagını bulamayan bir 
devrimci, yada· bir devrimci hareket Türkiye gerçeOini ve onun 
siyasal gelişmelerini en yakın, en canlı •ekilde.Avrupa'da iz
leyebilir orada havasını en temiz haliyle soluyabilir. Kürdis
tan için bunları söylemek zordur. Kürdistan esas olarak bir 
Ortadogu ülkesidir. Ve ona en yakın pencereler, çevresindeki 
Ortadogu Ulkeleridir. KUrdistan 1 daki siyasal düzlem, Ortado~u' 
daki dinamikler ve güç dengeleriyle dogrudan ili,kilidir. Bu 
yüzden, Kilrdistan•daki gelişmeler en iyi şekilde, deyim uygun 
dilşcrse, Mortadoeyu üzerinden" kavranabilir, Avrupa üzerinden 
degil. 

Kuşkusuz~gcncl olarak, KUrdistan•ın özel olarakta Kuzey 
Kürdistan'ın Türkiye siyasi dilzlemi ile ilişkileri ve etkilenme-
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leri vardır. Ama bu, di~er sömürgeci ülkelerdeki, yada Orta
dogu ülkelerindeki siyasi düzlernin ilişki ve etkilerini aşan 
(konjonktüre göre bazen şu yada bu ülke böyle özel bir rolle 
öne çıkabilir) bir anlam taşımaz. Kuzey Kürdistan•ı, Türkiye' 
deki siyasal düzlernin dogrudan bir uzantısı ·olarak ele aldın
mı, Bütün Kürdistan gerçe~ini karartmış olursun. 12 Eylül den 
önce Türkiye devrimci siyasal düzleminin, Kuzey Kürdistan üze
rinde öne çıkan bir etkisi ve rolü oldu. Ama bu, çarpık bir 
etkilenme idi. (Çarpıklıgı vuradandır1 Türkiye devrimci siya
sal düzlemi, Kürdistan'daki ile farklıla~dıkça, her iki 
düzlem ayrıştırılıp siyasal gerçekleri netle,tirilmedikçe,si
yasal görevler karışır, çarpıklaşır.) Ama, Kuzey Kürdistan'da 
ulusal-devrimci mücadele kendine Ozgü dinamikler üzerinde ge
lişip güçlenince, bugünde görüldUOU gibi, Türkiye solunun 
bütün iddiasına ve çabasına karşın çarpıklık tasfiye olmuatur. 
(Elbette Türkiye için çarpıklık sürüp gitmektedir.) 

$u artık görülmelidir: Kürdistan'da ulusal-devrimci mü
cadele gelişip devrimci siyasal düzlemi, bir merkezileşmeye 
doOru bütünleştikçe, sömürgeci ülkelerdeki siyasal düzlemler
den kopuş hızlanmakta, farklılıklarda büybmektedir. Çünkü,ger
çekte o siyasal düzlemler altındaki devrimci dinamikler, bü
yük farklılıklar taşımaktadır. 

Fazla uzaga gitmeye gerek yok, Kürdistan en iyi şekilde 
Kürdistan'dan izlenir, siyasal geli~eleri yönlendirilir. Av
rupa'da izleme, ancak ülkenin ve toplumun bütün kesimlerinden 
gelen bir arşiv bilgi ile donatılınca, bir anlam kazanabilir, 
ciddi siyasi bir ifade alır. (Bu, ciddi bir siyasi faaliyet i
çin yeterli degildir, ama onun bir On koeuludur. Siyasal faali
yet ise, ancak örgütün, siyasal geliemelerin canlı prati~i i
çinde kendisini üretmesi ve onlara yön verebilmesiyle ete kemi
ge bürOnür.) Kuzey Kürdistan'da bu bilgiyi taşıyacak bir örgüt
lenmenin yaratılmadıgını biliyoruz. Di~er parçalarda.da toplu
mun bUtOn kesimleri içine gidemedigirniz -alınıyorsa- salt ba
zı siyasi örgüt ve yapıların faaliyetleri hakkında bir bilgi 
alabildigini &anıyoruz. Böyle kısır bir bilgiyle, Kürdistan'ın 
gerçekleri ve onun siyasal geliemelerinin bilinmiyecegi; deta
yısıyıada bir politika üretilemeyecegi ve gündem belirlenemeye
cegi açıktır. zaten geçen süre içindeki siyasal gelierneler ve 
olaylar, bunlar kareısındaki suskunlugumuz ve hareketsizligi
miz, yoldaoların ülke gerçeginden epeyce uzaklaetıklarını gös
teriyor. 

örnegin biz, buradan görebildik kiJ hareketimizin BJ'ün 
başından, yeniden Kuzey Kürdistan'da toparlanma, örgütlenme 
-yerleşme ve siyasi faaliyet- alanı bulma olanagı vardı. Çünkü; 
sömürgeci faşist cunta tarafından terarize edip sindirilmiş o
lan halk muhalefeti 82'nin sonlarından itibaren bir silkinişle, 
yeniden seslenişe ve dalgalanmaya başlandı. öte yandan, hareke
timiz açısından da 81 yılı boyunca yaşadıg~miz çok atıatılmış 
kadro ve sempatizanlarımızı yeniden toparlayabilece~imiz, yeni 
koeullara uygun bir faaliyet yürütebilecegimiz ortam dogmuş
tu. Bu görülmedi ve degerlendirilmedi. 

Bir başka örnek PKK'nın 84 çıkışı, Kuzey Kürdistan'da(ta
bi genel olarak Kürdistan'da)eiyasal geliemelere yeni bir boyut 
kazandırdı. Bu, Kuzey Kürdistan'ın tarihinde yepyeni ve önemli 
bir olaydı. Bu hareket toplumun bütün kesimlerini sarstı. Kürt 
toplumunun belli bir kesiminin sempatisini ve destegini alır
ken, önemli bir kesimin, özellikle, aydın-gençligin politik sc
çim yababilen devrimci-demokrat, yurtsever insanların ve yeri-
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ne göre en geniş halk yıqınlarının karşı-tepkisini aldı.Hal
kın sömOrgecilerle PKK arasında bir tercihe zorlandıgı ortamda, 
halkın devrimci gücü olarak, proletaryanın sesi olarak, bir al
ternatif hareket olarak, siyasal sürece aktif müdahale ederne
memiz çok acı. Xuzey KUrdistan'da bir alternatif yaratmanın ko
şulları "bal gibi" o günde vardı, bugünde vardır. Kürdistan'da 
bir alternatif hareket yaratma çabası bir yana, henüz bir al
ternatif politika Uretildigine dair bir haber alabilmiş degi
liz. (Zaten, Kürdistan'ın o kadar uzagında durupta •politika 
üretmek" hiçbir babayigidin kSrı degildir. PKK hareketinin de
gerlendirilmesini ve alternatif politikamıza ilişkin görUşle
rimizi ilerde açaçaqız) 

Bir üçüncü örnek: 86 annrası itibarıyla gerçekle•tirildi
~ini duydu~umuz iki ayrı yapımızın birle•tirilmesi, hareketi
miz, kadrolarımız ve sempatizanlarımız için yeni bir co,kunun, 
heyecanın ve atılımın temeli ve çıkı•ı olabilirdi. Dolayısıyla, 
bu olay Kürdistan•a hızla yerleernenin yeniden örgütlenmenin ve 
aktif bir mücadelenin dönüm noktası yapabilirdi. oysa, görünen 
o ki• birli~in Uzerine hantallık, hareketsizlik serpilmi$, ta
rihsel kendiligindeciligimizin hastalı9ı bula,tırılmıştır. 

Bu arada, belirtelimkil dı,ardaki yoldaşların yedi yıl
lık mücadelelerinin tarihinde bize görUnen, tek ve en önemli 
başarısı, en olumlu ürünü •birligin• gerçekle9tirilmesidir. 

Bir bafka parantez; dışardakilerden kaatımız, ülke için
deki ve dışındaki bütün kadrolarımızdır. Eleştirilerimiz bu 
bütünlüge yönelik. Burada, özel olarak, ülke içindeki yoldaf
lara yönelik birkaç sözümüzde olacak, Düzene ve ortama inti
bakın yaygın oldugu, kaçışın kurtulu• qörüldügü, umutların yi
tirildigi koşullarda, varlıkta, toprakta ve gelecege umutla 
diretmek, başlı ba,ına bir •soylulugun• ifadesidir. Bu yoldae
ların, el uzatabildikleri kadarıyla sempatizantarımızla ve kit
le ilişkilerimizle birlikte bir varlıkları söz konusu oldu~un
dan, hareketimizin, ülke zeminini ve taban1n1 koruma qibi ta
rihsel bir rolleride olmu•tur. Fakat, profesyonel devrimcilik 
iddias1 ve niteli~i taeıyan militanlar için bunlar yeterli rol
ler de~ildir. Yukarıda da belirttiOimiz gibi bu yoldaşlar,83'ten 
başlayarak, belki ba,ıarda amatörce sınırları a•mayant ama 
zamanla profesyonelle•en bir örgütlenme ve mücadele içine gire
bilirlerdi. Bunu yapma profesyonelliqine erieemediler. Bu ek
sikligin alt1nda iki temel siyasal neden yatıyor. 

Birinci•ifçökü•ümüzle birlikte gelen kendili~indenciligin 
rüzgar1ndan kurtulmamak. Bu yolda•lar, çevreyi, ko,ulları ve 
olanaks1zlıkları abartarak, amatörlOgU ve örgütsüzlüqü me•ru 
görmüşlerdir. Bu •meşrulugun• önünde egilme, giderek kendileri
ne güveni yitirmeye ve profesyonelle~ iddiasından uzakla~ya 
götürmüetür. 

İkincisi; 85-86 y1llarından itibaren burjuvazinin icaze
ti ile siyaset sahnesine çıkan devrimci maskeli •reformizmin• 
siyasal gündeminin etkisi alt1nda kalmaları. Bu durum yoldaş
ların perspektifini bulandır1yor, kendilerine özgü bir siyasal 
gündem olueturamamada önemil bir rol oynuyor. 

Bu belirsizlik ve •bilinmezcilik• kendiligindencilikle 
kol kala gittiqi için birçok yoldaş yeniden Türkiye reformist 
sol siyasal gündeminin etkisi altında sürüklendiginin farkında 
bile deqildir. 

öte yandan, Apo'cu kır hareketi karşısında bir alternatif 
belirginleştirmeme de bu yoldaşları hareketsizliqi ve çaresiz
li~e iten bir başka nedendir. Bu yoldaşlar, "örgütsüzlük üze-
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rinde varlıkta ısrar" edince gelinen bu güne kadar, ne sempa
tizanlarımızdan ve ileri sempatizanlarımızdan harekete bir ta
ze kan aktarılmıştır; ne de zindanlardan onca coşku ve heyecan
la çıkan, dışarda mücadeleye gönüllü ve hevesli birçok yoldaş 
istihdam edebilmiştir. Bugün de haıa onlarca yoldaşın atıl du
rumda oldugu biliniyore 

Deqerlendirmemizde de görüldügü üzere, gerek ülke içinde
ki, gerekse de ülke dışındaki gerekli ve tarihi adımı atamama
larındaki en önemli engeli, siyasal perspektiflerindeki bulanık
lık, yada eksiklikler oluşturuyor. Yolda,ıarın, öncelikle bu 
belirsizlige ve kararsızlıga son vermeleri gerekiyor. 

İkinci olarak; çıkış noktamızdan, bugün vardıgımız nokta 
aras1nda geçen tarihimizi üç döneme ayırabiliriz. 

Birinci dönem: 76'dan SO'e kadar, önderligimizin geriye 
itici rolüyle birlikte, yaşadı~ımız ilkellik ve amatörlügümil
zün dönemi. İkinci dönem; 80'de atılan profesyonelce adımların, 
önce talihaiz bir bölünmeyle birbirine, paralel iki •ayrı• 

çıgırda atılması• sonra çok geçmeden onu kavalayan ve hemen ya
kalayan 12 Eylül darbesi ile birlikte yaşanan çöküntü ve dagıl
ma dönemi. Garip bir şekilde {bize garip ve kapalı kalmasının 
nedeni, açıktır ki; dönem hakkında yeterli somut bilgiye sa
hip olamayıeımızdır.) uzayan bu çöküntü ve dagılma döneminin 
birligin saglanmasıyla kapandıgına inanıyoruz. Birleşmeyle baş
lıyan üçüncü dönemiJ zengin bir deneyim ve birikim edinmiş iyi 
bir ~itimden geçmie kadro malzemesiyle ve küçümsenemeyecek 
bir kitle potansiyeliyle, tarihimiz içinde yogrulmuş, birbiri
ni tanımış, birbirine inanmıe ve güvenmie yoldaşların ülkeye, 
halka ve sınıfa yeniden sahip çıkmak üzere büyük ülkUlerle 
yol tuttukları, hareketimiz ve devrimimiz için tarihsel bir 
dönüm noktası olarak alıyoruz. Ama bu yol üzerindeki birlikle
rin henüz bir düzensizli~i, her tarafta bir dagınıklı~ı ve ör
gütsüzlügü yaşadıgını da görüyoruz. 

Bazı yanlarıyla, bugünkü durumumuza benzer bir- dönemi 
yaeayan Rus komünistlerine, Lenin yoldaeın çagrısı, bizP.de ya
pıLmış gibidir. Her yoldaşın yürekten katılacagına inandıgımız 
bu çagrıyı, büyük ustadan aynen aktararak degerlendirmemizi 
noktalıyoruz ı 

•uçüncü dönemin ne zaman sona erecegini ve birçok belirti
nin müjdelendigi dördüncü dönemin ne zaman baelıyacagını bil
meliyiz. Geçmieten bugüne ve kısmen de gelecege geçiş halinde
deyiz. Ama bütün gücümüzle inanıyoruz ki, dördüncü dönem mili
tan Marksizmin pekiernesine yol açacak, Rus-Sosyal-Demokrasisi 
bunalımdan tam erginlik çagına erişmie olarak çıkacak, ve o
portünist •artçının~ ~nöbetini• en devrimci sınıfın gerçek •ön
cüsü• devr alacaktır. 

Nöbetin •aevralınması• çagırısında bulunma anlamında ve 
yukarıda açıkladıklarımızı özetleyerek Ne rapmalı? sorusuna 
şu kısa yanıtı veriyoruz. 

Uçüncü döneme son verin!• 

OÇONCO DONEMi NASIL ASABİLİRİZ? 

önce çıkışın olgun koşulları ve ortamı üzerinde oldugumuzu 
görelim: bugün, Ortadogu; emperyalist çelişkilerin en fazla yo
gunlaetıgı ve emperya~istlerle halklar arasındaki çelişkilerin
de en çok derinleştigi bölgedir. Dünya üzerinde böylesi bir ha
reketliligin yaşand19ı ve böyle bir hareketliligin de dünyayı 
bir uçtan, öbür uca sarıp ugr.aştırdı~ı bir başka bölge yoktur. 
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Bu bölge •subjektif faktör• eksikligine ra9Men, dünya üzerinde 
dalganın en yüksek oldugu bOlgedir. 

Ortadogu'daki halklar muhal~fetinin oluşturdu§u dalgalar 
silsilesinde en eiddetlileri son kırk yılın çe,itli tarihlerin
de, farklı ülkelerde yükselip, vurdular. Filistin'den sonra 
tran'da zirvelerine uıa,an bu şiddetli dalgalar, inie göste
rirken, •imdi Kürdistan'da bir yOkaelf• görülüyor. Bu, şu de
mektirı önümüzdeki yıllarda Ortad~u'daki çeli,kilerin ve denge
lerin •odakıa,ıp merkezileetiqi• ülke.Xürdistan olacaktır. Ko
münist hareket en canlı ve en gür ifadelerini halk muhalefeti
nin yaygınıa,ıp yükseldigi ortamlarda buluyor. Kürdistan bunu 
müjdeliyor, ikinci müjdeyi de biz vermeliyizı Kürdistan dev
riminin "laytmotifi" durumuna qetirilmi• bir komünist hareket, 
ortado~u da yeni siyasal safla•malara yol açacak, qüç dengele
rini alt-üst edecek, çelişkilerin yeniden •ekillenmesini sag
lıyacaktır. Bugün Ortadogu 1 daki devrimci dalgay~ yirminci yüz
yılın ba,ındaki Ruaya'ya, her renkten revizyonistlerin ihaneti
ni de ikinci Enternasyonal döneklerine benzetirsekı oynayacagı
mız rolü de Rus bol1eviklerine benzetebiliriz. Dünya KomUnist 
Hareketinin her renkten ihaneti i•çi s~nıfı saflarında söküp 
atmak, onu hizaya getirmek için bir•tokat•patlatması qerekiyor. 
Her ülkedeki komOnist hareket bOylesine büyUk ve tarihsel ül
kUler üzerinde olgunlugunun bilincinde olmalıdır. Aynı bilinçle, 
o •tokatı• KUrdistan'da patlatabiliriz. Evet, komünist hareket 
OrtadoOu'da çok zayıftır. Bu durum, haklı olarak, birçok yolda
•ın kafasında hareketimiz için bir dezavantaj olarak görünü
yor. Ama durumu tersine çevirecek olanaklar~ ve canlı ortamı 
bize ba,ıı ba1ına Kürdistan'ın kendisi sunuyor. Geçen kırk 
yıl içinde Ortadogu'nun hareketli zemini üzerinde her türden 
burjuva-radikal hareketler fazlas~yla boy gösterip yorgun düş
tüler, eskidiler. Komünist. hareket, zeminin üzerinde henuz· çı
kıyor. Olkemizde bölge halklarına ses verebilecek düzeyde ciddi 
bir çıkış yapabilirsek, her ülkede yoldaşların bize kol uzattık
lar~nı görebilecegiz. 

Olkemiz, ikinci emperyalist paylalım aava,ından aonra ba•
layan hızlı bir sınıf farklılaşması sürecini yaeıyor. Toplumsal 
alanda giderek güçlenen ve etkinlik kazanan sınıf ve tabakalar, 
·siyasi sahnede boy gösteriyor, ulusal-devrimci mücadele insiya
tif kazanmaya çalıeıyor. Yani ulusal-devrimci güçler içinde de 
hızlı bir sınıf siyasal safla~ası yaean~yor. önümüzdeki yıl
larda şu gelişmeler daha da netle•ecek ve daha açık görülür ha
le gelecektir. !)Alttan gelen s~nıfların insiyatifi yükseldik
çe, feodal-burjuva insiyatif, onun etkileri ve ve gelenekle'
miş alışkanlıkları kırılacaktır. 2)Alttan gelen insiyatif 
hem ulusal-devrimci mücadeleyi toplumun en ·qeni• kesimlerine ya
yacak, hem de mücadeleyi ve örgütlenmeyi ülkenin bUtUnünde 
(dört parçada) merkezileştirecektir. 3)8u ikisi olurken, ayn~ 
zamanda şu da olacaktır• ulusal-devrimci mücadele içinde her 
sınıf ve tabaka kendisi için mevzilerde saf tutacak ve mücade
lede Qnderli~ini hSkim kılmaya çalışacaktır. Biz henüz bu si
yasal sürecin başındayız. Demekki, önümüzdeki süreçde,bir 
yandan her bir sınıfın hareketine denk düşen siyasal örgütler 
şekillenirken, bir yandan da mevcut burjuva örgütler de bir saf
laşma ve ayrışma yaşanacaktır. 

Bugün, ba~ı yoldaşlar, ulusal kurtuluş mücadelesinde bur
juva örgütlerin (özellikle Irak Kürdistan'ındal etkinli~ine ba
karak umutsuzluga kapılmakta, ya da sınıf hareketine ilişkin 
şUphclerc düşmektcdi.rlcr. Bunlar yersiz kaygılardır. Kaygıla-
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rımızı şu noktaya sıçratmalıyız;sınıf hareketinin {ulusal kur
tuluş mücadelesinde) etkinligini ve önderli~ini saglıyabilmek, 
burjuva hareketlerin saflarındaki ayrışmayı hızlandırabilmek 
için, ne tUr hareket biçimlerine başvurmalıyız? Bu sorunun ce
vabını pratige geçirdigimizde, şüphelerimizin yerini güçlü i
nançlar alacaktır. 

İşte, önümüzdeki süreç, ülkemizde bütün bir gelecegi ku
caklıyacak, bir sınıfın ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadele
sinin en yetkin ve en güçlü sınıfının, proletaryanın hareketi
ni sunuyor bize. 

ı>emekki, bölgemizin durumu, orada, ülkemizin yeri ve ko
şulları, ülkemizde sınıflar mücadelesinin vardıgı boyutlar, 
parlak bir qelecegin avuçlarımızın içinde oldugunu gösteriyor. 

Peki, bir dönüp kendi•ize bakalım. Bu gelecegi kucaklaya
cak potansiyelimiz var mı? Evet var. on yıllık bir hareketiz. 
Her Marksist hareketin aeması gereken süreci, onun bütün 
ilkelliklerini, amatörlüklerini ve tecrübesizliklerini geri
de bıraktık. Şimdil dünyayı, ülkeyi, sınıfı, sınıflar arasın
daki iliekileri ve çelişkileri profesyonelce tanımlayabiliyo

ruz. Çok çarpıcı deneylerden geçtik ve düemanlarımızı da çok 
iyi tanıdık. Yoldaoların çogu, sıcak sava• içinde yaşadılar 
ve savaşmasını ögrendiler. önemli bir kadro ve hill sadakatini 
sürdüren kitle potansiyelimiz var. Halktan, devrimci-demokrat 
aydınlardan ve diger devrimci örgütlerin saflarından oluşan 
geniş bir sempati atmosferinin içindeyiz. Kısacası; örgütlen
me ve mücadeleye koyulmak için bütün techizatımız tamamdır. 
Yani, Ndaha ne duruyoruzN demenin zamanıdır. Eksikliklerimiz 
yok mu? Var. Ama bunlar örgütlenme ve mücadele prati9i içinde 
giderilecek cinsten eksikliklerdir. Şimdi bize bir başlangıç 
gerekiyor. Peki nereden başlamalıyız? 

NEREDEN BAŞLAMALIYIZ? 

Lenin, siyaset sanatının tamamının, sonsuz halkalardan olu
ean yaşam zincirinde, en önemli halkayı, onu elinde tutana bü
tün zincire sahip olmayı, güvence altına alan halkayı bulmak
tan ve ona olabildigince sıkı sarılmaktan ibaret oldu~unu söy
ler. Biz de, sarılması gereken halkanın •bir komünistler örgü
tünün• yaratılması ve bu örgütün bütün gerekenlerini yerine ge
tirebilecegi Nbir siyasal mücadele" içine qirebilmesi oldu~u
nu hemen herkes kavramış gibidir. Fakat, bu, özellikle 12 Ey
lül darbesinden sonra ülke gerçeklerinden uzak, soyut bir kav
rayış oldugu için bir türlü pratige geçirilmemietir. örgüt, bir 
ülkede, toplumsal-tarihsel gelişmenin vardıgı aşamada kapita
lizmin dengesiz kanununun yarattıl}ı sosyo-ekonomik, siyasal ve 
kültürel dengesizliklerinin ve çelişkilerinin çözümünün bir a
racıdır. Daha özlü bir ifadeyle, örgüt, ülke koşullarının ve 
gerçeklerinin bir ürünüdür. Nasıl bir örgüt yaratmalıyız soru
sunun yanıtı ülkenin her bakımdan çok iyi tanınmasından ya
tar. Fakat bu kadarını bilmekle iş bitmez. örgütü nasıl yarat
malıyız, yada bu işe nereden başlamalıyız? sorusunu yanıtıaya
bilmek için de, o ülkenin o andaki siyasal koşullarının, onun 
gereklerinin çok iyi görülmesi gerekiyor. 

ülkemizin bütününde (dört parçada) örgütlenmeyi ve bir 
proletarya partisi yaratmayı hedefleyen hareketimizin bugün e
sas potansiyeli Kuzey Kürdistan üzerindedir. Dolayısı ile hare
ketimiz diger parçalarda da örgütsel çekirdeklerini yaratmaya 
çalışırken, Kuzey Kürdistan' ı örgütlenme ve mücadelede ana üs 
olarak alması gerekiyor. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-25-

Bilinen şu kiı bugün Kuzey Kürdistan'da, tarihin görülme
miş y~unlukta ve yaygınlıkta bir ulusal-devrimci uyanış var. 
Giderek, yediden yetmişe herkes kendisini ulusal ve toplumsal 
sorunların politik atmosferi içinde görüyor ve politik tavır 
belirlemeye itiliyor. Böylesine yaygın bir politisazyona ra~
men, bazı kırsal bölgelerdeki PKK etkinli~i dıeında, Xuzey Kür
distan'daki ulusal devrimci uyanıeı kucaklayacak ciddi bir 6r
g0tsel faaliyet yoktur. Politizaayonun en ileri ucunda Kürdis
tan'ın orta-aydın tabakası ile ö;renci gençlik duruyor. Onların 
hemen arkasında da,gerillaların ugradıkları ve etkinlik sagıa
dıkları köylü kitleleridir. Proletarya ve diger •ehirli sınıf 
ve tabakalar da politik geli~lere yeterince ilgilidirler. 

Kuzey Kürdistan'ın bir ba•ka gerçe§inde, PKK Hareketinin 
yarattıgı etkinlikte, bir tarafta ulusal-devrimci bilinci yay
gınlaftırıp, politizaayonu artırırken, diger taraftanda, ken
di eylem ve çalı~a biçimleriyle geniş halk kitlelerinde bir 
kareı tepki olutturduOudur. öte yandan, sömUrgecilerin,,ehir
lerde yoOun polis baskısı ve denetimi ile köylerde de askeri 
saldırı ve baskılarla halk~ıza tam bir savae açtıgıda, bir 
batka gerçektir. 

örgütlenmenin ve mücadelenin teknik sorunları hakkında 
ayrıntılı bilgilere sahip olmadıgımızdan,aomut önerilerden zi
yade, perspektif sunmakla yetinecegiz~ 

Devrimci hareketimizin bugün esas olarak mevzilenmeai ge
rekti~! alanlar •ehirlerdir. Şehirler hem ulusal-devrimci mü
cadelenin en dinamik unsurlarını barındırıyorlar, hemde ör
gütsel.çalışma bakımından tam bir bo,ıugu ya,ıyorlar. Hiçbir 
devrimci örgütün şehirlerde yeterli ve ciddi bir faaliyeti yok
tur. Kuzey Kürdistan'da en örgOtlU ve teçhizatlı görünen PKK 
dahi, şehirlerden tecrit durumundadır, Ote yandan, aydın ve 
gençlik •proletarya aydınlarının• yataOıdırlar. Bunlarla teç
hizatlanmadan, hiçbir örqat, proleter sınıf hareketinin üste
sinden gelemez. Şehirler aynı zamanda işçi sınıfının yata~ı
dırlar. teçi sınıfı hareketi ile bütünle•meyi hedefleyen ve o 
perspektifi aadakatle koruyan bir hareket •ehirlerde güçlü 
mevziler yaratmayı ve yataktan kopmamayı hep gözetmelidir. Salt 
bu perspektifle yakla,ırsak, kırların itibar edilecek bir'·tarafı 
yoktur. çalışmalarında kırı temel alan bir hareket, daha ba
şından işçi sınıfını gözden çıkarmı• demektir. Kırlar, sade-
ce sınıf hareketinin kitleselle~ainde, diOer sınıf ve taba
kaları örgütlernede ve arkasına almada en temel müttefigiyle 
bütünleeme yolunda uzanılması gereken atanlardır. ve bu pers
pektif kaybedilmedikçe fÜphesiz, ülkemizde en yaygın çalıema 
alanlarıdır. 

Bazı yoldaelar, bugünkü PKK hareketine benzer bir kır 
hareketinin yaratılması ve esas faaliyetin o yönde olması ge
rektigini düşünebilirler. Fakat böyle bir faaliyet, hem bizi 
sınıf perspektifinde uzaklaftırır, hem de bugün Kuzey Kür
distan'da bir •xöylü Harketinin• yaratılmasının olgun ko
şulları yoktur. Köylü hareketleri ya emperyalizm ve feodalizme 
karşı kendiliginden geleneks~lleamiş silahlı ayaklanmalar,•ör
gütlü gerilla mücadelesine• dönUetürOlerek yaratılabilir, yad~ 
kırlarda siyasal iktidarın savae, geniş halk muhalefeti, kendı 
iç istikrarsızlı~ı vb. gibi nedenlerle bir nevi •iktidars~zlaş
tı9ı" koşullarda devrimci hareketin köylü kitlel~ri Uzerı~de. 
önceleri ikamccide olsa, giderek onunla bütünleşıp, onun ıktı
dar organları v0 savaş1na dönüşerek oluşturulabilinir~ Bunun 
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dışında köylü hareketi, ülkedeki geniş kitle mücadelesinin, bu 

arada şehirlerdeki kitle hareketinin bir parçası ve yede9i ol
madan, başlı başına varolmaz~ 

Kuzey Kürdistan'da ne birincisi, yani tarihten gelen bir 
köylü hareketinin tirikimi vardır, nede ikincisi; yani sömür
gecilerin kırlarumızda "iktidarsızlaşması• söz konusudur. (Bir 
not düşmekte yarar var, Kuzey Kürdistan'da zamanla ulusal-dev
rimci muhalefetin yaygınla•ıp qUçlenmesi sonucu sömürgecilerin 
iktidar mekanizmasının önemli ölçüde felce ugradıgı koşullarda, 

köylü hareketi dogabilir. Komünist hareket taktiklerini, böy
le olasılıklar üzerinde de, eanetmesini bilmelidir.) Dolayısıy
la, bugün hareketimizin bütün gücünü ve enerjisini k~rlarda 

yogunlaotırmak, kırlardan oehirlere dogru bir köylü hareketi
ne heveslenmek kendi kendimizi kandırmak ve qüçlerimizi telef 
etmek olur. öte yandan, iktidar mücadelesi sadece düşmana kar
şı bir stratejik ve taktik savaolar bütünü degildir; aynı zaman
da komünist hareketin kendi dıoındaki devrimci örgüt ve parti
lerle bir dizi taktikler mücadelesidir: taktiklerio çarpışması 
ve halk kitleleri içinde sınanmasıdır. Bu baglamda kırlarda 
bugünkü aşamada pratik olarak PKK'nın askeri gücü kareısında 
bir alternatif olma olana~ı yoktur. Peki bütün bunlar böyledir 
diye, kırlarda elimiz kolumuz baglımı kalacagız? 

Hayır. Hareketimiz olanakları Ulçüaünde, Kuzey Kürdistan' 
da uzanabileceOi bir kırsal bölgeye, (özellikle kitle tabanı
mızın korundugu bölgelere) •silahlı propaganda birlikleri• çı
karabilir. Bu iki bakımdan zorunludur. Birincisi bug_ün Kuzey 
Kürdistan'ın kırlarının önemli bir kesminde tüm bir aavae hü
küm sü~ektedir. Köylerde propaganda artık silahlı birimlerce 
sürdürülmek zorundadır. Hareketin yayınları, bildirileri en 
geni• eekilde ancak böylesi birimlerle kırlara ulaetırılabi
lir. örgütlenme ancak böylesi birimlerle saQlanabilir. 12 Eylül 
öncesi çalı•ma biçimleri ya olanaksızdır, yada çok güdük kalır. 
İkincisi: Bugün halk kitlelerinin ilgisi önemli ölçüde, kırlar
da PKK tarafından koyulan eylemiere ve onun propagandasına çev-
rilmiştir. Şehirlerde henüz etkin bir hızlı hareketin 
bulunmadıgı bu a,amada, kırsal alandaki propagandayı PKK•ya 
terk edemeyiz. Bu anlamda, hareket •silahlı Propaganda Birlik
lerini• kırsal alandaki savaşın gereklerine uygun olarak techi
zatlandırmak, eylem ve çalı•ma topuyla, ayaklar altına alınmış 
devrimci deOerleri kaldırıp bayraklaştırarak bir alternatif do
~uou da halkımıza müjdelemelidir. (Bu silahlı birliklerin aynı 
zamanda harekete kırsal bölgenin ar,iv bilgisini taşımak, 
gibi bir işleride olacaktır. Kırların sosyo-ekonomik durumuna, 
siyasal geli,melerine topografik yapısına vb. iliekin bilgi
leri eline geçiremeyen bir örgütün, sınıf hareketine, d~ru bir 
yön vermesi düşünülemez. Çünkü sınıf hareketinin yönü ve güncel 
politikası toplumun her kesiminden gP.len areiv bilgilere daya
nılarak tespit edilebilir. Ayrıca bu silahlı birliklerin "halk 
savaşına• hazırlık yapma gibi görevleri oldu~u da gözetilmeli
dir.) Yoksa •silahlı Propaganda Birlikleri• kırlardan şehir

lere dogru bir kuşatma hareketi olarak düşünülmemelidir. Kır
lardaki bu faaliyet dıeında, hareket, bugün esas olarak şehir
lerde mevzilenmelidir. Dolayısıyla, şehirlerde güçlü yerel ör
gütler oluşturmak üzere yurtdıeındaki ve metropollerdeki kadro
lar Kuzey Kürdistan•a yerleetirilmelidira örgütün işleyişi için 
gerekli "finansman•ya yurtdışından sa~lanılmalı yada "malum" 
yöntemlerle çözülmelidir~ 
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Bir tartışma da, yurtdışında "bilinen• yoldaşların Kuzey Kürdistan'a çekilmesinin dogru olup olmadıgıdır. Bu yoldaşların 
yerleşmelerinin ön koşulu burada barınıp, korunabilecekleri o
lanakların yaratılmasıdır. Biz, bu aşamada, yerleşme olanakları
nın henUz yaratılmadıgı, dolayısıyla, bu yönde bir zorlamanın dogru olmayacagı kanaatindeyiz. Ancak halihazırda, olanaklar el
veriyorsa~ KUrdistan'ın diOer parçalarına yerleetirilebilirler. 
Yoldaşların önemli bir kesiminin yurtdışında kalması durumunda, hareketin önderliginin nerede olması gerektigi de tartıeılabilir. Surası açıkf ulusal-devrimci muhalefetin hızla yükseldigi, 
canlı siyasal gelierneler içinde yeniden örgütlendigimiz ve şe
killendi~imiz koşullarda; önderlik en somut ve atak insiyatifi ülke içinde saglıyabilir.Yurtdıeından en azından somut pratik görevler yerine getirilemez, siyasal qündem yakından izlenemez. Buyüzden, yoldaşlar örqütsel mekanizmanın ·düzenlenmesinde, her seçenekte, ülke içindeki yapının insiyatifinin kırıl
madıgı, edilgen duruma düşürülmedi~i çözümleri gözetlemelidirlere Aksi taktirde, hantallıOa ve geliemelerin gerisinde kalmaya, daha başından, kendimizi prangalamış oluruz. 

MDCADELB BİÇİMİNE İLİŞKİN PERSPEKTİF 

Şimdi soru eudur, ülkeye yerleşmiş ve ayakları üzerine di
kilmiş bir örgüt, nasıl ve nereden yürüyecegini belirliyebilmek için, bir mücadele perspektifine sahip olmalıdırf perpektifimiz nedir? soruyu fOyle de sorabiliriz, ülkemizde ieçi sınıfı
nın siyasi temsilcisi olan örgütümUz sınıfın hareketiyle nasıl 
bütünleşecektir ve sınıf hareketini nasıl zaferle taçlandıra
caktır? 

Once işçi sınıfı hareketinin gücüne ilişkin şüpheleri ko
yalım. Deniliyar kiJ ülkemizde i•çi sınıfı sayısal güç bakımından zayıftır. Bu durumda, ülkemizde ulusal ve toplumsal kurtu
luş mücadelesinde önderlik edebilecek güçtemidir? Bir kere, ioçi sınıfının önderlik misyonu, onun sayısal gücüyle baOıntılı deqildir. o, bu misyonunu toplumun en yeni ve en ileri sınıfı 
olmasından, qelece~i kucaklıyacak tek sınıf olmasından alır. 
İkincisi; ülkemizde, i•çi sınıfı hiç de küçümsenemeyecek bir 
sayısal güce erişmietir. Ve giderek de büyUmektedir. sınıf olarak politik sahneye inerse, •kollarını" toplumun bütün kesimleri üzerinde uzatabilecek güçtedir. Oçüncüsüf o, bu gücünü, sadece ülkedeki sayısal etkinli~inden de~il, aynı zamanda dünya proletarya ordusunun bir parçası olmaktan alır. 

sonra, i•çi sınıfının siyasi hareketi, salt kendi ile sı
nırlı, bir hareket degildir. onu kendisi ile sınırlamak işçi sınıfının degil, burjuvazinin siyasi tavrıdır. İşçi sınıfının siyasi hareketi, muhalefet zemini üzerindeki bütün toplum kesimlerini, kendi önderli~inde, mevcut atatükoya karşı yöneltilmesidir. İşçi .sınıfının gücü, burada somutlanır, mücadele yöntemi de, böyle bir siyasal yasamın prati~inde çıkar. 

İşçi sınıfının siyasal hareketi, muhalefet zemini üzerinde geçici ve temel müttefiklerini belirler, buna uygun siyasal 
programını oluşturur, siyasal strateji ve taktikleri üzerinde mücadeleyi örgütlere 

Kürdistan gibi bir ülke işçi sınıfının temel müttefiqi köylülüktür. Ve siyasal mücadele, "işçi-köylü temel ittifakı• üzerinde yükselir~ Bu "temel ittifakn etrafında ulusal-demokratik devriminin geçici ve kalıcı müttefikleri siyasal muhalefetin bütününü oluştururlar. sınıf siyasi hareketinin temel kay-
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gısı bu siyasal muhalefetin bütününü kendi önderliginde mcr
kezileştirerek, mücadeleye sürmek ve iktidarı olmaktır. onun 
için siyasal yaşam alanı bir bütündür, siyasal yaşam alanını 
bölmek, kır ve şehir halinde ayrılık, birini digerinin karşısı
na çıkarmak, birini digerinin önüne koymak siyasal muhalefeti 
bölmek, en azında onun sarmal yükselişinin yerine mekanik bir 
hareket tarzını oturtmak olur. Böyle bir ayrımla, kırı şe
hirin karşısına çıkarma anlayışı, Çin pratiginden dogmuş bir 
köylü savaşının ve onun askeri stratejisinin, Maa Zedung tara
fından, sömürge yarı-sömürge ülkelerde ieçi sınıfının evren
sel hareket tarzı olarak sunulmasından d04du. Gerçekte ise, 
bu, Mao Zedun'un ve ÇKr'nin bir •fantaamasıydı•. 

Bir kere iktidar mücadel~si daha baoından; örgütlenmeye 
mücadeleyle baolamıe, planlı bir iktidar savaeıdır. örgütlenme 
ve mücadelede kırı esas alan bir hareketin dotal olarak kendi 
iktidar organları da köylülük tarafından eekillenecektir. Son
radan, kendi ikitidar organlarıyla,onun askeri ve siyasi ka
natları ile bir ku•atmayla eehri ele geçirecek olan bir hare
ket, kendi organlarını ieçi sınıfına lutfedermi? Açıktır ki, 
işçi sınıfı daha baeından siy&si mücadelenin önderli~ini ele 
almassa, onun içinde kendi iktidar organlarını oluoturmassa, 
iktidarı da hayal olur. 

Peki, Kürdistan'da ieçi sınıfı, ulusal ve toplumsal kur
tulue mücadelesinde somut olarak nasıl önderlik edecektir? Bu, 
sı.nıf temsilcisi örgüt, yada partinin siyasal mücadele içinde 
sınıf hareketiyle bütünle~esiyle sa~lanır. Olkemizde sınıf 
temsilcisi örgüt ancak, mücadelenin kitleselleeti~i boyutta, 
önceleri muhalefetin bütün sınıf ve tabakaları ile eş düzeyde 
ama giderek kendi sınıfı ile daha yogun bir eekilde bütünle
şir. Mücadelenin kitleselleemesi için de, örgütün sınıf çiz
gisi üzerinde yogun bir propaganda ve palitizasyon faaliyetine 
giriemesi gerekir. Bunun yöntem ve araçlarıda, ülkemiz gerçek
leri üzerinde dogru bir şekilde tespit edilmeli ve kullanılma
lıdır. 

Günümüzde eiddet, politik yaşama içerilmiş durumdadır. Bu 
gerçek Kürdistan'da çok daha katmerlidir. Bugün, sömürge Kür
distan halkı, maddi ve manevi yaşamında günbe gün, an ve an 
tam bir savaşın •iddettini yaşamakta, duymaktadır~ Bu yüzden 
ciddi bir politik hareket, mücadelesinde savaeım gerektirdi~i 
araç ve yöntemleri kullanmadan, halkın maddi ve manevi istem
lerine kareılık düşemez, gerçegin platformuna oturamaz ve ciddi 
bir mesafede katedemez. İkincisi; Kürdistan'da devrim iddia
sında ciddi bir Orgüt ayakları üzerinde dogrulur doqrulmaz, si
laha sarılmazsa, ya yaşayamaz, yada iddiasını sürdüremez. Çün
kü; kendini devrime adamıe politik bir hareket, sömürgecilerin 
imhasıyla her an yUzyüzedir. imhadan kurtulmak için ve devri
min yoluna girme cesaretini gösteren bir örgüt, elde silah yü
rümek zorundadır. Bu örgüt, do~al olarak, ma~di olanaklarını ve 
di~er teçhizatlarını agırlıklı olarak dUemana kareı şiddete 
başvurarak sa~layacaktır. öyle ise, örgütün yapılanmasına bu 
gerçeklerde şekil verecektir. Yani örgüt kendi içinde askeri 
bir örgütlenmeyi onun egitimini, araç ve tekniklerini yaratmak 
zorundadır. 

Mücadele biçimide politik yaşamın gerçekleri üzerinde 
eekillenmelidir. :KUrdistan' ::.ıı politik yaeamı •silahlı mücade
lenin• temel mücadele biçimi olmasını gerektiriyor. Oi~er mü
cadele biçimleri (Ekonomik, demokratik mücadele, siyasal propa
ganda ve ajitasyon çalışmaları, kitle gösterileri vs.) ancak 
"silahlı mücadele" etrafında devrimci bir anlam kazanırlar. 
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Hareketin henüz kitleselleşmedi~i aşamada, silahlı mücade
le kendisini •silahlı propaganda" şeklinde ifade eder. "Silah
lı propaganda" kırlarda ve şehirlerde koordineli olarak yürütül
melidir. Dolaysıyle, "silahlı propaganda birlikleri" için kır
larda oldu~u gibi eehirlerde de gerekli tahkimat (sı~ınak, barı
nak vb.) yapılmalıdır. (Silahlı propagandanın şehirlerde ki öne
mi ve gereklili~i üzerinde özel olarak durmak gerekiyor. Bi
rincisit hareketin daha başından kırlarda tecrit edilmesinr-in
geller. Şehirlerde de kitleselleşmesini saqlar. Şehirlerde kit
leselleşmenin sınıf hareketi ve ülkenin bütünündeki muhalefet 
için önemi açıktır. tkincisiiteehir kaynaklı propaganda, kır 
kaynaklı propagandadan daha e ilidir. Oolaysıyla, ülke ça
pında kitleselle~nin ivmesini arttırıcı rolü vardır. -Şehir
ler bUtUn bir toplumsal ve siyasi ya•amın merkezidirler.
OçüncüsUdet hareketin eehirlerde de bir sava• alı•kanlıgı ve 
gelecektekı sava• için bir zemin yaratmasını aaglar.) 

Hareket mücadele biçimlerini içiçe yürüterek kitlesel 
bir nitelik kazanır. Hareketin (ki genel kural olarak partidir.} 
Kitleselleetigi aşamada •Halk Savaeına• hazırlık mücadelesine 
girişilir. Bu aynı zamanda, hareketin kendi sınıfıyla bütün
leşti;! dönemdir, ve daha bu dönemde filizlenen iktidar organ
larında sınıf OnderliQi kendisini somutlar. Silahlı mücadele 
bu aeamada sOmürgeci idari ve askeri mekanizmanın felce u~ra
tıldıgı saldırı ve eabotajlarda kendini gösterir. Bu dönemde 
askeri örgütler müfrezelere dönü•türülür, halk savaşı için ge
rekli tahkimat ve lojistik çalışmalar yürütülür. (Kırlarda ve 
şehirlerde) silahlı ve silahsız kitle gösterileri, iegaller ve 
boykotlarda bu dönemin tipik mücadele biçtmleridir. 

İşte mücadelenin böylesine boyutlandı9ı ve hazırlıkların 
sürdürüldügü aşamada, parti, devrim ve kareı-devrim qUçlerinin 
bir muhasebesini yaparak, devrim güçleri için ko,ulların uygun 
düetü~ü anlar bir nevi ayaklanma emri ile •ualk Sava•ını• bae 
latır. Halk savaşı şehirlerde ve kırlarda koordineli olarak 
sürdürülür. Parti, sava• koşullarına ve dü,man saldırılarına 
göre zaman zaman bazı bölgelerde halk ordusunu kırlara çekebi
lir. Yada şehirlerde saldırılarını yogunlaetırabilir, ama hiç
bir zaman ülkenin bütününde stratejik olarak güçlerini sadece 
kırlarda, yada eehirlerde mevzilendirerek boQuntuya ugrat~z. 

Halk savaşında i•çiler elde silah askerdirler. Cl•çilerin 
savaş pratigindeki etkinliklerini toplumun ba•ka hiçbir kesi
mi saglayamaz. özellikle ulaştırma işçilerinin aava•ın kaderin
de belirleyici rolleri olacaktır.) Ve sava• içinde yaratılan 
"Halk iktidarının• organlarında yöneticidirler. tşçi sınıfının 
devrimde siyasi önderligi ve zaferde iktidarı ancak böyle sag
lanabilir. Marksist-Leninist anlamda •ualk Sava•ının• bir ni
teligi, politik üstUnlük temelinde halk kitlelerinin topyekün 
bir maddi imha sava,ıysa, bir diger niteliOide~ sava•ın, •ışçi 
köylü temel ittifakının• omuzlarında yükselmesidir. Aksi tak
tirde zafer, kOylülUqün omuzları Uzerinde burjuvaziya teslim 
edilir. Sömürgecilerin idari ve askeri mekanizmasının imhası, 
uzun Süreli bir savaşı gerektirirı ancak bu Mao Zedung 1 un on 
yılları tutan •uzun süreli halk sava•ı• da degildir. Sava,ın 
sUresi, bölgedeki güç dengelerini, dü,manın gücüne ve devrimin 
gücUne göre degiştirir. Burada, zaferi çabuklaştıran, eehir
lerdcki sonucu tayin eden darbelerdir. Gerçekte iyi örgütlen
miş bir şehir yenilmezdir. 

Kırları temel alan bir "Halk savaşı stratejisinin• sa
vaş sanatı bakımından sanıldıgı gibi üstünlUkleri yoktur. 
Tersine, devrimin güçlerinin kırlarda bo~ulup kalması ve ma-
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nevra alanını daraltması gibi dezavantajları daha başından bir

likte taşır. Dilşmanın kalbi şehirlerdedir. Orası vurolmadan za

fer elde edilemez öyle ise komünistler, daha başından şehir

lerde savaşmasını ö~renmeli ve orada savaşmanın olanaklarını 

yaratmalıdırlar. Zaten her kır hareketide, ancak şehirlerin 

tayin edici darbeleri ile sonuca uıa,abilmiştir. Yapılan, sa

dece, yolun ve sürecin uzatılmasıdır. Bu stratejinin bir başka 

dezavantajı da, devrimci güçlerin mekanik bir hareket tarzı i

çinde yürütülmesi ve böylece sarmal gelişmenin atılımcı ve et

kin gücünün görUlmemesidir. 
Yukarıda kısaca mücadele biçimlerine ilişkin perspektifi

mizi sunduk. Bu, sınıf mücadelesinin d04al seyri üzerinde ge

lişiminin bu günden belirlenmesi gereken perspektiftir. Yoksa 

savaş sanatının gerçekleri prati~i içinde dogar ve çeeitlenir 

dolayısıyla, bu perspektifi, her kotııılda uygulanması gereken 

bir reçete olarak a~ak gerekir. örneginş ülkemizde mücadele

nin süreci içinde bir köylü hareketi gelitıebilecegi qibi şehir

lerde de kitle ayaklanmalarıda ihtimal dahilinde tutulmalı ve 

böyle koşullar d04dugunda,· komüni•t hareket kendi taktiklerini, 

bu gelişmeleri kucaklayacak •ekilde eanetmesinide bilmelidir. 

Bütün mesela çeliekilerin türevini, pratik gelişimi içinde ön

ceden sezmek ve ona uygun taktikler belirlemedir. 

PK!(' NIN DEÖERLENDİJIİLMBSİ 

Kuzey Kürdistan•ı üs olarak alan bir hareketin oraya na

sıl yerleşmesi ve bir mücadele perspektifiyle, prati~e nasıl 

koyulması gerekti~ini koyduk. Koaüniat hareket, mücadelesinde, 

diger sınıf hareketlerinin mücadelesinin halihazırda ki boyu

tunu, devrimdeki etkinliklerini dikkate almak zorundadır. 

Çünkü,öevr~ci mücadele, hem bütün bir muhalif sınıf hareketi

nin mücadelelerinin bir nevi •merkezileetirilmesi•, bütün bir 

muhalefetin potansiyeli ve etkinlikleri üzerinde bit yOksel

mesidir, hemde, farklı sınıf hareketlerinin bir taktikler mü

cadelesidir. 
öte yandan, devrimci hareketimiz, perspektifini, sadece 

Kuzey Kürdistan'la sınırlı tutmamalı, ülkemizin bütününde~i 

(Dört parçadaki) mücadelenin boyutları ve duruma göre izliyece

gi taktikler babında genişletilmelidir. Ama burada, sadece, ilk 

hareket bölgemiz olarak Kuzey Kürdistan'ın üzerinde duraca~ız. 

Bugün, kuşkusuz Kuzey Kürdistan•da revizyonist-reformisı 

hareketlerden, küçük burjuva aydın yapılara kadar, düzene muha

lefet eden bir dizi hareket var. Bunların herbiri, ayrı ayrı 

hareketimiz için degerlendirme konusudurlar. Ama bu mücadelede 

PKK'nın özel bir önemi ve etkinligi oldugunu biliyoruz. Bu 

yüzden, PKK hareketinin de9erlendirmesini yaparak, onun ulusal 

devrimci muhalefet içindeki yerini, etkinligini ve ona karşı 

politikamızı taktiklerimizi belirlememiz gerekiyor. 
PKK, •şehir alt tabakalarının ulusal-tepkici bir hareketi 

olarak" dogdu. Bugünkü çilesini ve horlanmışlıgını, Kürdistan•ın 

binlerce yıllık ezilmişlik ve horlanmışlıgıyla birleştirip de

rinleştirdikçe, öfkesi büyüdü, tahammül sınırlarını aştı. Ulu

salcı içe kapanma ve yalnızlık psikolojisi geri bir tarih ve 

siyasi bilinçle donatılınca her bilinçsiz öfkede oldugu gibi 

PKK'da öfkesini önce çevresine kustu. İlk saldırılarını çevre

sinde, kendi kimliginin bir inkirı olarak gördügü Türkiye so

luna yöneltti. Kabadayılıgının iş yaptıgını görünce, giderek 

tahammülsüzlügünü ve saldırganlıgını karşılaştıgı her devrimci 
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hareket, yapı ve kitleler üzerinde konuşturdu. Devrimci hare
ketimizin de •oç Dünyacı" lhanetle kan kaybettigi bu ortamda, 
PKK palazlanarak, 1978 1 in sonlarında kimli~ini çevresine kabul 
ettirdi. İlginçtir, PKK sömürqecilere ve işbirlikçilerine karşı 
mücadeleye ancak bu tarihten sonra başlamıştır. PKK'ın öfkeli 
kalkıeması, düşmanın ciddi saldırılarıyla yüzyüze gelince da
gıldı. Ve 79'un ortalarından itibaren 12 Eylüle gelinceye ka
dar, yenilginin meylinde yuvarlanıp gitti. PKK, bu süre içinde 
çok kan kaybetti. 

12 Eylül, Kuzey Kürdistan'da ki devrimci muhalefeti silip 
süpürUnce, PKK'da Kuzey Kürdistan'dan çekilme rahatııgına ka
vuştu. Liderlik kurumunu yaratmıe olmasının avantajlarıyla, 
bütün elemanlarını Suriye ve LObnan'a çekme olanaQınıda buldu. 
Bu, savaşta yenilmi• bir ordunun, önceden güvenli yere çekilmiş 
komutanlarının etrafında toplanma gibi bir ,eydir. PKK ilk ye
nilgisiyle birlikte yenilgisini yalnızlıqını giderme ve bir 
dıe destek bulma ihtiyacını duydu. Bu iş için Ermeni ve Rum 
burjuva örgütleri ile, tran, Suriye, Lübnan ve Libya da bulunan 
"Türk•e düşman kimi bulduysa öfkesini onunla birleştirmeye ha
zırdı. ve bunu da yaptı. Bu zaman, ona, maddi ve askeri olanak
lar dıeında, iki önemli avantaj kazandırdı. Biriı Kürdistan•a 
en yakın pencere OnOnde durarak, KUrdistan gerçegini ve geliş
melerini kendince izleme durumunda kalabildi. İkincisi~ Orta
dogu•nun hareketli zemini üzerinde, elemanlarını sdre li bir 
eylemlilik içinde tuttu, onları askeri ve siyasi eOitimden ge
çirdi. Ve nihayet Lübnan savaşı ile prestij ve kendine güveni 
kazandı. Böylece, PKK yüksek bir moralle, iyi teçhizatlanmıe 
ve örgütlenmiş olarak, arkasına da önemli bir dış destek ala
rak, yeniden Kürdistan'a döndü. 

PKK Xürdistan•a bu yeni d6n0şünde, esas olarak eski ren
gini koruyordu. Yani PKK'nın kimliginde hill "•ehir alt taba
kalarının hareketi" yazıyordu. Ama bu kez yönelimi farklıydı. 
"Soylu KürtlOgün" bütün niteliklerini köylQlükte buluyordu. 
Ve ona dönüşrnek istiyordu. 

Yoldaşlar, PKK•nın bu yeni yönelimini, mücadelesini ve 
sömürgecilere karşı direnişini degerıendirmede objektif olma
lıdırlar. Onun kadın ve çocuk katliamlarına varan soysuz eylem
lerine, kitle üzerinde estirdiOi teröre, kendilerinden ayrılan 
devrimcileri öldürmelerine bakarak, mücadelenin tUmOne kökten 
bir tepki ve saldırı anlayı,ına kapılmamalıyız. Böyle bir anla
yış iki bakımdan tehlikeli olur. PKK hareketi en nihayet, sö
mürgecilere kar,ı bir direniş hareketidir. Devrimci hareketi
miz bu direnişin yarattıgı muhalefetin potansiyeli ve etkin
lig! üzerine basarak yükselmesini bilmelidir. PKK hareketinin 
halihazırda sömürgecilerin cephesinde gedik açma ve yıpratma 
rolünü sürdügü açıktır. Bunun devrimci bir hareketin manevrası
nı kolaylaştıracagı da açıktır. Sorunun bu yanını görmemek ve 
aksini iddia etmek, (PKK'nın, gerçekte, ulusal muhalefeti du
mura ugrattıgı, sömürgecilerin terörünü davet ederek halk kit
lelerini sindirdigi, sömürgecilerin Kürdistan 1da güçleomesini 
sagladıgı vb. iddialar.) gerçekte hiçbir şey yapma iste~i ve 
cesareti göstermeyenıerin tavrı olsun ve bizden de uzak dursun. 
İkincisi; PKK hareketine tepkici yaklaşım, bizi mücadele anla
yışı ve hareket tarzı bakımında geriye iter. 

Evet, PKK 1 da insanlık ve devrimci de~erlerle bagdaşmayan 
ve kesenkes redetmemiz gereken yanlar çoktur. Hatta PKK, bizi 
bu deeyerlcri yeniden bayraklaştırmak halkımızın ve ulusumuzun 
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onurunu korumak ve dünya kamuaoyunun gönlünde taht kurmak gibi 

özel bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. Ama bu, PKK'dan 
ögrenecegimiz hiç birşey yok demek degildir. PKK •soyluluk• ye
rine •soysuzlugu• koymuş Kürt narodnizmidir diyebiliriz. Lenin• 

in na~iklerden ögrendigi ve aldıgı eeylerde soyluluktan öte 

eeylerdir. PKK'nın örgütlenmesinden mücadele, taktik ve yön
temlerinden siyasi cesaretinden ögrenmemiz ve almamız gerek çok 
şey vardır. PKK, bugün, Kuzey Kürdistan'da bir kır pratigi ser
giliyor, bundan ögrenecegimiz hiç birşey yokmu? çok şey var. 
Yoldaşlar, bunu özel olarak ineelemeli ve gelecek pratigimiz
de kullanılacakları almalıdır. 

Evet, PKK hareketini bu yakla,ımla degerlendirirsek, çok 
şey kazanırız. PKK ya kareı alternatif çıkı•ıda ancak bu anla
yışla yapabiliriz. 

PKK, 84 çıkışını Kuzey Kürdistan'da bir köylü hareketi ya
ratmak umuduyla yaptı. Son derece teçhizatlı, iyi egitilmiş ve 
oldukça kalabalık kır gerillalarıyla, sömürgecileride bir nevi 
gafil yakaladılar. Bu durumları, bir yıl içinde onların düş
man karşısında iyi tutunmasını sagladı. Ancak daha öncede be
lirttigimiz gibi gerek sömürgecilerin kırlarda •iktidarsızlae

masının• söz konusu olmadıgı, gerekse de tarihten gelen bir 
köylü ayaklanmaları gelenegi ve birikiminin bulunmadıgı koşul
larda PKK hareketi, k6ylü hareketine dönO•emedi. (Kürdistan köy
lülügü yoqun bir ulusal talep ve anti-sömürgeci tepkiyle yük
lüdür. Ama bu; tarihten hep feodal-burjuva önderlik altında 
qelenekselleştirilmiştirf ve bagımsız bir kimlik kazanmamıetır. 
Bu qelenegin çözülmesi, köylülllgün proletarya hareketi, yada 
küçük burjuva radikal bir hareketle birle~si sürecinin ise, 
henüz başındayız.) SömOrgeciler, feodal-burjuva etkinlikleride 
kullanarak köylülü~ün önemli bir kesimini PKK'ya karşı örgütle
yerek "köy koruculu~u sistemini• oturttular. Böylece, PKK umdu
gunu bulamamanın bunalımını ve yenilgisini yaşamaya.başladı. 
Gerillaların henüz"savaş alıekanlıgı kazanmamışM olmalarıda 

epeyce kayıp vermelerini getirdi~ 
86 yılı, PKK için bir arayı$ yılı oldu. Ve bu arayış on

larl1köylü1Qkten ziyade bazı feodal-burjuva kesimlerle birleş
meye, devrımcı propaganda ve gönüllü katılım yerine zor ve te
rörle kitleleri sindirmeye ve harekete katmaya sürükledi. çocuk 
katliamlarına varan vahşetlerde, arayışlarına karşılık bulama
manın yarattıgı bunalımın cinnetleridir. 

PKK, bugün Hakkiri, Siirt, Mardin üçgeninde bir kesim a
şiretsel-feodal yap~lara dayanarak, karşı çıkan köylü kitle
lerini ve aşiretleri terörüze edip sindirerek, yada göç ettire
rek KDP benzeri bir kurtarılmış bölge yaratmaya çalışmaktadır, 
fakat, bunuda başaramayacaktır. Çünkü Kuzey Kürdistan aşiret
sel-feodal yapının hızla çözüldügU bir süreci yaşamaktadır. Ve 
radikal bir hareket, siyasal kimligini ancak yoksul köylülük 
içinde sürdürebilir. tkincisit halk kitlelerine terörüze ve 
aşırı volantarist bir yaklaşım, giderek kitleleri aktif tepki
ci tavırlara itecektir. Kitlelerin bu tepkisini bugün sömürge
ciler örgütlameye çalışmaktadırlar. Bu bak~mdan PKK'nın karşı
sında komünist alternatifin yada başka bir radikal küçük bur
juva alternatifin bulunmayıeı, Kürdistan için acıdır. 

PKK, ikameci ve aşırı volantaristtir. Kendi örgüt çizgisi
ni ve degerierini köylü kitleleri Uzerine ikame etmeye çalışır
ken, kitlelerin iradeleriyle istemleriyle ve maddi yaşam koşUl
larının gerekleriyle birleştirmiyore Ve bu yüzden de aşırı vo-
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lantarist yöntemlere bae vuruyor. Devrimciler, siyasi mücadelede volantarizmin rolünü red etmezler. Ancak, bunu toplumun tarihsel gelieimine ve kitlelerin iatemlerine denk düeecek •ekilde uygularlarsa, hareketin elinde maddi bir güce dOnüeebilir. PKK, bu ikamece ve a•ırı volantarist yapısı yüzünden, silahlı mücadeleyi onca boyutlandırmı• olmasına ragmen, siyasi mücadelenin maddi gücü ve ifadesi olan iktidar oryanlarını o
luşturamamıştır. oysa devrimci mücadele, aynı zamanda altta gelen sınıfların iktidar organlarının bir mücadelesidir. PKR 1 

da ise, mücadele salt askercil öqeler üzerinde yürUmektedir. o mücadeleyi, karşı askeri güçlerin ve orduların bir savaşı olarak kavrıyor. Oysa devrimin askeri gücü, ancak politik üstünlükle birle•ir ve onun üzerinde yUrUtUlürse utkulu yolda iıerleyebilir. Aksi takdirde, askeri gücü tek ayak UstUnde, sö-mürgecilerin son derece teçhizatlı ve gUçlü ordusuna kar9ı çıkarmak olurkiJ bunun bir çıkmaz olacagı ba,ından bellidir. 
PKK'nın dış destegide, bugün bir ba1ka tartışma konusudur. Bu PKK'yı işbirlikçi yabancı u•agı bir hareket düzeyine çıkarıyor mu? Bizce hayır. PKK, iplerinin önemli ölçüde Suriye'nin elinde oldugu bu ve ba,ka devletlerle (özellikle tran• la) ulusal mücadele için tehlikeli.ililkiler kurdugu •anti-Türk" her burjuva örgütle flört ettigi dogrudur. şüphesiz, bu ili•kiler içinde tehlikeli bir gidi9atı da barındıran, ulusal devrimci mücadeleyi gölgeleyen, zedeleyen ililkilerdir. Ama bunları, PKK'nın ulusal muhalefet zemininden kopmuş, iebirlikçi ve uşak oldugunun ifadesi olarak tanımlamak yanıı,tır. Bunlar komünist hareketin güçlenmedlgi her ülkede, burjuva, küçük burjuva örgütlerin tevesül ettigi ililkilerdir. Komünist hareket güçlendikçe, bu örgütlerde özgüce dayanma ve daha yakın du~a kaygısına gireceklerdir. PKR, ulusal muhalefet zemini üzerindedir. Ve ona böyle yakla1mak dogru olur. 
Tartışılan bir baeka konuda, PKK ile Sovyet-Sosyal emperyalistlerinin ilişkisidir. Biz PKK'nın sosyal emperyalistlerle ciddi bir iliekisinin oldugunu sanmıyoruz. İki sabeplef birincisit sosyal-emperyalistler, buqün esas olarak Ortado~u'aiKi statdkonun korunmasından yanadırlar. Ve bu yüzden herhangi bir Kürt ulusal kurtulul hareketinin arkasına geçme veya arkalama politikaları yoktur. Kürt hareketiyle iliekileri ve ilgileri, bölgede güç dengelerinin degi1mesi durumunda, •olası bir kart olarak• kullanmak amacıyla onları elde tutmaktan ibarettir. 

~~~~~ı,,~sovyetler henüz PKK'yı ciddi bir qüç olarak gör-m Nato çerçevesinde Türkiye ile hasas illekilerinden delayıda şimdilik onu bir kart olarak alma geregi duymamak
tadır. 

PKK'nın gelecegi ne olabilir? PKK'nın karşısında on yıllar içinde devrimci radikal bir alternanif çıkmazsa, köylü hareketine dönOeüp kitleselleşecektir. Çünkü Kürdistan'da ulusal devrimci muhalefet hızla yükseliyor ve bunu dogal olarak en diri örgüt kucaklayacaktır. PKK 1 nın kitleselleştikçe de bugünkü soysuz çizgisini terk edecek, halk ve devrime sorumluluk duyan bir harekete dönüşecektir. PKK'nın düşmanın saldırıları karşısında dagılıp yok olaca~ı sanısına kapılmak ve onun üzerine politika kurmak yanlış olur. Kürdistan kırları her devrimci hareketin barınıp korunacagı koşullara haizdirler. {Partizanın sekiz yıllık pratigide bunu gösteriyor.) Dolaysıyla PKK'da kitleselleşecegi güne kadar, kırlarımızda barınıp korunabilecek, varlı~ını silrdUrecektir. 
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PKK'nın tek alternatifi, devrimci hareketimizdir. Hareke

timiz ülkeye yerleşip, şehirlerde ve kırlarda koordineli bir 

mücadele başlatırsa, çok sürmeden PKK'nın etkisiyle yaratılan 

ulusal devrimci muhalefetin de, ona tepki içindeki aydın, dev

rimci demokrat yurtsever kesimleride kucaklayacaktır. Şehir

lerde de kırlarda da sürdürOlecek bir •silahlı propaganda" kar

şısında PKK'nın nefesi yeterneyecek ve •kesilecektir•. 

tKi NOT 

Yazımızı iki notla bitirmek istiyoraza birincisi· komünist

ler örgütünün yaratılmasıyla ilgili. Komünistler örg6:tu bir 

süreç ve pratitin ürünüdür. Sonuca ulaşmada uyulması gerek ilk 

kural, seçilecek önderliOin otoritesini tanımadır. Yolda,ıa~ıd 

her biri, on yıllık pratigimiz içinde yogrulmuşlardır ve •tam 

güvenimizi" hak etmişlerdir. Bu ve benzeri konularda, geçmişi

mizde ki çarpık b&lünmeye kimse itibar etmemeli, oraya sı~ına

rak sorun çıkarmaya ltalkıemamal-ıdır. •suyUk: bir yUrüyü.ı;ııte, kü

çük sorunları öne çıkarmak, aslında yürümek istememenin ifade

sidir". Bizce yoldaşların, örgütsel sürecimiz ve pratigimiz 

içinde qözetecekleri en önemli husus, •militan önderligimizi" 

yaratmak olmalıdır. Eqer, son derece uyumlu ve yoldaşça biri

birine bai)lı sınıf mücadelesinin de•hakkını veren•, "önder 

militanlar grubunu• omuzlarımız üzerine çıkarabili~sek, 

Kürdistan •ın kader in ide avuçlarımızın içine almış oı'acagız. 

Komünistler örgütünün çelikten organlarını ve kollarınıda bu 

•militan önderlik" yukarıdan a•a~ıya çatacaktır. Bu "militan 

önderlik içinden• liderlik kurumunun çıkarılmasıda örgüt ve 

kitle mücadelesi bakımından gereklidir diyoruz. Unutmayınki, 

•bana bir komünistler örgütü verin, Kürdistan•ı alt-üst ederim• 

diyebilecegimiz tarihsel bir andayız. 
İkinci not1 bugün uluslararası komünist hareketin önünde 

çözülmesı gereken birçok sorunun bulundu~u, yoldaşlarda bili

yorlar, görüyorlar. Biz, yoldaşların artık bu tür meselelerde 

ç&zümler üretecek yetkinlikte oldu~una inanıyoruz. o yüzden, 

bu tür sorunlarda, geçmi,te oldugu gibi edilgen olmamalıyız. 

Uluslararsı komünist harekete pratikte oldu~u gibi, teoride de 

katkıda bulunmak görevimizdir. OrneQin dünya üzerinde revizyo

nizmin bUtUn ihanet cephelerinin Stalin 1 in şahsında Marksizme 

Leninizme yönelttikleri •yeni~ saldırı dalgasına Kürdistan• 

dan da bir•kar•ı duruşun• katılması önemlidir. Son aOzUmüzü 

kısa kesece~iz. Başatılar diliyoruz. Baearaca~ınıza inanıyoruz. 
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11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)~11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)11)~ 
11)11) 11)11) 
11)11) HAREKETİHİZİN TUZUK TASLACI OZERİNE 11)11) 
11)11) 11)11) 
11)11) N.Bişar 11)11) 
11)11) 11)11) 

~········~11)11)111)11)~···· 
Kürdistan'lı komünist milli kurtuluşçuların araların

daki ili,ki ve ba;ıarı düzenleyen, onlara biçim ve ahenk 
veren, onların birbirlerine karşı qörev ve sorumlulukları
nı; taban-tavan, öncü-ardçı, beyin-gövde ilişkilerini ka
lıbına sokup şekil veren, bir anlamıyla örgüt anayasası 
vazifesi qören şey~ Kürdistan'lı kamOnistlerin tüzügüdür4 
Komünist tüzük devrimciler örgütüne i•lerlik ve dinamizm 
sa;ıar. Devrimci tüzük örgüt içi ke9mekeşli~e son verir. 
Komünist tüzük; burjuva ideolojisinin çeşitli yollardan 
devrimciler örgütüne sızmasına aman vermez, örgütü sürek
li uyanık tutar. Devrimci tüzük; proleteryanın örqütünü 
her türlü saldırı ve sızmaya kar•ı qranitten bir duvar gi
bi korur. Gerçek komUnistler tüzUgOı süreç içerisinde ör
gütün veya partinin büroklatla,tırılarak bir kaç ki,inin 
veya bir grubun hegemonyasına girmesine müsade etmez.oev
rimoiler örgütünde böyle bir olasalıgın yolları tüzUklen 
tıkatı1mıvtır. Partinin veya örgütün bürokratlaetırılarak, 
süreç içerisinde kitlelerden koparak bir çeteye dönü•me
sine izin vermeyen 1ey devrimci tUzUgün kendisidir.Devrim
ci bir tüzük olmadan devrimciler örgütü dUeUnülemez.Dev
rimci tUzUgün hayata geçirilmedigi bir örgütlenme; çevre, 
aeiret, tarikat GrgQtlenmeaine benzer. Bu tür örgütlenme
lerden mevcut organlar birbirlerinden net olarak ayrıt e
dilemezler, genellikle hangi organı.n nerede başladı~} ı tam 
olarak kesitirilemez, bünyeleri bir kar.ma9alıklar yumagına 
benzer. Devrimciler örgütlll bir devrimciler tüzügünün so
mut pratikte hayata geçirilmesiyle bir anlam ve güç ka
zanabilir. Komünist bir tüzükten yokaun bir örgütlenmenin 
zaferi her zaman için kısır kalmaya, aektaye ve ke•intiye 
ugramaya mahkGmdur. 

Devrimin, veya bizim gibi milli kurulu• sava•ının 
gündemde oldugu ülkelerdel emekçilerin nihai kurtulu,unu 
gerçekleştirecek üç- şey iç içe geçmie birbiriyle sıkı sı
kıya baglanmıetır. a-Devrimci bir program, b-devrimci bir 
tüzük, c-bunları hayata geçirecek ve kendisini bunlara gö
re ayarlıyacak bir devrimciler örgütU.Bunların üçü bir ara
da o1madımıf ülkede ne gerçek anlamda bir milli kurtuluş 
savaşı, nede bir devrim gerçekıe,ebilir. Diger birçok ül
kenin tarihinde görüldügü gibi, ülkemizde de sınıf savaşı
nın ateşi içerisinde devrimciler örqütü kendisini dayat
mıştır. Yani sınıf savaşımının kanunları ülkemizde devrim
ciler örgütünü zorunlu olarak dayatmıttır. Günümüzde bizle
re düşen asıl görevı sınıf eava•~ının dayattıgı, ve hal
kımızın ihtiyaç duydugu devrimciler örgütünü en üst a•amaya 
yani parti aşamasına ulaştırmak olmalıdır. Emekçi kitlele
lerin devrimi ancak ve ancak böylesine bir partinin önder
liginde gerçekleeebilir. Böyle bir parti yalnız ve yalnız
ca devrimci bir program ve tüzük ile amacaına ulaşabilir. 
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örgüt tüzük ve programını daha net bir şekilde, kısa 
olarak şöyle tarif edebiliriz: Orqüt; kişilerin bir iş, 
bir amaç ve bir ideal u~runda iebölUmüne giderek oıu,tur
dukları örgütlü bir bireyler toplulu~udur. Tüzük; birey
lerin işbölümü eanasında birbirlerine karşı görev, sorum
luluk, yetki ve ilişkilerini belirleyen onlara biçi~ veren 
yazılı nizamnamedir. Programf işbölümüne giden insanların 
gerçekleştirmeyi amaçladıkları işler toplulu~udur. Bu 
söylediklerim her kesin kabul e~ebilecegi örgüt tüzük ve 
program hakkındaki genel tariflerdir. örgütlenme tUrleri 
oldukça de~i,iktir. Devrimci örgüt modeli, sadece diger 
örgütlenmelerin yanında emekçi sınıfların menfaatlerini 
gözetleyen bir örgüt biçimidir. Orgüt biçimleri o kadar 
çok farklılıklar arz ederkiı aralarındaki birçok benzerli- • 
ge ragmen ayrılıklar nitelik farklılı9ına kadar varır. 

Çevre, grup, devrimci örgüt, parti motivasiyonlarıy
la ortaya çıkan insan toplulukları hakkındaki dUşOneeler 
devrimci saflarda oldukça farklıdır. Günümüzde hakim olan 
yanlış anlayı9,henüz devrimci bir grup durumunda olan bazı 
örgütlenmelerin,kendilerine proleterya partisi sıfatını 
yakıştırmalarıdır. Bu meselenin bizim saflarda da henüz tam 
olarak kavrandı9ı söylenemez. Geçmi•te bizimle hareket et
miş bazı insanlarında dahil oldugu bazı çevreler, bizleri 
sadece bir çevre,(ki bunlar bizlere kar•ı yersiz ve dogru 
olmayan bir düşünce sapıantısı içerisindedir-
lerl bazıları bir grup, biz kendimiz ise henüz tam anlamıy
la devrimci normlara kavu•amayan devrimci bir örqüt olarak 
nitelendiriyoruz. Yani mevcut örqUtlenmemizi tam anlamıy
la bir devrimciler örgütüne dönü•türme çabası içerisinde
yiz. 

Geçmişte bizimle hareket eden bazı geçici yol arka
daeları,bizim hiç bir zaman örqüt olamadı9ımızı vurgulama
ya degin işi vardırtmı•lardır. Bunların burada eleştirdik
leri nokta, devrimciler örqütUnü olueturmuş olmaya veya 
olmamaya yönelik deQildir. Eleetirdikleri nokta bizim as
la örgüt olamadı9ımızdır.(!) Tüm bu konudaki sorunların ü
zerine birer birer gitmek zorundayız. 

Birinci sorun örgüt ve örgütlenmeden ne anlıyoruz? 

İkinci sorun devrimciler örgütünden ne anlıyoruz? Devrimci
ler örgütünün diger örqüt modelleri ile benzerlikleri ve 
ayrılıkları nelerdir? 

Bence en ilkel ve en basit örgütlenme biçimf iki ki
ei arasında gerçekleetirilen işbölümO neticesinden ortaya 
çıkan örgütlenmedir. 1ebölüm0nü gerçekleştirenlerin sayı

sının çogalmasına oranla örgütlenmede büyüme ve örgütlen
menin nizamnamesinde genieleme kaydedilir. En basit ör
gütlenme dahi bazı esaslar üzerinde yükselir. Belki bu 
esaslar kaqıt üzerinde yazılı bir nizamname haline gelmez 
ama, hayatın kendisi süreç ile birlikte bu esasları daya
tır. örgütlenmenin büyümesi ile orantılı bir şekilde e
saslarda da artış olur. En basit atölyedeki yönetmenlik
ten tutunda, bir tekeldeki, bir monopol şirketteki yönet
menliqe yani tüzüqe kadar; tUm nizamnameler kendilerini 
belli ir;ıbölümleri neticesinde ya dayatmı.şar yada bazıları 
tarafından kendi çıkarlarına uy"]un bir şekilde•:dUzenlennıiş
lerdir. 
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~zelden beri bir klanın, bi r aşiretin, bir tarikatın, 
bir dinin, bir askeri örgütlenmenin, bir teke lin ve ya kar
telin örgütlenmesi sürekli bazı esaslara dayanır o lmuş
tur. Yalnız bu farklı örgütlenmelerin aralarındaki ba9 ve 
şartların düzeyi oldukça farklıdır. Genellikle bir klan a
şiret veya tarikatın esasları yazılı bir nizamnameye da
yanmaz. Niz arnname ezebere bilinir ve tatbik edilir. Büyük 
din, askeri örgütlenme ve tekellerde durum bundan farklı
dır, nizarnname yazılı hale getirilmiş ve o örgütlenmenin i
çerisinde olanların o yazılı tüzü9e uymaları sa9lanmıştır. 
Bazen bu yazılı tüzüklere tek tek çıkışların olmasıı genel 
kaideyi bozmamaktadır. örgüt modellerindeki ve nizamname
l e rindeki çeşitlilik toplumdaki farklı sınıflardan dolayı 
do9ar. Köleci dönemden tutunda günümüze dek birçok ör
gütlenme modeli ortaya çıkmıştır. Geçmişin örgüt modelleri 
yeni toplurnlara miras kalaraktan çe•itli biçimlere bürün
müş, ve yeni bir kılıf altında varlıklarını sUrdUrUr olmuş
lardır. Her yeni toplumda eskiden miras kalanların yanında 
yeni örgüt biçimleride ortaya çıkmı•tır. Tabiiki her yeni 
çıkan yeni örgüt biçimiı kendisi ile beraber yeni bir ni
zamnameyi de beraberinde getirmiştir. Günümüz dünyası es
kiden kalma örgüt modellerinin yanısıra, yeni birçok ör
güt modeli ile doludur.Leninist örgüt modeli modern çaqımı
zın başında ortaya çıkmış, binsekizyüzlerin sonlarındaki e
mekçi sınıfların örgütlenmelerinde büyük oranda ilham al
mış bu yeni örgütlenmelerden bir . tanesidir. 

Günümü?.deki mevcut tüm örgütlenmelerin ayrı ayrı 
tanımlamalarını yapmaktan çok, bir şeye dikkat etmek gere
kirı mevcut örgütlenmenin işlevi nedir? Hangi sınıfıara 
hizmet ediyor? Yani bir kooperatif, bir anonim şirket ve
ya bUyük bir tekelin ayrı ayrı tüm özelliklerini sıralamak
tan çok, bunların hangi sınıfların hizmetinde olduguna 
bakmak ge rekir. !stiznasız tüm işbölümleri neticesinde or
taya çıkan örgütlenmeler iki türlüdürlerı a-gönüllü işbö
lümleri neticesinde ortaya çıkan örgütlenmeler (devrimci 
örgütlerde oldu9u gibi), b-zoraki işbölümleri neticesinde 
ortaya çıkan örgütlenmeler (hakim sınıfların yarattıkları 
tüm işbölümlerinde oldugu gibi). Gönüllü işbölümünUn oldu-
9U örgütlenmelerdel örgütün nizamnamesi,o örgütlenmeye ka
tılanların ortak iradesi neticesinde oluşur ve ortaya çı
kar. Ortak irade neticesinde ortaya çıkan tüzüge göre gö
nüllü işbölümcüleri kendi yönetici organlarını seçerler. 
Seçilen yöneticiler sovyet esasına göre görev yaparlar, 
onları seçenler istedikleri zaman onları görevlerinde ala
bilirler, sovyet modelindeki işbölümü her alanda gönüllü 
istek ve gönüllü disipline dayanır. Zoraki olarak üyelere 
dayatılan hiç bir şey yoktur. Zoraki işbölümlerinde, tepe
deki yönetic i organın dışında hiç bir kimsenin söz hakkı 
yoktur, olsa dahi bu sadece göstermeliktir. Bu işbölümü, 
işbölümünde yer alanların tek tek hizmetinde degilı bunun 
tam aksine bir avuç ineanın hizmetindedir. zoraki işbölüm
l e rinde yönetici organlar, işbölümünil oluşturanların or
tak iradesi neticesinde seçilme zler, onların iradesi ne
ticesinde görevlerinden ge ri alınmazlar. Gönüllü işbö
lümler i ile z oraki işbölümleri, ve gönüllü ortak nizam
name ile zora ki kast nizamnamesi arasındaki e n uariz ay-
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rım; birinin işbölümünde çalışanların tümünün istek ve i
radesi neticesinde do~sı, di~erinin ise işbölümünde ça
lıeanlardan bir avuç insanın istek ve iradesine dayanması
dır. 

KANA'nın bir örgüt olmadı~ı suçlaması do~ru ve aslı 
olmayan bir suçlamadır. Bunu diyenler örgütlenmenin ne 
olduqunu anlamıyanlardır. KAWA'nın bünyesi içerisinde bin
lerce insan yer almıştır,ve bunlar düzeyi ne olursa olsun 
kendi aralarında gönüllü bir iebölümüne gitmişlerdir. Bu 
i'bölümünde yer· alanlar tamamıyla kendi istek ve iradele
ri neticesinde işbölümüne katılmışlardır. KAWA hareketi
ne katılım hiçbir zaman zoraki yollarla olmamıştır. TUm 
XAWA taraftarları; KAWA çizgisini dogru buldukları için 
barakete katılmı,ıardır. KAWA'daki tüm faaliyetlerı örgü
tün çizgisini savunan tek tek taraftarların istek ve irade
si neticesinde gerçekleşmiştir. Ama KANA'daki işbölümünUn 
henüz bir devrimciler ~rgOtündeki işb~lümü seviyesine u
laşmadıqı eıe,tiriai do~rudur. zaten günümüzde, KAWA'daki 
i•bölümünü böyle bir düzeye çıkarmanın mücadelesini ver
miyormuyuz? Bafta dedimki devrimci bir tüzük olmadan, dev
rimciler örqütü dü,Unülemez. Bu oldukça dogru olan bir 
şeydir. Bazı yolda'lar şu eleetiriyj getireceklerdir; XAWA 
dü•Uncesinin Kürdiatan'da şekillenmeye ba•laması 1974,1975 
kuruluşu l976,nasıl oluyorda KAWA kendisine öz9ü bir ni
zamname yayınlıyamadı?Bugüne kadar niçin bek1edi? 1976-1987 
yılları arasında KAWA hangi esaslar doqrultusunda yönetil
di? Bu konuya ili,kin soru ve eleştiriler kısmen haklı bir 
temeldedir. Şunu belirtmemiz gerekirki KAWA örgüt olarak 
çıkı•ıyla beraber Marksizmi-Leninizmi savunmuştur. Mark
sist-Leninist ~rgütlerdeki örgütlenme normları beş aşa~ı 
beş yukarı aynıdır. Yalnızca ülkelerin somut özelliklerin
den hareketle baz~ ayrılıklar g~rülür. Çünkü her ülkenin 
sosyo ekonomik yapısı ve ulusal şekillenmesi aynı de~ildir. 
Kimisi halen köleci iliekiler içerisinde yaşarken, kimi
sinde emperyalist tekeller cirit atmakta, kimisinde de sos
yalizm inşa edilmektedir. KAWA Marksist-Leninst normlar 
do~rultusnda örgütlenmeye çalı•tıgı için, mücadelenin sey
ri içerisinde diger sorunlarının yanında kendisine ve tam 
anlamıyla KUrdistan•a özgü Marksist-Leninist bir nizamna
menin çıkışını geciktirmi,tir. KAWA bir taraftan kendisini 
Marksist-Leninist normlarla yönetmeye çalışmıe, ama di~er 
taraftan sırf kendi ülkesine özgü Marksist-Leninist bir 
tUzUgün çıkarılıp hayata geçirilmesini savsaklamıetır. 
Şüphesiz bu bir zaaf ve gerçek anlamdaki bir devrimciler 
örgütü ile baqdaemıyan bir durumdur. Bazı yoldaşlar bunu 
büyük bir hata, bazıları büyük bir eksiklik olarak de9er
lendirebilirler. De~erlendirmeleri ne olursa olsun henüz 
geç kalmış sayılmayız, önümüzde henüz uzun bir mücadele yo
lu var, zararın neresinde dönülür ve işin doqrusu yapılır
sa k§rdır. Ben şuna inanıyorum ki, e~er KAWA baştan beri 
kendi ülkesine özgü komünist bir nizamname oluetur.mue ol
saydı; geçmişte yaeadıgımız örgüt içi bir dizi keşmekeşlik 
çıkmıyabilirdi. Bugün devrimciler örgütünü henüz yaratama
mış dahi olsaydık; devrimciler örgütüne,günümüzde oldu~u
muz yerden daha da yakında olurduk. Günümüze dc9in genel 
Marksist-Leninist normlarla idare edildik, bu yeter1i de-
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gildir; bu aşamadan sonra Marksist-Leninist normların ül

kemizin özgül koşulları ile birleşmesi neticesinde or

taya çıkacak normlarla kendimizi idare etmeli ve yönetme

liyiz. Devrimciler örgütüne dönOşüp dönüşememizde buna 
baglıdır. Yıllar sonrada olsa hareketimizin bir tüzük 

taslagına kavu9ması küçümsenmiyecek önemli bir adımdır.Tüm 

kadro ve üyeler mevcut t.üzük tasla~ı.na il i ekin görüşlerini 

belirtmelidirler. Tüzük tasıagını eıe,tirirken• genel eleş
tirilerden çok, eleştirileri somut ve önerileri ile beraber 
yapmak gerekir. Yani şurası şöyle degişmeli, 1uraya şu ek
lenirse daha iyi olur denilebilinmelidir. Bu tüzük taslagı 
bugünkü örgüt yapımıza uymuyor, bunu tartılmaya dahi ge
rek yoktur anlayı•lf oldukça sakat, ve bizleri ilerletmi
yeeek nitelikte bir anlayı,tır. KAW~ parti öncesi dönemi 
yaşıyor. Hepimizin amacı bir an önce KAWA1 yı Kürdistan Ko
münist Partisi a•amasına getirebilmedir. Elimizdeki tüzük 
taslagı yılların birikim ve tecrQbeai neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Bu asla küçümsenmemelidir. Eger buqün bir tüzük 
taslagı üzerinde tartışıyor&akf bu günümüzdeki durumumu
za denk düşen bir tüzük tasl&gından ziyade, geleeegin ko
münistler örgütünün tüzük tasla~ı olmalıdır. Genel Marksist 
Leninist normlar dogrultusunda,KAWA'yı bir on sene daha 
idare etmek pekili mümkündür. Fakat yanlızca bununla yetin
mek, bizleri hedefledigimiz esas amaca vardırmaz. Günümüzde 
ihtiyaç duydugumuz şey Kürdistan'a özgQ devrimciler örgütü 
ve onun devrimci tüzü90dür. Devrimciler örgütünü hedefle
diOimiz için, onun tüzügünde •KANA, (başka bir isimde ola
bilir. bn.) Kürdistan i•çi s~nıfının ve emekçi halkının Le
ninist örgüt normlarına göre kurulmu• örgütlü öncü müfre
zesi ve onun örgütlenmesinin en yüksek biçimidir• (KS,Adar 
1987, s.8) şeklindeki açıklama hiçte yanlış ve abartılmıe 
bir tanımlama olarak de;erlendirilemez. TOzOk tasla~ındaki 
bu açıklama dogrudur. Kuracagımız devrimciler örgütü bu sı

fata sahip olmak zorundadır. Yoksa ona devrimciler ör
gütü veya Kürdistan Komünist Partisi sıfatını yakı9tırmamız 
mümkün degildir. KAWA'nın omuzlarında yükselecek Kürdistan 
Devrimciler örgütü, tüm ideolojik sorunlarda iddialı ol
du~u gibi, devrimci tüzük, milli kurtuluş sava•ı ve devrim 
konusunda da iddialı olmak zorundadır. tddalı olmadıgı 

taktirde Kürdistan'daki koşullar ve sınıf mücadelesit böy
le bir örgütlenmenin gelişmesine müsade etmez. 

Tüzük taslagının yayınlaöıgı XOma Sor'un onuncu say
fasındakil "KAWA'nın amacı, Kürdistan emekçi halkının em
peryalizme, sömürgeci faşist ilhaka ve bir avuç feodal 
burjuva sınıfa kareı verilen ulusal ve sosyal kurtuluş sa
vaşının önderi ve tarihi örgütleyicisi olmaktır. Kürdistan 
halkının özgürlük ve bagımsızl~gını kazanmak, feodal burju
va sınıfla~ın sömürüsUnU ortadan kaldırıp halk iktidarını 
kurmak tır• ·taDımlam&llndan hareketleJ KANA'nın ufkunu yal
nızca halk demokrasisi ile aınırladıgı ve bunun küçük bur
juva örgütlenmelere has bir olay oldugu •eklindeki eleeti
ri haksız ve yersizdir. KANA'yı henüz yeterince"tanıyama
maktır. Ki, aynı tüzük taslagının yayınlandıgı bir başka 
bölümde şu ibareler vardır: •KAWA'nın nihai amacı -herkes
ten yetenegine göre, her kese ihtiyacına göre- ilkesinin 
uygulandıg~ komünist toplumu kurmaktır.• (a.g.KS,s.lJ-14) 
Surdaki belirlemede de görüldügU gibi KANA ufkunu hiçte, 
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yalnızca halk demokrasisi ile sım.rlandırmamıştır. Anlaşı
lan eleetiriyi yapan arkadaşın gözünde bazı bölümler kaç
mıe ve arkadae gerekaiz bir eleetiri yapmıştır. 

Tüzük taslagı birçok yönüyle iyi olmasına ragment 
henüz kendi içerisinde bir dizi eksikli~i ve gözden kaçan 
noktayı . bulundurmaktadır. Tam ve mükemmel bir tüzüı}Un o
luşması henüz tamamıyla mümkün degildir. Kurulacak devrim
ciler örgütü her yeni konqresindeı tüzügün yapısını ve iş
lemiyen yönlerini yeniden gözden geçirecektir. Fakat biz
ler ne pahasına olursa olsun, günümüz eartları için en mü
kemmel tüzügü çıkarmanın mücadelesini vermeliyiz. Ki, lle
risi dönemlerde devrimci örgütümUz keşmekeolikler deryası 
içinde bogulmasın •. 

Tüzük taslagında gözden kaçan ve eksik olan noktalar 
nelerdir? 

1-Uyelik •orununda bir mu~laklık ve çelieki vardır. 
Tüzük taslaOının bir bölümünde bu konuya ilişkin 9öyle de
nilmektedir: •Uyelik •artı: Orqütümüzün proqram ve tüzü
qünü kabul eden ve bunun gere~i olarak, p~ram ve tüzüqün 
amaçlarını aktif olarak hayata geçirmek için mücadele e
den, bu doOrultuda hareketin temel örgütlerinden birinde 
çalı•an, hareketin organlarının kararlarına uyan ve uygula
yan ve üyelik aldatını düzenli ödeyen herkes hareketimizin 
örgüt üyesi olabilir.• (a.g.KS,s.l4)0yelik sorununa ili•kin 
bir ba•ka bölümde ise •öyle deniliyor: •Adayların harekete 
kabul edilme •artları: Harekete alınacak adaylar üç gruba 
ayrılırlarf a-Kent emekçisi olmak, sanayi i$çisi ve bu ka
tagoride olmakf b-Yoksul ve orta köylüler katmanlarından 
olmakl c-Aydınlar tabakasından olmak.• (a.g.KS,s.l6) Görül
düOü qibi bu iki bölüm birbiri ile çeli•mektedir. Başka bir 
yolda•ında de9indi0i gibi bence aahife onaltıda qeçen bö
lüm tümü ile tüzük taslaqından çıkartılmalı• üyelik ,artı 
adı altından veçen bölüm aynen bırakılmalı veya ~ısmen ge
ni•letilmelidir. Bence dü,Unce eu olmalıdır: hangi sınıf 
kökenli olursa olsun bizim dünya g&rüeümUzU kabul eden, 
tüzük ve programımızı kabul edip hareketimizin herhangi 
bir biriminde örgütün amaç ve idealleri doqrultusunda faa
liyet yürütmek istiyen herkes, örgütümüze üye olabilmeli
dir. 

2-Uluslararası komünist harekete yaklaeımda şu 
açıklamalara yer verilmi•=•KAWA, Marka, Engels, Lenin ve 
Stalin'in büyük fikir ve teorilerinin muzafer bayra~ını 
yücelten ve III. Enternasyonalin devamı olan bugünkü ulus
lararası komünist hareketin devrimci bir müfrezesidir. o, 
kardeş gOrdügü komünist partilere tam e•itlik ve iç i•leri
ne karışmama ve kar•ılıklı enternasyonalist işbirligi ve 
yardımlaşma iliekisine baOlı olarak ilieki kurar ve geliş
tirir. Tek sosyalist ülke olan Arnavutluk sosyalist Halk 
Cumhuriyeti ve AEP ile diOer ülkelerde mücadele eden Mark
sist-Leninist partilerin kararlı destekçisidir.• (a.g.KS, 
s.l3) Bence bu bölümde •Tek sosyalist ülke olan Arnavut
luk Sosyalist Halk Cumhuriyeti ve AEP ile diger Ülkelerde 
mücadele eden Marksist-Leninist partilerin kararlı destek
çisidir."olarak geçen bölüm tamamen çıkartılmalıdır. Diger 
bölüm aynen kalmalıdır. Çıkartılmasını istemedigim diger 
bölüm bizim UKH ye ilişkin tavrımızı yeterince vurgulamak
tadır. Bunun dışında AEP ve sosyalist Arnavutluk Halk Cum-
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huriyetine ilişkin görüşlerimiz Uluslararsı Komünist Hare
keti degeriendirecek yazımızda zaten yeterince açıklana

caktır. AEP'in ve SAHC'nin özel olarak bizim örgüt anayasa
mıza girmesine gerek yoktur.AEP'in kararlı destekçisi olup 
olmamayı şimdiden tüzugumüze koymak, şimdiden AEP ile her 
türlü bagımlılık ilişkisine girmek demektir. Günümüzde ö
zellikle de ideolojik olarak. AEP'in ülkemiz devrimi konu
sundaki muglak ve yanlış anlayı1ından dolayı, meseleye ol
dukça titiz, komünist-aydın bir kafa ile yaklaşılmalıdır. 
Bence günümüzde AEP'in birçok kazan~ı ve dünya komünist 
hareketine kazandırdıgı devrimci de~erleri savunulmalı, 

ama hatalarıda dostça eleştirilmelidir. Kürdistan'da komü
nist olup olmama veya devrimciler örgütü olup olmama; AEP 1 

in sadık destekçisi olup olmamaya baglı bir olay degil
dir. Ben örgüt anayasamızda başka bir partinin veya devle
tin kararlı destekçisi olma tUrUndeki ibareleri oldukça 
yanlış ve hatalı görüyorum. Enternasyonal! savunmak,diger 
ülkelerin komünist partileri ile kardellik ilişkileri ge
liştirmek her alanda sadıklık demek degildir. tnsan bir 
yere sürekli sadık kalınmak zorunda bırakıldımı, ister is
temez o yerin işledi§i hata ve z«aflarıda savunmak zorunda 
bırakılır. UKH ililkin görüşlerimizi açarken kiminle ne 
derecede yakınlık içerisinde oldu;umuzu zaten belirtmek 
zorundayız. Kürdistan'da kimileri A'cı, kimileri B'ci, ki
mileri C'ci,bizim de illada D'ci olarak tanınmamızmı gere
kiyor? Enternasyonal! savunmamız, Enternasyonalin gönüllü 
bölügü olmayı kabul etmemiz ve de ülkemizde komünizm ülkü
sü için mücadele vermemiz Marksist-Leninist örgüt olmamız 
için yeterli degiımidir? Bence yeterlidir. Lenin ynldaşında 
vurguladıgı gibi; •en büyük enternasyonalizm kendi ülkesin
de devrim yapmak için çalı.-aktır.• 

3-Tüzük taslagında bence bir madde eksiktir töylekiı 
Bir konferansa, bir kongreye veya hareketin herhangi bir 
üst toplantısına delege olarak katılmı• biri, çeşitli ne
denlerden dolayı hareketten atı~'' uzakla•tırılmış veya 
eski konumundan düşürOtmo1 ve o ki•i yalnızca dUtüncelerin
den dolayı hareketin bu tavrına maruz kalmı• iseı o delege 
istiyorsa bir sonraki konferans, kongre veya üst toplantıda 
kendisini savunabilmelidir. Tabiiki dU.-an safiara geçmemi• 
ve hareketin yapısını kısmen dahi olsa detifrasiyona gitme
miş ise.Bu konuya ilişkin bir madde formüle edilmeli ve 
tüzük taslagına eklenmelidir. 

4-Hareketten haksız yere ihraç edilmiş üyeler için 
şöyle deniliyor: "Bir üyenin haksız yere ihraç edildi9i or
taya çıkarsa, ihraç olayını daha önce ineelemil olan Mer
kez Denetim Kornisiyonunun kararı ve Merkez Komitesinin o
nayı ile tüm hak ve itibarı geri verilir. Bu durumda örgüt 
üyesinin geçmiş üyeligi geçerli sayılır.• (a.g.KS, s.l7l 
Bence haksızlıga ugramı• üyenin itibarını geri iade etmek 
yeterli degildir. Oyenin haksızlıga ugramasını sagıamış 

organlar eleştiritmeli gerektiginde çeşitli cezalara çarp
tırılmalıdır. Yanlış rapor verenler gerekiyorsa kendi gO
revlerinde alınmalıdır. 

S-Merkez Komitesi üyesi konumunda olan birinin üye
likte düşürülmesine ilişkin şöyle bir madde vardır:•uareke
timizin bir Merkez Komite üyesinin hareketten ihraç edil
mesine veya aday üyelige düşürülmesine Merkez Komitesi üç
te iki ço~unlukla karar verir.• (a.g.KS, s.l7) Bu maddeye 
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ilişkin sorun daha da geniş açıklanmalıdır. Komünist ör
gütlenmenin esaslarından bir tanesiı bir kişiyi bir göreve 
seçenlerin, onu istedikleri zaman çogunluqun kararıyla gö
revden geri alabilmeleridir. Yukarda alıntı olarak aktar
dıqım madde komünist örgütlP.nmenin bu esası ile çelişki 
halindedir. Çünkü Merkez Komit~sini seçen kongredir. 
Merkez Komitesine seçjlenler kongre delegelerinin ç~un
lu~unun oylarıyla seçilmi•lerdir. Yukarda bahsini ettigirn 
komünist kuraldan hareket edersek, ancak Merkez Komitesi 
üyesi olan birini hareketin kongresi görevinden geri ala
bilir. Tabiiki özel durumlar hariç. örneqin dü,man saf
iara geçmi• bir MK üyesinin görevinden alınması için ha
reketin yeni kongresi beklenemez. Hele hele Kürdistan gi
bi bir ülkede sık sık aralıklarla kongre toplamak olduk
ça güçtür. Böyle özel bir durumda MK üyelerinin ç~un
lugunun kararıyla dU~an safiara qeçmi• veya bu e~limde 
faaliyet içine qirmie MK üyesi derhal hareketten atılma
lıdır. Hareketin qelecegi ve ülkemizin devrimi için bu zo
runludur. Bunun gibi baeka özel hallerde dogabilir. Böyle
sine vahim durumlarda MK üyelerinin ço~unlugunun kararıy
la· hareketten atılma aaQlanmalıdır. özel hallerin dışında 
örnegin öyle durumlar olurkif yeni bir siyasi gelişme kar
şısında bir MK üyesi farklı tavır alır (birden fazlada o
labilir) ve bir türlü MK'nın çogunlugu tarafından ikna 
edilemez (edilemezler), ikna edilemiyen MK üyesi (üyeleri) 
bu konuda MK'nın çogunlug~nun dıeında farklı bir rota iz
lemeye ba,ıar (baelarlar}, ve görüelerinide bu farklı yol
da propaganda etmeye ba•lar (başlarlar). Ben böyle bir ki
eiyi (kieileri) hareketin Merkez Komitesinin çogunlugun
dan çok, hareketin kongresinjn görevden almasını daha uy
gun buluyorum. Bazı yoldaelar bunu iki farklı çizginin bir 
arada olması olarak de~erlen~ireceklerdir. Bu yanlıştır 
Marksist-Leninist partilerde farklı sistemleemi• çizgiler 
bir arada olamazlar. Fakat çok özel hallerde geçici ola
rak iki farklı çizgi gibi görünen durumlar ortaya çıka
bilir, ortaya çıkan ve farklı gibi görünen çizqiler hare
ket içerisinde si•temle•mediOi müddetçe iki farklı çizgi 
yani iki farklı parti olarak deOerlendirilemez. ~ongre ka
rarı ile görevinde alınan bir MK üyesinin (Oyelerinin)f ha
reketten kopup kendi başına (başlarına) bir hizip oluş
turma şansı (eansları) sıfırdır. Böyle bir girişim olsa 
dahi kısa sürede sonu hüsrandır. Merkez Komitesinin ço
gunlugunun kararıyla, yeni hayati meselade ayrı düşündügU 
için (Bir MK üyesinin diqerlerinden bazen ayrı düşünmesi 
gayet d04aldır. Fakat tartı,malar neticesinde MK'nın ço-
9unlugunun kararına uymaması dOOal degildir.) görevinden 
alınan MK üyesi (üyeleri) hareketin çevresinde haksız
lıga ugradı~ının propagandasını yapacak (yapacaklar) is
ter istemez birçok insanı geçici de olsa etkiliyebilecek
tir (etkiliyebileccklerdir}. Bu noktada özellikle amip 
gibi parçalanan ve kısa sUreli arallklarla yeni isimler 
altında faaliyet yürütmeye çalışan grup ve hareketlerin 
geçmiş ve günümüzdeki konumlarını iyi incelemek gerekir. 
Bence bunlar arasındaki bölllnmelerin nedeni yanlızca 
farklı sınıflara hizmet edip etmemelerinden yatmamaktadır. 
Geçmişte KAWA içerisinde olan bölünmede bu duruma ilişkin 
iyi ve ders alınacak bir örnek degilmidir? Bence bu sorun 
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oldukça önemli ve kilit bir sorundur. llerde hareketimizin 
sürekli tek yumruk ve yek vücut halinde hareket edip ede
memeside bu kilit soruna baglıdır. Bence bu sorun daha 
detaylı olarak açılmalı gerekiyorsa tüzük taslagının dı

şında çeşitli örnek ve özel hallere ili,kin tartışılmalı
dır. 

6-tı Komitelerinin yanında bence görev ve yetki a
lanları bir İl Komitesi kadar olan, ve direk Merkez Ko
mitesine baglı Kır Ost Komiteleri (isim farklı da olabi
lir) olu$turulmal~dır. TOrk devleti yerleşim birimlerini 
mezra, köy, nahiye, kasaba, il •eklinde sınıflandırmı• ve 
devlet mekanizmasını ona göre inşa etmiftir. Biz örqüt
lenirken hiçte bu sınıflandırmaya göre hareket etmemiz 
gerekmiyor. Kürdistan nüfusunun ezici çogunlugu kırlarda 
oldu~u düşünülürse ve bazı illere baOlı yerle1im alanla
rının dagınıklıgı qöz önüne alınırsa, Rır Ost Komitele
rine ihtiyaç olacagı kendiliOinden qörOlecektir. Ki, 
öyle yerleşim alanları vardırki hiçte ili'kilerinin ol
madıgı diger büyük yerleflm alanlarına baOlanmıelardır. 

7-Tüzük taslagında Halk Ordusunun olufturulmasına 
iliekin •öyle bir bölüm var:•Hareketimiz, sömürgeci 
faşist orduları tasfiye etmek için mOcadele süreci içinde 
halk ordu birliklerini oıu,turur. Halk demokrasisi iktida
rının şiddet ve zor yoluyla kurulmaaının ve devrimin ka
zançlarının savunulmasının temel qUcQ olan halk ordusunu 
halkın sillhlandırılması temelinde kurulmasına önderlik 
eder onu yönetir.• (4.q.KS, s.ll) Bence Halk Ordu Birlik
leri için, yani askeri örgütlenme için ba•lı baeına bir 
tüzük gereklidir. Belki günümüzde askeri bir örqütlenmeye 
henüz gerekti~i gibi ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü örgüt ola
rak bu merhaleden henüz uzaktayız. Ama askeri örgütlenme 
diger birçok önemli sorunun yanıaıra, hayati ve canalıcı 
bir sorundur. Bir dönem sonra harekete baglı askeri birim
ler yeniden oluşturulmalıdır. Geçmi•te KAWA 1 nın iki kanadı
da askeri örgütlenmeyi yaratma girişiminde bulundu. Geç
mişte PSŞK ve KPSK'nin sınırlarının nerede baeladıgı belli 
degildi KAWA 1 cı olan her kes aynı zamanda PSŞK'ci veya 
KPSK 1 ci idi. Eger KAWA KQrdistan Kızıl Ordusunu kurmayı 
önüne hedef olarak koyarsa günUmOz •artları için tOzUk 
tasla~ına bazı yeni maddeler ekliyerekten sorunu çözebi
lir. Ama, e~er KAWA KUrdistan Hal~ Ordusunu in•a etme
yi önüne görev koyarsa bu örgütlenmeye ili,kin halkın 

anti sömUrgeci Millt Kurtuluş cephesine baOlı olarak, 
başlı başına bir halk ordusu tUzUgünü hazırlamak zorunda
dır. Buna gelecege ait bir görev olarakta bakılabilinir. 
zaten tüzük taslagında da mücadele sürecine baglı olarak 
Halk Ordusunun inşası dU,UnUlmU•tUr. 

8-Kürdistan•ın diger parçalarındaki örgütlenmeye i
lişkin şöyle bir belirleme var, KANA •diger parçalarda 
örgütlenıneyi asla milliyetçilik olarak kavramaz ama bugün
kü maddi yaşam koşullarından, KUrdistan ulusal kurtulu• 
tarihi deneyiminden ve gelecekteki muhtemel geli,meler
den harketle bu sorunu formQle eder. Bunun için diger 
parçalarda Marksizmin-Leninizmin propagandasını yapar ve 
gerçek komünistlerin örgütlenmeleri için hiç bir yardımı 
esirgemez." (a.g.KS, s.l2) Bence özellikle bu alıntıdaki 
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son cUmle tUzUk tasla~ından çıkartılmalıdır. Burada sanki 
baeka bir Ulkenin komUnistlerine enternasyonalist bir yar
dım yapılacakmışcaaına bir anlam çıkıyor. KAWA'nın KUr
distan'ın diger parçalarında direk örgütlenme içerisine 
girece~i. daha net cUmlelerle vurgulanmalıdıro 

9-Hareketin yönetici organlarının seçimi ile ilgili 
tüzük taslagında •öyle denilmiştir: •Hareketin bUtUn yöne
tici organları, temel örgütlerin toplantılar~nda ve konfe
ranslarda aşagıdan yukarıya dOOru seçimle oluşurları···~· 
(a.g.KS, s.l8) Bence bu seçilme yöntemi genelinde dOOru 
olmasına ragmen durumdan duruma deOi,ir. HenUz yeni ör
gütlenme içerisine gi~i• veya dU.-anın agır saldırıları 
neticesinde bir yenilgi dönemi ya•amı• henüz tam olarak 
ayakları yere basmamıe devrimci bir örgütlenmede aea;ı
dan yukarıya dogru seçim yöntemi dQOru degildir. Böyle 
hallerde atamalar yukardan ••agıya dogru yapılmak zorun
dadır. Bu kısmen anti demokratikliti içinde barındıra
caktır. Fakat devrimci hareketin saglıklı geli•iMi ve 
Dlke devriminin zaferi için bu zorunludur. Yalnız, eger 
bir örgütlenmede yukardan aoaoıya dogru atama sürekli ais
teml~otiriliyor.sa, o 6rq0tlenmede anti demokratikli~in 
t~hlıke çanları çalıyor ve örgüt gerçek anlamda bir dev
r~mciler Orqütü olmaktan çıkıyor demektir. Bu soruna i
lıekinde Tüzük taslaoına yeni maddeler ve açıklayıcı bö
lümler eklenmelidir. 

lo-DUnyanın çe,itli ülkelerinde kurulmu• komUnist 
partileri ile totaliter partiler arasında temelden bir 
farklılık oLmasına rag.enı birde benzer yOn vardır. Totali
ter partilerde genel sekreter ölünceye kadar partinin ba
şında kalmaktadır, Komünist partilerde de durum bundan 
farklı degildir. Bazı istisnaların olması bu genel durumu 
de~ietirmemektedir. Normal burjuva partilerde genel sekre
ter pek8.15. çe,itli aralıklarla d~ieebilmekted-ir. Geçmie
ten bu yana normal burjuva,ve totaliter partilerin yanında 
kurulmu• bir dizi komUnist partisi mevcut~ur. Tüm bu par
tilerin tarihlerini incelediOimizdeı qQnUmUzdeki mücadele 
için çıkarabilecegtmiz birçok Onemli ders vardır. Bence 
komünist partilerinde gelenek haline gitirilmişı genel 
sekreterin ölünceye kadar parti ba•kanı kalması olayı if
laz etmio klasik bir yöntemdir. Bu yöntem artık tüm Mark
sist-Leninist parti ve OrqUtlerce tarihin çöplOOüne atıl
malıdır. ÇOnkü bir kleinin uzun yıllar tek başına bir hare
kete genel sekreter olmaaıyla birlikteJ harekette yalnız
ca genel sekreterin kafasına uyan bir kast-bürokratik ya
pının ortaya çıkması tehlikesi dogar. Günümüzde revizyo
nist kareı-devrimci örgütler haline dönüemüeı eski komU
nist partilerin geçmiolerinde çok •ey öqrenmemiz qerekiyor. 
Bence bir hareketi.n genel baekanı ne kadar komUnist dü,ün
ce ve ahlaka sahip olursa olsunf genel ba9kanlık sıfatını 
kulanarak hareket içinde kendi mantıgına göre d09ru olan 
birçok de~i9ikli~i yapmaya girişir. Bir ki9inin tek başı
na uzun yıllar harekete lider olması demekf o kieinin uzun 
yıllar boyunca kendi mantıgına göre dcQru olan birçok de
~ieikliQe giriemesi demektir. E~er yapılan deqişiklikler 
doOru degil ve uzun bir intervalı kapsıyorsa; parti veya 
devrimciler örqütQ uçuruma doQru gider. Belli 
bir aşamadan sonra; tUm parti örgütlerini sarmış bürokratik 
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kast urundan partiyi kurtarmak artık mümkün olmayacaktır. 
Fakat sadece bir veya iki dönem aralıkla partinin genel 
sekreterligine seçilmiş bir yolda•ın, partide uygulayabi
lecegi yanlış politikayı her zaman dUzeltebilme olanagı 

vardır. En azında böyle bir ki,inin bilerek veya bilmeye
rek; partide bir bürokratik-kast urunun dogmaaına neden 
olması, partiyi tümüyle tehlikeye sokmamaktadır. Çünkü· 
böyle_bir uru partinin bir sonraki kongresinde tamamıyla 
kesip atma olanagı vardır. çe,itli yapılar iÇinde ortaya 
çıkan urlar arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Urun 
tüm bUnyeyi tehlikeye sokmadıgı, halen baflangıç halinde 
oldugu yapılardaı bünyeyi iyi bir tedavi ile kurtar-mak 
mümkündür, fakat urun tUm bUnyeyi etki alanı içerisine al
dı~ı andan itibaran bünyeyi kurtarmak artık mümkün degil
dir.Onun için ben eunu öneriyerumi bir kişi partiye en 
fazla üst üste iki dönem aralıkla genel sekreter alabilme
lidir. Uçünc~ dönemde baeka bir yoldae genel sekreterliqe 
getirilmelidir. Kişi d&hi ve deha dahi olsa Uç dönem ara
lıkla harekete genel sekreter olmamalıdır. Partinin On
derliqi sürekli kollektif olmalı ve kollektif önderli
gl yapan yoldaşlar arasındaf birden fazla genel sekreter 
vasıflarına sahip insan olmalıdır. Eger parti kendi bün
yesi içerisinde birden fazla genel sekreter vasıflarına 
sahip insan yetiştirememieseı~ona komünist örgüt denemez. 
Komünist örgütler tek tek dihilerin, kahramanların ve kişi 
lerin örgütleri olamazlar. Komünist örgütlenmelerde ba•tan 
sona kadar bir kollektivizim hakim olmak zorundadır. 

Bazı yoldaşlar diyeceklerdirkil bir ki•inin uzun 
yıllar ölünceye kadar harekete genel sekreter olması, bir 
dizi avantajı içinde barındırır. Partiyi yönetebilme, par
tiyi en iyi eekilde dışa kareı temsil edebilme tecrübele
rinin bir kieide birikmest,ve o kişinin bu tecrübelerini 
partinin gelişmesi için en iyi şekilde kulanması avanta
jı vs. Tabiiki bu sadece i$in bir yanıdır. Diger yandan 
uzun yıllar partinin başında kalmı• bir kişininJ partiyi 
yanlış bir rotaya, anti-demokratikligin rotasına oturtma 
tehlikesi vardır. Bundan dolayı bir kleinin tek ba•ına 
ölünceye kadar harekete genel sekreter olmasını olduk-
ça tehlikeli ve sakıncalı görüyorum. GünümUzdeki revizyo
nist birçok partinin konumu bu konuya egilmemiz için ye
terli neden olmalıdır. Tüzüge bu konuya ili•kin bir madde 
eklenmelidir. 

Daha önce diger bazı arkadaelarında dokundukları 

noktalara yeniden deQinme gereksinimini duydum. Xi, tü
zük taslaqına yapılan eleştiri ve önerilerio hangi nokta
larda odaklaştıkları daha net bir eekilde görünsOn diye. 
Her şeyiyle mükemmel bir tüzük yaratmamız belki mümkün 
olmayacaktır, ama tUm yoldaşların tartışması neticesinde 
çıkacak tüzük bizleri birbirine baglıyacak çelik halat o
lacaktır. Onun için bir daha, benttz tüzük taslagına ilişkin 
görüş belirtma 9erekainimini duymayan arkadaşları görüf 
belirtmeye davet ediyorum ••• 

27.09.l9B7 
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öö __________________________________________________________ öö 

~ öö 
ÖÖ ZULMDN CENDBRESt DİYARBAKIR ZİNDANI ÔÖ öô ~ ÔÖ M. Dı.hok ÔÖ 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

Yoldaelar, bu mektubumda cezaevinde bulunan ve çeşitli 
cezalara çarptırılan bazı devrimci ve ilericilerin durumuna 
deginmek istiyorum. Diyarbakır askeri cezaevinde insanlık dışı 
uygulamalara kar,ı, devrimci onuru korumak ve burada i•lenen 
canice cinayetlere son vermek, daha fazla onurlarının ayaklar 
altında çi~nenmesine son ve~k amacıyla genel bir direni•e 
q~ildi. Siyasi tutuklular önce bu direniei bir açlık grevi 
ile baelatıp, avukattarla görttşmeme, ziyaretçilerle kar9ı 
kar,ıya qelmeme, mahkemelere çıkmama •eklinde sQrdüreceklerdi. 
Bu d~rultuda siyasi gruplar adına yargılanmakta olan tu
tuklular ortak bir takım kararlar aldılar. Direnişte amaçla
nan esas hedef tek tip mavi elbisenin giyimini engellemek ve 
idarenin baskıcı tutumuna son vermekti. Direniein farkında 
olan idare, direnişi kırmak için kotuşları boealtıp tutuklu
ları •sinema salonu• denilen i•kence merkezine çekmeye çalıştı. 
Buna kar•ılık tutuklular kOOU• kapılarını arkadan kilitlemeye 
çalı•tılar. Kotu• kapılarından içeri giremiyecegini gören 
sömürqeciler, koguşların dogal pencerelerinde tazyikli su sık
maya ba•ladılar. Bu au sıkmayı,qüya•bizim kendimizi yakmamızı 
engellemek için• yapıyorlarmış. Gerçek amaçları tazyikli su ile 
dikkatimizi dagıtıp kotu•Iara gi~kti. Durumun böyle devam 
edemiyece~ini gören tutuklular kendi aralarında bir karar 
daha alıp,çe~Jitli davalardan yargılanan gruplardan beşer kişi-
nin seçilmesini ve bunların ölüm orucuna gitmelerini 
kararlaştırdılar. Bu karar Uzerine, PXK ve Partizan ·davasından 
yargılanan şimdilik isimlerini hatırlıyamadıgım beşer kişilik 
iki grup, DDXD davasından yargılanan Paea uzun ve di~er dört 
tutuklu, Rızgari davasından yargılanan Mümtaz Kotan ve yanın
dakiler, KAWA davasından yargılanan İbrahim Yıkmış, Sedat 
Kuyurlar, Cemal Miran, Mahmut Şahin ve Yaear Çeri adlı siyasi 
tutuklular ölüm orucuna gittiler. 

Ölüm orucunun 3S'ci gQnünde, tecrit kogueu denilen 35 1 ci 
koguetaki PKK davasından yargılanan ve ölüm orucuna giden beş 
kişi ölüm orucunu bırakarak kendileriyle birlikte aynı dava
dan yargılananlarla tek tip elbiseyi giymeyi kabul ettiler ve 
tek tip mahkGm elbisesini qiydiler. ölüm orucunda olan di~er 
insanların bundan haberi yoktu ve bu dGgrultuda herhangi bir 
ortak karar alınmamı•tı. Bunların bu tavrını idare çabuk kullan
dı. İdare diger tutuklular& ve ölüm orucuodakilere giderek 
•bakınız anlaşma saOlandı PKK'ciler tek tip elbiseyi giymeyi 
kabul ettiler" şeklinde propaganda yaptı. Tabii buna diger ölüm 
orucundakiler inanmadı. Bunun Uzerine idare•inanmıyorsanız ge
lin kendiniz görün• dedi. Bu arada ölüm orucundakilerden ba
zıları hastaneye kaldırılmıetı. Çünkü durumları oldukça ciddi 
derecede vahimleşmieti. Sömürgecilerin bu propagandası üzerine 
di~er koguelardan bir kişi, PKK davasından yargılananları 
görmeye gider, ve onların gerçekten tck tip elbiseyi qiydiklc
rini ve ölüm orucunu bıraktıklarını görür~ Bunu duyan di~erleri 
onların bu tavrını eleştirdiler. çankil digerlerine herhangi 
bir haber verilmeksizin ölUm orucunu bırakmışlardı.Onların 
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direnişte vazgeçmelerinden sonra, direnişin artık bir anlamı 
olamayaca9ı gerekçesiyle, DDKD davasından yargılanan Paşa u
zun ve yanındakiler, RJ.zgari davasından yargılanan Mümtaz 
Kotan ve yanındakiler ölUm orucundan vazgeçtiler.Bunları Par
tizan davasından yargılananlar izledi.Daha sonra KAWA davasın
dan yargılananlardan İbrahim Yıkmış, Sedat Kuyurlar, Yaear Çe
ri direnişi bıraktılar. Cemal Miran ve Mahmut Şahin adlı 
tutuklular ölüm orucunu bırakmanın bir geri adım olaca~ını, 
tek tip mahkUm elbisesinin giydirilmesinden sonra, bunu di~~r 
baskıların izliyeceqini belirterek ölüm orucuna devam etmeye 
karar verdiler. Bunların hu tutumu karşısında sömürgeetler 
ölüm orucunun S7'ci gününde geri adım atmak zorunda kaldılar. 
cemal Miran adlı tutuklu ölüm orucunun 57 1 ci gününde kör ol
mayla karşı karşıya kalmıştı. cemal Miran ölüm orucundan sonra 
tüberküloz olup felç oldu, ve on metre ilerisini göremez du
ruma geldi.cemal Miran'ın durumu tüm ciddiyetini koruyor. 
Ayrıca bu tutuklu KAWA'cı olduqu iddasıyla idama mabkGm edil
di. Sömürgeetler Vedat Gönenç adlı melunun iddiaları ve yalan
larıyla birçok kişi hakk~ndan idam kararı verdiler. Cemal 
Miran sadece bunlardan biriydi. Cemal Miran'ın dışında,Hani
fi Yıldız, Mahmut Şahin, Yusuf Gösterici, Yaşar çeri, Fevzi 
Köz ve Necmettin Oç hakkında idam kararı verildi. Bu tutuk
luların hepsi KAWA davasından yargılanmaktaydı. Daha sonrala-
rı Yaşar Çeri ve Necmettin Oç•ün cezası müebet hapse çevrildi. 
Mahmut Şahin, Yusuf Gösterici'nin cezaları yaş küçüklügünden 
dolayı 24 yıl agır hapse çevrildi. Bunların dışında; A. Kuduz 
oogrucu, A, Rahman coekun, Abas Akbaba, Süleyman Aydın, Ahmet 
Gültekin, Sefik Gülaçtı adlı tutuklular için de 24 yıl agır 
hapis cezası verildi. Bu tutuklular arasında keza yine Celal 
Avcı adlı kieiye 24 yıl aqır hapis cezası verildi. Bunlardan 
cemal Miran, Mahmut Şahin, Ahmet Gültekin ve Şefik Gülaçtı 
KAWA için siyasi savunma yaptılar. 

Diyarbakır zindanlarındaki tutuklular hergün katiedilmek
le karşı karşıyadırlar. Sömürgeeller çe$itli bahanelerle bu 
zulüm cenderesindeki baskı ve i•kencelerin dozajını habire 
arttırıyorlar.aareketimiz Diyarbakır'da tutuklu bulunanlarla 
sürekli dayanışma zorunda olmaoı gerekir. özellikle herşeyi 
göze alarak KUrdistan halkının davasını sömürgecilerin mahke
melerinde alnı açık bir eekilde savunan tutuklularla dayanışma
nın yolları aranmalı, çeşitli uluslararası komisiyonlar oıu,tu
rularak Diyarbakır•a yollanmalıdır. Sömürgecilerin halkımızın 
yigit evlatlarını katıetmelerine sesiz kalınmamalı hayatın 
her alanında çeşitli eylemiere girişilmelidir. 

Not: Bu yazının elimize geçmesinden bu yana epey zaman 
geçti ve Diyarbakır Cezaevin'de yeni direnişler gündeme geldi. 
57 Günlük açlık grevinde felç olan cemal Miran adlı tutuklu 
yine direnenler arasındaydı. Halkımız bu yigit evlatlarını 
hiçbir zaman unutmayacaktır, direnieleri tüm kadro ve taraftar
larımıza örnek olmalıdır. Bu mektubuda esas olarak tarihi bir 
önemi oldu~u, ve bazı küçük burjuva maceracı çevrelerin iddia
larını yalanladı~ı (Yalnınca direnen biziz vs. •eklindeki id
dialar.) ve yerle bir etti~ i için yayıoladık. (Koma, Sor} 
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Yolda, lar, 
Hareketimiz kadrolarının, taraftarlarımızın, Kürdistan 

halkının ve dost qüçlerin uzun zamandan beri bekledikleri 
Birlik Konferanaımız gerçekle•mie bulunuyor. Konferansta eme
gi qeçmie hareketimizin tüm i•çilerini kutlarız. Konferansımı
zın qerqekle•meai Kürdistan halkı içinde sevinç dalgasının yük
selmesine neden oLmu,, gerek yurt içinde, gerekse yurtdı•ı ze
mininde dostlarımızı sevince ~~etur. Birlik Konferansımızın 
qerçekle.-esi tarihimizde yepyeni bir sahifenin başlangıcıdır. 
Nasıl ki ortaya çıktıgımız yıllarda kıaa sürede kitleler için
de kök aaldıksak, uzun yıllardan beri derin bir bekleyie için
de olan kitlelerimizlan kısa sürede kaynaeaca~ımızdan kimse
nin eUphesi olmasın. Çünkü artık yol açıımıe, gençlik ve ergen
lik dönemi olan ardiye yılları geride kalmıetır. Ulkemiz dev
riminin prati~i içinde pitmie,azımaanmayacak sayıda kurmaya sa
hip hale gelmie durumdayız. Geçmiee nazaran avantajlıyız çünkü 
tecrübe sahibiyiz. 

Bilindi9i üzere bu olgunluk devresine hiçde kolay gelin
med!. İdeolojik •ekillenmemizi çok zorlu ve fırtınalı eartlar 
altında tamamlamak zorunda kaldık. Hareket olarak eekillendigi
miz günden itibaren bir dizi zaafı ve belayı geride bıraktık. 
özellikle geçmi•ten komUnist devrimci bir mirası devralamayı•ı
mız, ifimizi oldukça gUçleetirdi, bizleri zor durumda bıraktı. 

Birlik Konferanaımızın gerçekleomesi ile hareketimizin 
sancılı bir dOnemi geride bırakılmıo oluyor. Harkebimizin, 
artık tecrUbelerlen donanmı• ve kendi bagımsız kimligine ka
vu~u• olması ieimizi kolayla•tırıyor. Geçmi•te bir dizi gelie
menin kuyru~na takılmak zorunda kaldık, çünkü gelecekteki muh
temel geli,meleri önceden kestirebilecek bir olgunluktan yok
sunduk. tstinasız tüm komünist hareketlerin tarihinde bir ardi
ye dönemi vardır. Bu dönem ya,anmadan,adına layık bir sınıf ör
gütü mücadele içerisinden •ekillenernez. Geçmi•te bizimde yaea
dıgımız bOyle bir dönemdi. Eger dUnü ya,amaaaydık bugUnede 
varmamızın olanaQı yoktu. 

Birlik Konferansının gerçekle•mesi ile dagınıklık sürecini 
da~ıtmanın ilk büyük adımını atmı• bulunuyoruz. Artık çalışma
larımızı yogunla,tırarak, geçmişte verdiQimiz devrimci mücade
lenin sameresini almanın zamanı gelmi•tir. Birlik Konferansı 
bu dogruıtuda ciddi ve cesaretli kararlar aldı. Bunları bu 
sayımızdan itibaren tüm kadrolar~ıza açıklıyoruz. 

Birlik Konferansı geçmişteki kazanımlarımız üzerinde müca
deleyi yükseltmemiz gerektigini vurguladı. Militan KAWA gelene
ginin yeniden diriltilmesinin önemi üzerinde durdu. Hatalar
dan korkmamamız gerektigi vurgulandı. Geçmi,te hareketimizin 
saflarında Merkez-Muhalefet olarak ortaya çıkan, ve dönem dö
nem kareılıklı olarak hizip görOnUrnündeki faaliyetlere kadar 
varan tavır ve çalışmaları mahküm etti. Geçmişte ortaya çıkan 
Herkez ve Muhalefet adlı ka~atların birer hizip olarak deger
lendirilemeyecekleri sonucuna varıldı. Onun için halen bazı 
yoldaşların bu yönden terimler kullanmaları hatalı olarak de
gerlendirildi. Hizip görünümünde faaliyet yürüten' Merkez ve 
Muhalefet kanatlarının hareke~imizin güçlerini daQıtıkları ve 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-49-

hareketimizin büyük oranda güçten düşmesine sebebiyet verdik

leri saptandıa Hareket saflarında b~ türden gelişmelerin bir 

daha tezahür etmemesi için öne~li önlemler alındı. Hareketin 

hiyerarşik yapısı devrimci normlar dogrultusunda yeniden ayak-

lar üzerine oturtuldu. · 
Metin Gök yoldaşın ölümüyle sonuçlanan Adana oıavı tüm 

yönleriyle açıga çıkarıldı. Olayın failieri mahkGm edildi. 

G~çmiete hareketimizin faaliyet yürüttügü bölgelerde çeeitli ve

sılelerle meydana gelmiş, diger önemli vahim olaylarda görü

şüldü, o dönem ortaya çıkan provakasyon ortamının bu olaylara 

sebebiyet verdigi saptandı. Provakasyon ortamının yaratılması

nın tek tek kadroların tavırlarıyla açıklanamayacaOı, o günkü 

şartlarda bundan tüm hareketin sorumlu oldugu belirlendi. Bun

dan dolayıdırki geçmiete ielenmie tüm hata ve zaafların,hare

ketin hata ve zaafları olarak deOerlendirilmesi gerekti~i 

saptandı. 

Konferans ülkemiz genelinde yürütülmesi gereken mücadele 

biçimleri üzerinde tartı,tı. Kendimizi yalnızca bir mücadele 

biçimiyle aınırlandırmaaızın yanlı• oldutunu vurguladı.Yurt

dı•ı örgütlenmesinin •ekli ve muhtevası üzerinde tartı•tı.Günü

müzde ülkemiz sorunlarının ancak Leniniat tipten bir örqUtlen

meyle üstesinden gelinebilecegine karar verildi. Kürdistan 

da Leninist tipin dı•~ndaki diger örgütlenme biçimleriyle bir 

sonuca varılamayacagı saptandı. Konferansta hareketimizin müt

tefikleri politikası tartıeıldı, KUrdiatan'da diger sınıf tem

silcisi durumundaki güç ve partilerlan iliikilerin geliftiril

mesinin önemi üzerinde duruldu. özellikle hareketimizin, Kür

distan Devrimci Millt Kurtuluş cephesi'ni yaratma konusund•, 

Uzerine düşeni zaman kaybetmeksizin yapması gerektjgi vur

gulandı. Bu konuda ilişkiyP. geçilmesi gereken ilk parti ve 

örgütleri saptadı. Tüm bu yöndeki çalışmalar~n, bütün anti i•

galci güçleri içinde barındıracak genel Millt Cephe'nin yara

tılmasına hizmet etmesi gerektigi vurgulandı. 
Geçmişte Uluslararası Komünist Hareketle ili9kiler soru

nunda, bagımsız kimlikçi bir anlal•ı•a sahip olmantıza raı;me», 

bunun yeterince gelietirilemedigi, ve anında olaylara müdahele 

edilemedlgi saptandı. Günümüzde Komüntern tipi bir UKH'nin ör

gütlülü~ünden, ve bunu yönlendiren bir merkezin varlı~ından 

sözedilemiyecegi belirtildi. Yalnızc~ devrimci Marksist parti

lerin varlıgına ve onların UKH 1 yi yeniden yaratma çabalarına 

dikkat çekildi. UKH'yi yeniden yaratma konusunda üzerimize 

düşenin yapılması gerektigi vurgulandı. AEP'in ve bazı diger 

partilerin bu yöndeki çalı9maları olumlu olarak degerlendiril

di. Geçmişte AEP'i dört dörtlük Uluslararası Komünist Uareke

tin merkezi olarak gören anlayıeın yanlı9lıgına dikkat çekil

di bu yöndeki anlayı,lar ele•tirildi.AEP 1 in ve diger devrimci 

partilerin gerekti9inde açıkça ele,tirilmesine, bunun devrimci 

dostlugun bir geregi oldu~dna karar verildi. UKH sorununda ol

dukça dikkatli davranmamızın ivediligi, ve bagımsız kimlikçi 

anlayışımızın geliştirilmesinin önemi Uzarinde duruldu. 

Konferans Kürdistan devrimini zaferle taçlandıracak 

Leninist tipteki bir örgUtletnmenin tüzük taslagını tartıştı. 

Tüzük taslagı tartı,malar neticesinden son •eklini aldı. Tar

tışmalar neticesinde ortaya çıkan tUzügün düzenlenerek yeni

den kadrolara sunulmasına karar verildi. 
Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi yolunda şehit düşen 

yoldaşların mücadelesi üzerinde duruldu. örgüt saflarımızda 

olmayıpta aynı idealler u9runda şehit düşen insanlarımızın 

saptanması için bir araştırma içerisine girilmesine karar ve-
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rildi. Ara~tırmalar sonucu saptanan ülkemizin şehit komUnistleri örgütümüzün eeref üyeligine kabul edilerek diger örgüt •ehitlerimizlen beraber anılar.aklardır. Kürdistan Milli Kurtuluş Deviriminin mücadelesini vermie,· halkımızın di~er kahra
manları üzerinde duruldu, onların kurtuluş mücadelemizdeki rolleri belirtildi. Bunlara sahip çıkılmasının gereklili~i ve önemi üzerinde duruldu. özellikle geçmişte bir ço~umuzun eleştiri aklarına mahruz kalarak, ihanetci olarak de9erlendirilen 
Mıstefa Barzani'ye kartı tavırda hata yapıldıgı saptandı. Barzani'nin bir hatasıyla ihanete! olamayaca;ı, onun tüm mücadeiesinin bütün•ellik içerisinde d~erlendiril~esi gerektigi sonucuna varıldı. Bu sonuçtan hareketle Mıstefa Barzani'nin de diger Mill! Kurtulu• sava•ımızın önemli simalarıyla birlikte anılmasına karar verildi. 

DiQer yandan cunta sonrası hareketimizin mahkemelerdeki ve işkencelerdeki tavırları toplu olarak degerlendirildi. Hareketimizin saflarında bazı çözülmeler olmasına ragmen, esasta direni$in hlkim oldugu saptandı. thanete varan herhangi bir çözülmenin hareketimizin saflarında qOrUlmedi~i belirlendi. özellikle hareketin iki farklı kanat halinde, oldukça da~ınık bir tarzda dü~an eline dU•mesinin, içeri dü9en birçok yoldaeı olumsuz yOnden etkiledigi saptandı. Orqütsüzlügün ve dagınıklıgın kol gezdigi bir ortamda insanlarımızın kendilerinden beklenileni veremedikleri, komünist direnişi hayatın her alanında pratiQe geçiremedikleri gözlemlendi. Hareketin kahramanca direnen unsurlarının deneyimlerinin bir kitapta toplanılarak yayınıanmasına karar verildi. Çözülmeterin olduOu bölgelerde, insanlarımızın ifadelerine baevurularak bir soruşturmanın açı~ının gerekliliOi özerinde duruldu. Bu dogrultuda ciddi kararlar alındı. 
Konferans KOrdiatan kadınının günümüzdeki konumunu tar

tıştı. Hareketimizin saflarındaki kadın yoldaşların eksikliginin sancısı üzerinde durdu. Bu dOOrultuda geçmişte hareketimizin kısmen çıkmaz içinde olduou saptandı. Hareketimiz saflarında ba•lı baeına bir kadın örgütlenmesinin yaratılama
mı• olmanın nedenleri üzerinde duruldu. Hareketimizin saflarında Kürdistan kadınına ö~gü bir örgütlenmenin yaratılması için karar alındı. 

Konferans bugUnkU KUrt dilinin durumunu ele alarak tartı•tı. KUrdistan'ın diger parçalarında örgütlenmede ve halkımızla kayna•mada dilin önemi üzerinde duruldu. Bir sonraki konferans veya kongre dilinin tamamen Kürtçe olması için, çalı~alar~n ,imdiden yogunıa.tırılması gerektigi belirtilerek,tüm kadroların bu yönde kendilerini köklü bir egitimden geçirmelerine karar verildi. 
Konferans kayıp yoldaetarıo ara•tırılmasını, onların yeniden bulunup durumlarının açıga çıkartılmasını tartıştı, bu konuda harcanacak çabaların önemi üzerinde durdu. Geçmişte çeşitli vesilelerle hareketimizle bagları kopmuş, fakat henüz ieçi sınıfına ve davaya tüm baglılıklarını sürdüren veya sürdürmekten yana olan ciddi yoldaşlarlan yeniden ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliligi ve önemi üzerinde durdu. Konferans günümüzde Kürdistan'da mevcut milli azınlıkla

rın durumunu tartıştı. Onların haklarının şimdiden garanti 
altına alınması d~rultusunda, önemli adımların atılmasının gereklilig i üzerinde durdu. Azınlıklar sorununun KUrdistan dev-. riminin programına ba~lı olarak programlaştırılması gerekti~ini belirtti. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-51-

Konferans ülkemizdeki revizyonist ve milliyetçi akımla-

ra kar~ı verilecek ideolojik mücadelenin önemi üzerinde dur

du. Geçmişte ülkemizdeki revizyonist egilimli bazı hareketle

re karşı kullanılan •sosyal-faşist• teriminin yerinde kulla

nılmadıgını saptadı. Olkemizdeki revizyonist hareketlerin sos

yal faşist olrnadıgını tespit etti. Geçmişte yaptıgımız bu 

tespitin ülke pratiginin gerçeklerinden hareketle yapılrnadıgı, 

özellikle Türk solu ve UKH 1 nin etkisinden kalınarak böyle bir 

sonucun çıkarıldıgı, bu tespitlen geçmilte muhtemel bazı yakın
laşmaların sekteye ugratıldıgı ve bu durumun esasta revizyonist 

milliyetçi hareketlerin ekmegine yag sürdögü tespit edildi. 
Birlik Konferansı bugünkü Türk solunun durumunu, UKH deger

lendirmesinin dışında özel olarak ele alıp tartıştı. GünümUz 
Türkiye'sinde devrimci hareketin dagınık oldugunu, proleter 
devrimci düşüncenin etkisinde kalmış bazı hareketlerin var
lıgının sözkonusu oldugunu, fakat bunların henüz sosyal şOve
nizmin derin tarihbatıarını üzerlerinde ta•ıdıklarını ve bu 
gidişle düzelme şanslarının oldukça az oldugunu saptadı. Türki
ye'deki bir proletarya partisinin eksikligini vurguladı. Tür
kiyede ieçi sınıfı partisini yaratmaya çalı•an aday güçlere 
verilecek desteQin önemi üzerinde duruldu. Bu dogrultuda bazı 

girişimlerde bulunulması karar altına alındı. 
Konferans hareketimizin yayın politikasını tartıştı. 

çıkarılacak yayınlar saptandı. sundan böyle KAWA dergisinin 
yayınını Yekitiya Proletaryayi Kurdıstan•ın merkez teorik or
ganı olarak yayınını sürdürmesi kararlaştırıldı. Teorik mer-
kez organın dıeında Ala Yekiti adlı bir kitle gazetesi-
nin ve gücümüzün geliomesine ôranla di~er başka yayınlarında 

devreye sokulması dogrultuaunda kararlar alındı. Koma Sor geç
miete oldugu gibi hareketimizin iç yayın organı olarak yayını
na devam edecektir. 

Hemen hemen tartı•madık bir konu ve sorun bırakmayan kon
feransımız bazı gecikmeler ve olumsuzluklar hariç ba•arıyla so
nuçlandı. Olkemizde, Ortado~u'da ve dünyanın birçok yerinde 
devrimci hareketin oldukça buhranlı bir dönemi ya1adıgı, hergün 
yeni saflaşma ve gruplaşmaların gündeme geldi9i bir ortamda, 
hareketimizin bütün güçlerini toparlayarak birle•tirmesi ve ül
kemiz devrimi için oldukça cesaretli ileriye dOnük kararlar 
alması, açımızdan oldukça önemlidir. onun için hareketimizi 
ve Birli'k Konferansımızı bir daha aelantlı..yoruz ••• 
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Yoldaelar, 
Hiziple• birle~e meselesi ba•ta olmak üzere her ko-nuda düşüncelerimizi yazmamızı istemeniz nedeniyle bu yazıyı kaleme alıynruz. Ancak her konu deyince akla, başta ideolojik, siyasal, örgütsel konular olmak üzere birçok şey geliyor. Dplayıaıyla insan yazacaklarını hangi çerçeveyle sınırlandıracagına karar vermekten güçlük çekebiliyor. Ayrıca •u da bir gerçek ki, her yönüyle mutlaka deterlendirilmesi gereken bir tarihsel dönem ya•adık. Bundan dolayı açılıp tartışılması gereken çok •ey var. Bunu biliyoruz. 
Ama biz, ideolojik, siyasi hattımızın genel olarak do§ruluguna ve her türden oportunist, revizyonist akım ve ceryana karlı kullanılabilir ·bir z~rh aaOlamlıqında olduquna inandıqımız için, konunun bu yönünden ziyade, yapacaOımız bu kısa deqerlendirmede harketimizin ö~tsel, taktiksel konularda ki zaaf, yanlı• ve eksiklikleri üzerinde durmaya çalıeacagız. Bunun saOlıklı olabilmesi için, ku•kusuz ki, yaşanan olay ve olguların içinde yer aldıkları nesnel, tarihsel ko•ullarla birlikte ele alınması gerekiyor. Bu anlamda, bu deQerlendirmemiz her ne kadar kısa ve yU7.eysel de olsa, •imdiye kadar ki deney ve tecrttbeleriaizin de ı•ı9ında (Tabi ki kavrarı• düzeyimiz oranında) hareketimizin buqUnkü durumuna kaynak ık eden çe9itli olumsuzluklar üzerinde durmaya ve mQmkün oldukça soruna genel bir perspektif çerçevesinde bakmaya çalıeacaqız. ÇünkU biz ne şu anki durumumuzu, nede onun kaynaqı olan 12 Eylül yenilgisini sadece tek tek unsurların hatta ve zaaflarında görmüyoruz. Bunun için soruna daha genie ve genel bir perspektiften bakmak gerekir diyoruz. Zira, bu sorun tıpkı bir haatalıqa doQru te•hisin konulup konulmama~ına benzer. Eger dogru teşhis konolursa ancak çözüm bulunabilir, yoksa ne bu yönde yapılacak deqerlendirmelerin anlamı olur, ne de kazanılan deney ve tecrübelerin yararı. 

Elbette bu söylediklerimi%le alınan yenilgilerden hata ve zaaflara düşen daha açık bir ifadeyle poliste çözülen, görev ve sorumluluklarını suistimal edip kötüye kulanan insanların önemli bir payı yoktur demek istemiyoruz. Bizde dahil olmak üzere, bu konularda hata ve zaaflara dUemü• her unsurun bundan mutlaka payı vardır. Bu durumun muhasebeside •arttır. Zaman, mekan ve koşullar elverdikçe, aaoııklı bir eleştiri, özeleştiri mekanizması dögrultusunda herkes vermesi gereken hesabı vermelidir. Biz dün oldugu gibi bu günde buna açıgız. Her yoldaş bilmeliki şimdiye kadar hatalarımızı hiçbir zaman örtbas etme, ya da erdemleştirme yoluna gitmedigirniz gibi bundan sonrada gitmeyecegiz. Proletarya davasına ve ülkemizin kurtuluşuna inanan her unsurunda yapması gerAke~ budur. Şunuda hemen ekiiyelim yoldaşlar: Bu konuda kendi adımıza ve kendimize ilişkin söyli-

•·Bu yazı konferans öncesi hareketimizin birkaç üyesince hazırlanmıştır. Yazıyı haz!rlayan yoldaşlar gelişmelerden yeterli düzeyde haberdar olmad~klarından dolayı,hareketimizin bir kanadı için halen "hizip"terimi kulanmaktadirlar.Bu hata-
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yebileceklerimizi daha önce çeşitli vesilelerle bazı yoldaşla

ra aktardı~ımız için aynı şeyleri burada yeniden takrarlamaya

cagız. Gereksiz olur. Ayrıca dedikya önemini yadsımakla bir

likte, kendimizde dahil bireylerin tavrını mevcut planda ikin

ci durumda görüyoruz. onun için soruna esas yönüyle bakmaya ça

lı.şacailıZJ yani gerçek bir perspektivde örgüt bazı.nda •••. 

Ne idik, ne olduk? Bu duruma neden ve nasıl geldik? İşte 

bu sorunlara ili,kin kaf~larımızda oluean yanıtları, ayrıntı

larına inmeden yazmaya çalışacagız. Tabi bunu yaparken eıe,ti

rilerimize esas olarak örgütümüzün 12 Eylül öncesi durumunu 

(elbette bildillimiz ve yaşadıOımız kadarıyla) bundan sonrası 

içinki önermelerimize ise kavrayış düzeyimizi esas alaca~ız. 

öte yandan, yıllardır, hem sizlerden, hem de diger çevre

lerdeki yolda'lardan uzak ve iliikisiz kalı•ımız dOşünUlürse 

bazı konularda (özellikle limdi belirtecegimiz pratik-taktik, 

örgütsel konular) farklı dUeUnUyor olabiliriz, bu çok dOOaldır. 

Bu anlamda bu konulara iliekin eleetiri yada önerilertmizi bu

labileceginiz gibi, haksız ve yanlıeta bulabilirsiniz. Fakat 

sizler nasıl buluraanız bulun bizim için önemli olan dUşünce

lerimizi, deney ve tecrübelerimizle birlikte bütün yolda,ları

mıza aktarmaktır. Çünkü yanıldıgıMız noktalar varsa yoldaela

rın uyarı ve ele,tirileriyle düzeltmeyi, dotruları ise yolda•

larımıza bir bütün .olarak hareketimize mal etmeyi arzuluyo

ruz, bunu istiyoruz. 
Bu ya:!ıda eıe,tiri, öneri ve gözlemlerimizi açık açık ya

zarken sizlerinde bunu belirttigirniz amaçla yaptıgımıza emin 

oıacagınıza inanıyoruz. ve şimdi çeşitli konular hakkında ki 

dü,üncelerimizi madOeler halinde yazmaya geçiyoruz. 

1-Her şeyden ideolojik, siyasi hatt~zın dogruluguna ve 

Leninist Örgütlenme tipini eSAS alıyoruz Olmamıza raomerir lU 

anki bilinç ve kavrayış düzeyimiıle bir yandan Leninist örgüt

lenme tipini ve ona uygun çalı,ma tarz~nı diger yandan 12 Ey

lül öncesi örgütlenme yapımızı, gözönünde canlandırdıgımızda 

görüyoruzki bu konularda hayli gerilerde imi,iz. Ulkenin bir

çok yerinde hiç de azımsanmayacak bir potanaiyele sahip olma

mıza ragmen -üst organın ·yanı sıra sınırlı sayıdaki birkaç bi

rimi saymasak- ne dogru dürüst hiyerar•ik bir yapı olu,tura

bilinmiş, ne de kalıcı baglar ve saol~klı ilişkiler geliltiril

miş. örgütün bel kemi~i ve lokomotif gücü demek olan en Ust or

gan bile bireyci, bencil, burjuva egilimli unsurlardan tam o

larak arındırılarak profesyonel devrimcilerden oıu,turulamamı•

tır. Degerli ve fedakir birçok yQld~eın olmasına kareın, hiçde 

hak etmeden bu gibi yerlere çöreklenenJ dolaysıyla örgütün ön

derligini önemli ölçüde zaafa u;ratıp görevlerin yerine geti

rilmesine engel teşkil edenler olmuştur. 

Ayrıca hareketimizin 1976'dan 1980 lere kadarki olan aü

reçte, sürekli Leninist örgütlenmeden sOz edilmesine ve •yek

pare devrimciler örgütü için ileri• eiarı atılmasına r~en, 

maalesef bu konudaki geli1me ve ilerlemeler oldukça güdük kal

mı,,uf~k tefek denilebilecek bazı ~lardan öteye gidilememiş

tir. Sonuç itibariyle ne gerçek anlamda bir Leninist örgüt ya

ratılabilinmil nede buna uygun bir çalıoma tarzı ve ili'kiler 

agı geliştirilebilinmiştir. Ustelik güç ve potansiyel olmasına 

ragmen, bu yapılmadıgı için, süreç içinde bu potansiyel koruo

mayıp heder edilmi•tir~ öte yandan, yerel örgütler ya hiç yara-

lı bır yakıştırmadır. Eger gerçekten hareketımızın ıki kana

dından birisi hizip vasfına sahip olsaydı, günümU.zde hareketi

mizin birli~i gündeme gelmezdi. Hizipler ideolojik ayrılıKlara 
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tılamamış yada gerekli önem verilmeyip güclük bırakılmıştır. Adeta örgüt deyince saflarımııda herşey sadece yönetim organı olueturan sınırlı yOnctim kadrosundan ve birkaç bölge yada temsilcilerinden ibaret qörülmüetür. Oysa açıp baktı~ımızda Leninist örgütlenmenin hiçte böyle olmadıgını örgütü örgüt yapanın en alt birimlerden en üst birime kadarki organların biıe,imi oldu~unu görüyoruz. Bu zaaflar genel olarak hareket tarafından tespit edilmiş midir, herhangi bir adım atılmıe mıdır? Bunu bilmiyoruz. Ama eger tespit edilmemie ise bizce bugün yapılması gereken bu olumsuzlu~un kaynaoının dogru tespit edilerek giderilmesi için gerekli derslerin çıkarılmasıdır. Zira unutmamak gerekirki bu durumun, yani. örgütsel zaafların aşılmaması hareketin (özellikle baskı ko,ullarında} canlılıgını ve sürekliligini koruyamamış olmasından da büyük ve belirleyici bir rolü olmu,tur. O halde, e~er aynı olumsuzluklar ilerde yeniden ya,arumak istenmiyorsa buqOn ilk etapta ivedilikle yapılması gereken şey bellidir. Profesyonel devrimcilerden oluşan Leninist bir örgüt yaratmak. 
2-Xadro politikası; Her•eyden önce örgüt kadrolarının eylem ve irade birligidir. OrqOtün iskeletini oluşturan kadrolardır. Bu anlamda saglam bir kadroya sahipsen, saglam bir örgüte sahipsin demektir, sagıam bir kadroya sahip degilsen bunu oluşturmamı,san saglam bir örgüte sahip deOilsin, dolaysıyla kitlelere dogru önderlik edebilmek vasfına sahip degilsin demektir. Çünkü örgütün ideolojik, siyasi çizgisini hayata geçiren, politikasını kitlelere mal eden qUç kadrolardır. Eger bir örgüt politikasını hayata geçirebilecek qUç ve saglamlıkta (ideolojik-siyasi ve ahlaki bakımda) irade, uyum ve eylem birligine sahip bir kadroya eri~i• ise ancak o zaman engelleri a•abilir ve ancak o zaman kitleleri kendi politikası do~rultusunda mücadeleye kanalize ederek savaşımızda muzaffer olabilir. Bu anlamda, gerekli kadroya sahip olmak ve ardını koruyup iyi mevzilendirmek için, öncelikle dogru ve saglıklı· bir kadro politikasına sahip olmak •arttır. Bu ör9üt için hayati öneme haiz bir konudur. Ancak böyle bir anlayı•a ~ahip olunduktan sonradırki, örqüt varolan kadrolarını göz bebe9i gibi koruyabilir, yeni kadroları yeti•tirmek için yapılması gerekenleri yapmaya koyulabilir. Ve bu anlamda geli,ip güçlenebilir. Yeni kadrolar g6kten zembille inemiyecegine göre örgüt kitle çalı•malarında, faaliyetinin bir ayagını kadro olmaya elveri•li insanları bu çaıı,ma içinde bulup çıkarma temelinde oturtmalı. Bu çalı~alarda devrim mücadelesine ve proletarya davasına daha yakın, atak, azimli ve kararlı unsurlar~ tespit edip hücrelerine çekebilmelidir. Ve onları sistematik bir egitime tabi tutarak en azında bir kadro için gerekli olan asgari ideolojik-siyasal düzey, yetkinlik vb. vasıflara sahip edilmelidirler. örgOt bunu başarabildigi ölçüde ancak kadro eksikligini giderebilir, gerekli saglamlıkta ve kararlılıkta bir kadroya sahip olabilir. Böyle bir yaklaşım ve çalışma tarzı ile örgütün malı olabilecek durumdaki insanların, sadece belli aralıklarla yapılacak birkaç toplantı ve seminerle örgOtün ve devrimin kararlı ve kalıcı savaşçıları haline getirilemeyecekleri açıktır. Çünkü böyle bir çalışmayla insanların ne aile, ne 

sahıptlrler.SÜreç ıçerısınde farklı partıler olarak şekilıenırler. Hareketimizin iki kanadı içinde böyle bir durum söz konusu de~ildir. Arada yıllar geçmesine ra9men halen iki kanattan yoldaelarında tüm ideolojik sorunlar.da aynı düşünmeleri, yeni sorunlarda biribirlerinden habersiz ayn~ sonuçlara varmaları bir 
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de düzenle olan baglarını koparm~k pek kolay olmaz, sonuçta ise 
insanlar ya oldukları yerde çürüyüp gider, yada gerekli bilinç 
düzeyine atak ve uyanıklıga erişmeden sönük kalırlarki geçmiş
teki çalışmalarımızda en çok düşünülen yanlışlardan biride bu
dur.düşüncesindeyiz. 

Evet yoldaşlar, şimdi bütün bu söylediklerimizden sonra 
durup kendimize şu soruyu soruyoruz: Hareket geçmişte net ve 
saglıklı bir kadro politikasına sahip miydi? Kadro egitimini 
esas alan hücre çalışmalarına gidilmi• midir? Kadroların korun
masında ve mevzilenmesinde gerekli dikkkat ve özen gösteril
mişmidir? Yıgın çalışmalarında , hem yatkınlık, gözüpeklik ve 
kararlılık babında hemde ahlaki bak~a elverişli ve gerekli 
egitim sürecinden geçirilerek pakili kadro olup, halk~n ve 
devrimin malı olabilecek insanlarla yeterince ugraşılmışmıdır? 
Söz vardır: İstisnalar kaideyi bozmaz diye. t•te istisnaları 
bir yana bırakıp bütün bu sorunlara gerçekçi bir yaklaeımla ya
nıt vermeye çalıştı;ımızda, ne yazıkki yanıtımız hay~r oluyor. 
En azında ya1ayıp gördUOümüz bölgeler için bu böyledir. Dahası 
bu konuda net bir politikanın ve dotru hir çalıema tarzının ol
mayıeından olsa gerekki, birçok yerde iateyen insan istediOi 
gibi davranabiliyordu. Yetki, görev ve sorumluluk denilen eey 
adeta biribirine karı1tır~lıyordu. Kimi insanlar işlerine gel
di~inde örgüt elemanı hatta örgüt adına karar verebilir ol
dukça yetkili kişi pozuna bürünüp küçük burjuva kaprtaleri dog
rultusunda saoa sola direktifler yaqdırıyor, ı.ıerine gelmedi
~inde ise örgüt çemberi dı•ında kalan sıradan mazlumane, birer 
taraftar oluveriyorlard~. Bu gibi durumlara çQ4umuz çokça alan
larda ve defalarca tanık olmu,uzdur. Burada bunlardan aomut ör
neklerde sıratamakta mQmkündür. Ama örgütün o günkü durumunu bu 
gibi yanlıeları çogu yoldal bildiOinden bunu gereksiz görUyo-
ruz. 

Bu konuda çıkarılabilecek dersler bizce şunlardır; 
a-Net bir kadro politikasına sahip olmak. 
b-Kadro egitimi için hücre çalıemasını esas almak. 
c-Kadro eksikliklerini gidermek ve örgütün kendini sürekli 

yenileması için kitle çalı1matarından, devrimci mücadeleye yat
kın, ahlaki degeriere sahip olan atak, kararlı ve uyanık in
sanları çekip almak ve örgütün malı haline getirmek. 

d-Kadroların siyasal düzeyini yükseltmek, görev, yetki ve 
sorumluluk denilen olguları onlara ayrıntılarına dek kavrat
mak. ve bunların nasıl kullanılacagını ögretmek. 

e-Kadrolar arasında görev bölümü yapılırken, yetenek, dü
zey ve becerilerini dikkate almak, onları bu kıstaslara göre 
mevzilendirmek. Yani herkesi daha verimli olacak alanlara yer
leştirmek, en kritik noktala~a eo güvenilir unsurları getirmek 
ve yeteneklerine uygun dallarda uzmanla~alarına özel bir önem 
vermek. 

f-Kadrolara sahip çıkmak ve onları korumasını bilmek. 
3-örgüt insanlarında örgüt ruhu geliştirilmeli: Sizce saf

larımızdq örgüt ruhu yeterince gelietirilip pekietirilememie
tir.oysa Leninist bir örgütün temel kurallarından biride, ö~
tün bütün insanlarını örgüte en iyi eekilde baglı kılmayı ve on
lara örgüt ruhu aşılamayı gerektirir. örgüt sadece birkaç yöne
tici kadronun degil, eylem ve irade birligi olan tüm üyelerinin 

tesadüf de~ıldır.E~er Lenınıst tİpten bır Örgütlenmeye sahip 
olmuş olaayık, geçmişte ortaya çıkan sorunlarımızı pekalS ra
hatlıkla çözebilirdik. Yolda~ların bu düşüncesini düzeltiriz. 
(Koma Sor) 
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orta~ ma1ı olduguna göre, tüm üyelerinde ona benlikleriyle bag
lanmaları ve onun maddi manevi saygınlıgını ruhlarının taa rlerinlerinde his etmeleri gerekir. Bunu yapacak güç örgütün kendisidir. örgüt bunu yerleetirip gelietirmelidir. Geliştirmelidirki, çelikten birlige, demirden disipline sahip olabilsin; zor koşullarda insanları (12 Eylül de bizde dahil genel olarak sol saflarda oldugu gibi) rüzgara tutunarnayıp saga sola savrulan, kimileride ayaklar altında ezilen sonbahar yaprakları gibi dökülmesin. öyle olmalı ki proletarya davasına inancın yanı 
sıra örgüt ruhuyla donanmı• insanlar, de~il hafif bir rüzgarla 
sarsılmak, en güçlü kasırgalara bile granitten örülü birer duvar gibi gOgüs gerebilsinler. 

t•te yolda•lar, bizce bugün bu noktadanda çıkarılması gereken dersler vardır. Kendi adımıza diyoruzki, gerek dıvardaki 
çalı.-alarımızda gerekse tutsaklıgımızın ilk anından bugUne dekki ya•am ve mUcadelemizde ~er hata ve zaaflarımız nluvmuvsa (ki olu~u•tur) bundan birçok etmenin yanısıra, bu eksikliOinde eu yada bu ölçüde mutlaka payı olmu•tur. Bu sadece bizim içinde degil, örgütün geneli içinde geçerlidir. Aynı eksikli~in örqOtün genelinde oldutunu dü•Onüyoruz. 

Bu mutlaka giderilmesi gereken bir eksikliktir. Diger konulardaki hata, zaaf ve eksikliklerin giderilmesi gibi, bu konuda da özellikle yönetici kadrolar ba•ta olmak üzere, her yoldava 
ayrı ve önemli sor~uluklar dU,Uyor. Her kes canla ba,la çalış
malı, inaanlarımızda aiyasal düzey qeli,tirilip, örgüt ruhu yerle,tirilmelidir.Bu yapılmalıki, insanlar en zor koşullarda bile wben• diye degil, wcrqütO. ve yolda,larım• diye düşünebilsin. örgütün geli•ip güçlenmesi için canla ba9la çalışabilsin. Ki9isel çıkarlarını örgütün çıkarlarına feda edebilsin. Açık
tırki, ancak böyle bir ruh yerleştirildikten sonra insanlar 
başta siyasi peliste olmak üzere, en basitinden an karmaşıgına, en kolayından en çetinine kadar sınıf mücadelesinin tüm alanla
rında üzerlerine dü,eni yapabilirler. örgütün maddi manevi etki ve saygınlı~ını sürekli benliklerinde hissedebilirler. Buna uygun tutum ve davranı,lar serqiliyebilirler. örgütünü ve yol
daşlarını korumayı esas alıp, qerektiginde kendini ona feda edebilirler. Mücadele alanında temel talilik sorunu: 

Yolda,lar, bizce hareketimiz devrimimizin stratejik hedef ve görevlerini do§ru analiz etmesine ra~n ve saflarımızda sürekli •bizim için örgütlenme ve mücadele alanı itibarıyla Kürdistan esas, metropoller geçici ve talidir• denilmesine raqmen maalesef pratikte neredeyse tersi bir leraat serqilenmiştir. Kürdistan'da önemli qUç ve potansiyele sahip oldugumuz 
çeşitli bölgelerde bile yerleeik, kalıcı OrqOtlenmeler (komite, hücre vb.) olueturulup buna uyqun bir mücadele ve çalışma tar
zı geliotirilmez iken, bazı metropol illerinde bunlar •u yada bu ölçüde yapılabilinmiştir. En azından bu konuda çeşitli girieimlerde bulunulmu,tur. KUrdistan'daki faaliyetler ÇQ~u bölgede örgütsüz ve da~ınık yürürken, yetenekli ve beceri sahibi, ie yapabilir birçok kadro, yada kadro düzeyinde insan metropollere yerleştirilmi,tir. Yada yerleemelerine göz yumulmuetur. Oysa bu insanl~r Kürdistan'da çalışabilirlerdi, da~ınık süren faaliyetleri kalıcı hale getirebilirlerdi, ieçi köylü ve di~er emekçi yı~ınlar arasında sa~lıklı, kalıcı baglar yaratabilirlerdi. 

Ama bunlar yapılmamıştır. Bizce buda gösteriyorki esas örgütlenme alanımıza gerekli önem ve a~ırlık verilmemiştir. Kadrolar doqru temelde mevzilendirilmemiştir. Bu konuda gerekli 
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hasasiyet gösterilememiQtir. Tabi bunla destek ve geçici ola

rak ele alınması gereken metropollerde ki fnaliyet ve örgüt

lenmelerin gereksiz oldugunu söylemek istemiyoruz -sadece esas 

mücadele alanına gerekli önem ve agırlıgın verilmesi gerekti~i
ni vurgulamak istiyoruz.- ki kesin emin olmamakla birlikte bi

ze öyle geliyor ki yanlışlar bugün de sürüyor. Çünkü, eqer böy

le olmasaydı bırakalım Kürt solunu Türk solundan kimileri Kür

distan'da şu yada bu ölçüde bir•eyler yaparken ve seslerini du
yururken, hareket olarak bizden yana böyle bir derin sesizlik 

olmazdı. Hemde özellikle son yıllarda halkımıza yapılan bunca 

katliam ve zulme ragmen. 
Diger bir sorun ise, bize öyle geliyor ki (genel anlamda 

olmazsa bile) saflarımııda özellikle şu iki noktada önemli öl

çüde kavrayış eksikli~i yada yanlı• kavrayışla~ söz konusu ol
muştur. 

Bunlardan birincisi, Marksizme katkıymış gibi lanse edi

len Maa'nun "Kırlardan şehirlerin kuşatılması• şeklinde ki re

vizyonist tezidir. Bu tez hareketimizce do~ru temelde red edi

lirken, saflarda yanlış kavrayışlar sonucu kırsal kesimlerde ki 

mücadelenin önemide küçümsenmiştir. Pratikte bu hataya düşül

müştür. Bu alanlardaki faaliyetlerin {başta Ankara,İstanbul 

gibi metropoller olmak üzere) kentlere kıyasla daha çok dagı

nık ve düzensiz kalmış olmasınıda bundan kaynaklandı~ını dü

şünüyoruz. Oysa bu alanlara gerekli önem verilerek hem siyasal 

hem de askeri anlamda kalıcı örgütlenmeler yaratılabilinir.Bu
na uygun bir faaliyet sUrQürülebilinirdi. Bunun, Mao•nun •şe

hirlerin kırlardan kuşatılması• revizyonist teziyle bir ilişki

si olmadıgı gibi, tamamen kır-şehir diyalektik bütünselli~in 
geregidir. 

İkincisi ise, yine Hao'nun •örgüt içinde iki çizgi mücade

lesi" te?.idir. Bu revizyonist tezde red edilirken, bizce saf

lardaki unsurlara dogru temelde kavratılamamıştır. Bunun için 
zaman zaman insanlar~n örgütün irade ve eylem birli~ini zadele

me bir yana, örgütün saflarında canlılık ve devrimci uyanıklı

~ı sa~lıyabilecek olan taktiksel konulara ilişkin farklı düşün

ce ve öneriler ile çizgi yada hizip faaliyeti eeklinde yorumla

nabilmiştir. Sonuç itibarıyla hizipçilikle damgalanma, yada tu
tarsızlıkla suçlanma fobisi nedeniyle insanlar ç04u zaman öneri 

ve düşüncelerini tartı~aya bile açamamıe, adeta bir içe kapa

nıklık yaşanmıştır. Bu da ineanların geli,ip yetkinleşmelerine 
ve uyanıklıklarının artmasına köstek olmu,tur. Oysa buna ol

dukça dikkat edilmeli, Çünkü bildigirniz gibi Leninist bir örgüt 
ne hizipler arenasıdır, ne de demokratik merkeziyP.tÇilik ilke

siyle bagdaşmaz şeklinde ieleyip yönetilen kieiler diktatorya

sıdır. Hele ki örgüt mensuplarının gôrüe ve önerilerinin tartı

şılmadıgı,ortak iradenin yansıtılmadı9ı, sadece belli unsurla

rın birtakım yetkilere dayanarak sırf emirlerle yönettikleri 

bir mekanizma hiç degildir. Açıktır ki gizli bir örgütü yönetme 
sanatı herşeyden önce tüm örgüt üyeleri arasında eşitlik ilke

sini uygulamaktan ve sıradan mensubundan en üst yetkilisine ka

dar tUm örgüt mensuplarının düfünce ve önerilerine örgüt içinde 

ilke ve kuralları çignememek kaydıyla demokratik merkeziyetçi

lige uygun tarzda açık tartıfmalarını saglamaktan geçer. Bu ör
güte canlılık kazandıracagı gibi insanların gelişip yetkinlee

roesi için de gereklidir. Bunun Mao'nun•örgüt içinde farklı çiz

gilerin mücadelesi" şeklinde ki revizyonist tezi.yle hiçbir il

gisi yoktur. Yeter ki dogru ve devrimci tarzda kavranılsın. 

Bugiln geçmişi göz önüne getirdigimizde ve soruna bu çerçevede 
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baktıgımızda geçmiete bu konuya saflarımızda gerekli önemin verilmedigini qörUyoruz. Bu a•ılmalıdır diyoruz. 
s-ittifaklar meselesi: Yoldaelar, bizce yukarda sıraladı

gımız hatalara benzer bir hataya da ittifaklar konusunda düşülmüetür. 
Şöyle kif karakteristik özelliginden dolayı devrimimizin ilk a•amasında (Ulusal Kurtuluş Savaeı sırasında) ulusal ba

gımsızlıktan yana olan tüm anti sömürgeci güçlerin ittifak ve desteginden, dahası, proletarya önderliginde ki cephe birliginden söz edilirken ve mücadelemizin zaf~ri için bunun gerekliligl savunulurken, ne yazık ki pratikte dı•ımızda ki anti-sömürgeci güçlerle (geçici ve zorunlu olsa dahi) bugüne dek en ufak bir gQç yada eylem birligine gidilmemietir. Bu yönde bir çaba dahi 
olmamıetır. Daha ziyade sosyal-•öven kesimlerle dirsek temasla
rı olmuştur. Onlarla ittifaklar olueturmanın yolları aranmıe
tır. Oysa esas ittifaklarımız ülkemiz devrimi adına yola çıkanlardan oluemak zorundadır. Bunu söylemekle TUrk soluyla hiç bir ittifak olmaz, demek istemiyoruz. Sadece esas ittifaklarımızın kimlerden oluşması gerekti9ini vurgulamak istiyoruz. 

Aynı eksiklik aramızda ideolojik-siyasi yakınlıQı bulunantarla da dahil di~er parçalarda ki anti-aömürgeci güçlerle gerekli ili,kilerin geli1tirilememesinde de kendini göstermiştir. Oysa Vietnam'dan Arnavutluk'&, Bulgaristan'a, Cezayir'e ve daha birçok ülkey~ dek ulusal baqımsızlık savaeı veren ülkelerin komünist ve devrimcilerince bu ko•ullarda izlenen taktikler ve kullanılan yöntemler önemli dersler çıkarmaya diger iyi birer örnektir. Ama ne var ki bizce ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren ve hill ve~ekte olan diger ülkelerin deneyi~ lerinden gerekli dersler çıkarılamamı,tır.Bu söylediklerimizle elbetteki ba,ka .ülke devrimlerini, kendi somut koşullarında 
farklılıklar gösteren ülkemize aynı biçimiyle reçete alıp uygu
layalım demiyoruz. Deneyleri gözardı etmek kadar ,ablonculukta kötü •eydir bunu biliyoruz. on•ın için sadece bu deneylerden gerekli dersler mutlaka çıkarılıp yararlanılmalıdır diyoruz. 

6-12 Eylül cuntası ve geri çekilme taktigimiz bu zaaf ve eksikliklerini henüz a•madan 12 Eylül sürecine girmi$ 1 agır bas
kı koeullarıyla yüzyüze gelmietir. Tabi bu zaaflar nedeniyle diger birçok devrimci yurtsever örgüt gibi örgütümUzünde faşist cunta Baldırılarından payını alması kaçınılmaz olmuştur. Yöneticilerden sıradan sempatizanlara kadar birçok yoldaşımız tutsak dQşQp zindanlara tıkılmıştır. Faaliyetlerimiz kesintiye uq
ranı.ıştır. 

Şimdi akla hemen .ayle bir soru geliyor. Bunca hata zaaf ve eksikliklerine ragm&n döneme özgü dogru bir taktik uygulanarak bunun önüne geçilemez miydi? Elbette ki geçilebilinirdi. 
E~er cunta sonrası geri çekilme taktiqi dogru tarzda kavra
nılıp, içi buna uygun •ekilde doldurulup hayata qeçirilseydi, bunu baearmak pekS18 m~~kündü. Ne var ki yaeanan gerçek bu taktigin, içinin ruh1.1na uygun doldurulmadıt}ı ve uygulamada ba•a
rısız kalındı~ını gösteriyor. 

Şöyle ki, bilindi~i gibi Marksist Leninst geri çekilme 
taktiqi herşeyden önce nesnel ve öznel durumdan kaynaklanır. Yani sınıf mücadelesinin boyutuna ve güçler dengesine göre belirlenir. Alınan yaraların onarılması mevcut güçlerin korunma
sını yeni ve daha gOçlU saldırılar için güç biriktirmesini hedefler. Bunun baearıyla hayata geçirilmesi, yani siyasi mücadelenin kesintiye ueyramadan sürdürülmesi için, döneme özgü doQru bir çalışma tarzının izlenmesinde bir sorumluluktur. Ama orta-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-59-

da ki gerçek gösteriyorki bu devrimci takti~e başvurmakla bir

likte bunu dogru temelde hayata 9eçirebilmiş degiliz. Eldeki 

güçler korunup gelecek içjn güç birikimi saglanmadıgı gibi, 

örgüte süreklilik saglıyabilecek çekirdek kadronun bir kısmı 

bile saglama alınıp korunamamıştır. Zira geri çekiliyoruz demi

şiz ama ne çalıema tarzı buna uygun hale getirilmiş, nede geç

mişin legal, yarı legal ilieki ve alışkanlıklardan sıyrılabil

mieiz. Tabiri caiz ise her şey •aynı tas aynı hamam" misali 

eskisi gibi yürümüeüz. Nitekiırı bu l:'anJ.ışlıklar sonucu koguetur

malar,~utuklamalar, darbeler birbirini izleyerek agır bir be

del ödemle, yüzlerce yolda, tutsak düemü•, dışardakl faaliyet

ler de kesintiye ugramıetır. Bu darbeler sonucu tutsak dü,mU• 

birçok yoldaşımızın siyasi paliste qöstermi• oldukları kararlı 

direni•e kar•ı yine de bir bütün olarak ele alındıgında bu alan

da hareket olarak olumlu bir sınav vermedi~imiz, di9er konular 

gibi bundan da mutlaka gerekli derslerin çıkarılması gerektigi 

açıktır. 
öte yandan yurtdışına ç~kmama kararı alınırken de di-

ger parçaların bunun dış~nda tutu1mamayışı ayrı bir eksiklik 

olarak olmuştur. örgütün sUrekliligi açısından bir kısım yol

da, diger parçalara çıkarılabilinirdi, çıkarılmalıydı. Fakat bu 

yapılmamış, dolaysıyla örgütün sUrekliligi ve canlılıgı güven

ceye alınamamıştır. Bu önemli bir hata olmuştur. 

Ama yine de 12 Eylül le örgütsel tasfiyeye yönelerek renk

li Avrupalara kapagı atıp felsefi idealizmin bataklıgına sapla

nan ve oralarda kendi burjuva dünyaları için özellikle zindan

larda ki direnişierin prestijlerini •direnişçilere destek• kam

panyalarıyla sömüren, dahası bütün bunlarla da kalmayıp yeri 

geldiginde en proleter kesilip hu çeken dervi•ler gibi saga so

la vaız vermekten geri kalmayan birçok kaçkın oportünistin yap

tıklar~nı duyup düeündUkçe bütün eksik ve hatalarına r~n a

lınan karara baglı kalmaları özellikle yönetici yoldaşlarımız 

açısından ele aldıgımızda önemli bir olgunluktur diye düeünüyo

ruz.IK) 
7-Eylem çizgisinde düeünülen zaaflar: 

Yoldaşlar başta kamulaçtırma i•lerinde olmak üzere bizce 

alınan darbelere kaynaklık eden en önemli etmenlerden · biride 

eylem çizgisinde düşQnOlen hatalar olmu•tur. Hatırlanırsa der

ginin S. sayısında •küçük burjuva maceracılıgı ve devrimci ey

lem çizgisi• baelıgıyla bir yazı çıkmıetı. S6z konusu yazıda 

bugün iddianamelerimizde yer almıe yada a~ıv türde birçok 

eylemin, yanıı,ııgı ielenmiş, isim verilmiyerekte olsa bu gibi 

eylemler yapan gruplar küçük-burjuva aaceracılıgıyla itham adil

mişlerdi. Ama ne yazık ki buna ragmen aynı hatalara saflar~ız

da da düşülmü,tür. Hemde artık istisnadır denilmiyecek önemli 

bir oranda. 

(K)Yoldaşlar hareketımızın yurtdıeırida
kl çalı~sı cunta

nın gelişinden kısa bir süre önce başlamıştır. Bundan önce ya

pılan çalı•malar esas olarak devrimci bir örgütlülükten uzaktı. 

Gericilik yıllarının baelamasıyla birlikte gerek Ul~ede gerekse 

di~er alanlarda birçok insan devrimci safları terk ettigi gibi 

hareketimizin saflarınıda terk etti. Yurtdışında da dönemin a

gır şartlarına dayanamıyan, geçmi•te •kadro• niteligindeki bazı 

arkadaşlar saflar~mızı terk ettiler. Gericilik yılları dostun 

ve düşmanın daha belirgin hale geldigi, devrimci kadroların sı

nandıg-ı bir sınav dönemidir. Gericilik yıllarında yurtdıoı. zemi

ninde faaliyet yürütmUş yoldaşlarımı.z ve taraftarlarımız hareke-
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Bazı yoldaşlar bunları tek tek unsurlara baglayıp harekete mal edilemiyeceQini söyleyebilirler. Ama o zaman gerçekçi davranılmamıe olunur. Çünkü oldukça önemli derecede payları alsada sorun tek tek ki,ilerden öte bir sorundur. Sorun genel bir sorundur. Her n~ kadar bu türden eylemler merkezi kararla yapılmamı•sa da hareketin bunlardan haberi olmu,tur. Bunlara fuOdahale edilmesi ve önüne geçilmesi gerekirken bu yönde hiçbir 
şey yapılmamıştır. Dahası birşey yapılmadıgı gibi örgütün iradesi şu yada bu •ekilde bu olumouzluklara yansımı•tır. Çünkü yapılan bir eylemin dogru ve yaniışı ile, olumlu ve olumsuzluQu ile harekete maledilebilme~i için eylemin illede merkezi kararla olması gerekmez. Eger yapılan andan (ister do~ru olsun ister yanlı•J hareketin t.ek Uye2inin dahi onayı varsa hareketin iradesi yapılan işe yansımı1 d~mektir. Ve o ie hareketi baglar. Sanırız o günkü geli~elerden haberdar olan ve durumu şu yada bu ölçüde bilen hiçbir yoldal "hayır yapılan bu tür eylemlerden hareketi baglayan hiçbir insanın ~aberi ve onayı yoktu, dolaysıyla bu noktada i•lenen hatalar harekete mal edilemez, hareketin bundan payı yoktur• diyemez. 

Bu söylediklerimiz sadece daha çok yakından bildi9imiz ve bulundugumuz alanlar için de9il, aynı •ey diger birçok bölge içinde geçerlidir. Birçok yerde insanlar örgütü güçlendirmek için bu tür faaliyetlerde bulunurken o günkü siyasal düzeyi ve 
kavrayı' yetersizli~i nedeniyle böyle hatalara düeülmü•tür. Ne var ki bu konuda ki hatalar sonuçlarıyla tek tek unsurları aşıp genel olarak örgütün hataları durumuna gelmiştir. Bunun en açık ve net örne~i darbelerin alınmasına yol açan olaylardır. Yoldaolar,bütün bunları ne kendimizi savunma dürtüsünden yazıyoruz, nede ba•ka bir nedenden. Sadece tüm yoldaşlar bilsin ve aynı hat~lar yenilenmesin ve yenilenmemesi için gerekli dersler çıkarılsın diye yazıyoruz. Sizce bu konuda çıkarılacak başlıca önemli dersler •unlardır. Birincisi: Bütün faaliyetler tamamen örgütsel yapımızdan kaynakianmı•tır. örgüt bu konuda insanıarına dogru bir bakı• egemen kılmadı~ı,qibi, yapılan ol~ Buzlukları sonuçları itibarıyle duyup öqrendi~inde mOdahale etmemekle, yada örgütü b&glayan insanların direk onay vermesiyle bu yanlıolara açıkça ortak olunmu•tur. İkincisir Yapılan hatalar sonucu halkın çıkarı için kullanıırnak Üzere sBmorgecilerin malıarına el koyma adına birçok yerde hiçde doqru olmayanlar yapılmıe, devrimin ittifakları olan orta ve küçük burjuva kesimlere yönelinmi•tir. UçUncOaü: Bundan sonraki faaliyetlerde benzer hatalara dü•ülmemesi ıçin bu alanlardaki faaliyetlerimizin mutlaka sOmUrqeci burjuvaziya yönelik olması gerekti~i, tUm 
insanlarımıza kavratılmalı ve kafalar açık hale getirilmeli. Yanı sıra bu tür eylemiere rastgele ımatırları degil e~itimli ve olumsuzluk durumunda sonuçlarına katlanmaya hazırlıklı unsurlar sokulmalıdır. 

tımize kdçHmsenmeyecek dP.recede yararlı oldular. bzellıkle 
çıkarılan bildiri ve yayınlarla hareketimiz! kesin bir tasfiyeden kurtardılar. Bir sene öncesine kadar hareketimizin iki kanadı arasında kesin bir birligin henüz gerçekleşmemiş olm~sı 
çalıomaların tek merkezden idar.e edilmesini engelliyordu. Dalaysıyle hareketin tUm çalışan birimleri (iki kanatda dahil) arasında bir koordi~e olmadı~ından,hareketimizin yurtdıeı faaliyetleri tüm kadrolarca yeterli düzeyde bilinmiyordu. Ki hareketimiz hiçbir kimseye yurtiçindeki yoldaşlarımızın mücadelesini sömO.rme ve kendi çıkarları drn;trultusunda kullanma-,hakkını ve 
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8-Hizip Meselesi: 
Evet yoldaşlar, bUtUn bu ~nlattıklarımızdan sonra gelelim 

şimdi hizip konusuna: Bugünkü durumumazda bu ayrılıgında büyük 

bir payının oldugu düşüncesinde oldugumuzu hemen belirtelim. ö

zellikle şu nedenlerden: Birincisi: Ayrılık ilkesel konulara 

dayanmadıgından tartışmalar ve pelemikler genellikle kareılık

lı karalama ve suçlama temelinde olmu•tur. Bu kaçınılmaz ola

rak birçok arkadauın deşifre olmasınıda beraberinde getirmiş

tir. İkincisi: Mevcut kadronun önemli bir kesiminin hizip gru

buna katılmasıyla, örgütte önemli ölçüde kadro eksikligi dog

mul ve bu birçok alanda gerekli siyasal düzeyi, yetkinlik, de

ney ve tecrübeden yoksun insaların altından kalkamıyacagı gö-

revlere · ve ag~r sorumluluklar yüklemesine neden 

olmuştur oldukça genç ve tam anlamıyla Leninist 

bir ulaşmamı• olan hareketimiz uzun bir süre 

bu ayrılık ve onun açtıgı degieik sorunlarla ugraşmak durumun

da kalmıştır.Bunun da hem örgütün o gün gelişen, yıgın hareke

tinde gerekli önderilgi yapmasından hem de örgütsel alandaki 

eksik, zaaf ve hatalarını aeıp yekpare devrimciler örgütüne u

laşmamasında önemli bir payı olmu,tur. (~) Sonuç olarak ha

reket zaten var olan ama bu ayrılıkla daha derinleşen zaaflı ör

gütsel yapısını henüz aşamadan 12 Eylül safhası ile yüz yüze 

gelmiştir. Böylece Orgüt agırlıgını koruyup sürekliligini sag

l~yabilecek bir örgütsel saglamlıga eri$ememi• bu nedenle bili

nen darbeler ve alınan yenilgi kaçınılmaz olmu•tur. 
!şte bunlar hizibin yol açt~gı temel olumsuzluklardır. 

Bunun için diyoruzki yapılacak bir degerlendirme de tabiki de

gerlendi~nin saglıklı olabilmesi için ve hizibin payını yad

sıyıp küçümsemek dogru olur. Ve de özellikle yaeanan bunca de

ney ve tecrübeden sonra her eeyi bizibe baglayıp onunla açıkla

maya çalışmak ••• Yapılması gereken sorunu nesnel ve gerçekçi bir 

yaklaşımla ele almaktır. 
ve biz soruna bu yaklaeım çerçevesinde baktıgımız için

dir ki bugün diyoruz eger saflarımııda bir hizip çıkmı• ve bu 

hareketimize agıra mal olmuşsa buna sosyal temel hazırlayan çe

şitli nedenler olsa gerek. Ayrılık tartıemalarını o günkü ör

gütsel yapımızla birlikte göz önünde canlandırmaya çalı•tıgı

mızda bu sosyal temeli hazırlayanın birazda örqütün kendisi ol

dugunu düşünüyoruz. Bunu söylemekle elbette ki hizibe hak veri

yor yada yaptıklar~nı küçümsüyor degiliz. Çünkü bazı ele•tiri

lerinde haklı da olsalar yaptıkları objektif olarak hizipçilik 

mUsadesını vermemıştır. BOyle bır tehlıhkenın do~sı hillride, 
hareketimiz kesinlikle tavır gelietirirdi ve böylesi vahim 

bir durum kar,ısında sesiz kalmazdı. Diger yandan hareketimi

zin yurtdışında çıkan yayınlarında küçük burjuva mistisizminin 

zeresine dahi rastlamak mümkün degildir.Yolda,ların gözünden 

kaçmış bazı eksik degerlendirmeler olabilir ama bu yönlü ol~ 

suz bir zaaf içerisine girilmemi,tir. Zaten bu durumun böyle 

oldugu. Birlik Konferansımızda da kendisini göstermiştir. Hare

ketimizin yurtdışında çıkan tüm önemli teorik yazıları tek tek 

tartışılmıştır. örnegin bir geçmişin degeriendirmesi adlı yazı 

üzerinde tartışmalar yogunla•mış fakat küçük burjuva mistis
izmine varan herhangi bir hata tespit edilmemiştir, sa

dece eksik kalan veya yeterince açıklı~a kavuşmamış birtakım 

konular üzerinde tartışılmıştır, buda oldukça dogaldır. Eger 

yurtdışında hareketimiz adına bir kampanya açılmışsa bu örgüt

lü bir tarzda gerçekleşmişti~, ve istinasız tüm açılan kam-
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olmuştur. Neden bazı eleştirileri haklı, yaptıkları ise bizipçilik olmuetur? sunu biraz açalım. Bilindigi gibi temeli başka faktörlere dayansa da (kariyer vb.) hizip esas olarak örgütlenmenin yanlış ele alındı~ını ve örgütün o günkü koşullarda sag bir çizgi izledigini öne sürerek ayrıldı. Birde yönetim orqanlarında ki bazı inaanlar hakkında çeşitli iddialarda bulundular. Yani bütün hizipçi faaliyetlerini ve propaganda çalışmalarını bu noktalarda YOOunlaştırdılar. 
OQOru yönetimin kuralı herhangi bir olayı yada olguyu degerlendirip tartı•ıldıgında subjektif niyetleri degil, objektif gerçekleri ve savunulan düşünceleri esas almayı gerektirdigi için, eimdi bir kere daha, ama gerçekçi bir yaklaeımla sorunu ele alalım ve hizibin eleetirilerinde haklı yanları olup olmadıgı sorusuna yanıt bulmaya çalışalım. 
Hareket olarak bu konuda ne dü,OnOldUOUnU bilmiyoruz~ Ama biz buradakiler olarak çokça düeündük, tartıetık ve tekrar tekrar düşünüyor tartıeıyoruz, sonuçta bugünkü kavrayış düzeyimizle sorunu degerlendirdigimizde hizibin örgütsel konularda ki yanlıelara ili,kin ele9tirilerine hak veriyoruz. Bilhassa yaeanan sürecin kendiaide bu konuda oldukça kavratıcı olmuştur. Artık yapılması gereken gereçekleri yansıtmayan ve hareke~ olarak kendimize zarar vermekten bafka bir anlam ifade etmeyen gereksiz nutuklar çekmek deoil, yapılması gereken soruna nesnel bir tarzda yakla.-ak, eksik ve zaafların qiderilmesi için lazım gelen görevleri tespit edip yerine getirmeye çalıemaktır. l•te yolda,ıar, soruna böyle yaklaştıgımızdan dolayı diyoruz ki, bugün yapılması gereken hareketimizin ayrılık öncesi süreçte (ki aynı şey ayrılık sonrası içinde geçerli) tam anlamıyla profesyonel devrimcilerden olu,an Leninist tipte yekpare bir devrimciler örgütü yaratılmadıgı gerçegini öncelikle tesbit etmektir. Ve bunu yani yekpare devrimciler hareketinin yaratılması için eldeki güçlerle verimle ve aynı aeamada sonuç alıcı bir çalı•maya canla baela qiri~ktir~ İlk etapta .yapılması gereken bizce budur. Çünkü bu yapılmadan geçmişteki hata ve zaafların tekrarlanması kaçınılmaz olur. 

Devam edelim, hizip ayrılırken örgütün sag bir politika izledigini öne sürdü. Merkez komitesi'ni bundan sorumlu tutarak çeşitli iddialarda bulundu. Bunda haklı y&nleri varmıydı? Birde buna bakalım. 
Diyelimki hizibin bu noktada ki eleştirileri haksızdı~ Demogojik birer karalamaydı. Diyelim ki örgütün o günkü mücadele çizgisi dogruydu ve önderlik üzerine düşeni yerine getiriyordu. Peki o zaman neden hizip çıkmadan önce yapılmayanlar; 

panyalar hareketımfzin gelışmesı ve milltan KANA geleneginın yeniden ayaklar üstüne oturtulması için açılmıştır~ Fakat bir sene öncesine kadar hareketimizin tüm güçlerinin (Merkez ve Muhalefet) tek merkezden yönetilmeyişi pratik çalıŞmalarda bazı kargaşalıkların dogmasına neden olmuştur. konferansımız bu karga•alıklar üzerinde de durmuş tüm olumsuzlukları ortaya koymuştur. Bu yazıyı kaleme alan yoldaşlarımızın bu yöndeki yanlış anlayıelarını düzeltiriz. (Koma Sor) 
(~)Şunuda eklemek gerekir ki, oluşumundan bugüne, bunca hata ve zaaflarına karşı kendine proletarya partisi vb~ şekillerde ilan eden ve büyük dagları ben yarattım sevdasında olan birçok oportünist, revizyonist akımdan burada da kat kat ilerde de olsak bile yine bu somut gerçe9i de~iştirmez~ (Yazıyı kaleme alan yolda~ların notu.) 
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hatta yanlış bulunanlar hizip çıktıktan sonra yapılmıştır? hi

zipten önce silahlı eylemler hemen hemen hiç yapılmaz iken ay
rılıktan sonra neden yapılmıştır? Bunlar anlayış olarak dogru
bulundugu için mi yapılmıştır, yoksa daha fazla güç kaybına ug
ramamak için, yada sırf bizibe rekabet olsun diyemi yapılmış
tır? 

Bunu bilmiyoruz. Ama bildigirniz şu ki bizce bu noktada ha
taya düşülmüştür. çünkü eger örgüt ayrılık sonrası dönemde iz
ledigi mücadele çizgisini ~yrılıktan önce hayata geçirseydi, 

ona ragmen ayrılık yinede kaçınılmaz olsayd~ bile o dururoda hi
zip kendisine sosyal temel bulmaktan güçlük çekecegi için bu 
kadar agıra mal olmazdı. Çünkü o durumda halka ve devrime ina
nan militan ruhlu birçok insan"hareket neden hiçbir şey yapmı
yor?• düşüncesiyle hizipçi gruba katılmazdı. Yalnız başına bu 
durum bile hareketin gerek kadrolarının gerekse kitlelerin 
nabzını elde tutmadı~ını ve izledi~i yanlıe politika sonucu 
güçlerini heder ettiQini gösteriyor. Ancak eunu tekarar vurgu
lamak lazım ki bütün bu yanlışlara ragmen ayrılanlar kesinlik
le do;ru yapmamışlardır. Onlar örgüt içerisinde kalıp, bu yan
lışların aşılması dQ9rultusunda mücadele etmeleri gerekirken 
zor olan bu devrimci görevden kaçmışlardır. Ayrılarak hizipçi
lik yapmışlardır. Ve sonuç olarakda ayrılık sırasında ki bunca 
büyük iddialarına ve tumturaklı sözlerine kareın hiçbir şey 
yapmamışlardır. Yaptıkları tek ve en önemli şey hareketin o 
günkü gücüyle üstesinden gelebilecegi birçok sorunun üstesin
den gelinmemesinden objektif olarak rol oynamış olmalarıdır. 
Hareket onların açtıgı gedik ve iç sorunlarla ugra•ırken, alan 
kuçük burjuva, revizyonist akımlara kalmıetır. Bu gerçek bu
gün daha açık ve net olarak kendini gösteriyor. Kim ne derse 
desin Kürdistan devrimine en azından şimdilik küçük burjuva re
vizyonist, burjuva milliyetçi akımların damga vurd~u bir ger
çektir. 
Fakat bütün bunlara ragmen bugün yapılacak bir•ey yokmudur? El
bette vardır. Hemde çok şey vardır. Bizce bunlardan biri ve en 
önemlisi geçmişin saglıklı bir degerlendirmesini yapmaktır. 
İkincisi ise, aramızda ideolojik, siyasi ilke ayrılıgı olmadıgı 
için diger grupla birlevip hareketin örgütsel birli~ini yeniden 
sa~lamak~ır. Bunu elbetteki sırf birlik olalım diye savunmuyo
ruz. Güçlü ve örgütümUzUn sürekliliginide güvenceye alacak bir 
atak için savunuyoruz. Kitlelerin talebine çözüm getirmek ülke
miz devrimine vu anda damgasını vuran oportünist, revizyonist, 
burjuva milliyetçi akımların etkisini kırmak ve proletaryanın 
ideolojik, siyasi örgütsel önderli~inin sa~lanması için savu
nuyoruz. Bütün yoldaolarında sorunu böyle ele aldıklarını ve 
alacaklarına inanıyoruz. 

Yoldaşlar, sizin bu konudaki düvüncelerinizi bilmiyoruz 
ama biz hata ve zaaflarından dolayı bu ayrılıktan örgütünde 
önemli ölçüde bir paya sahip oldugunu dü•ündügümüz için, so
runa sadece hizip cephesinden bakılmaması gerektigini düşünüyo
ruz. airlik olsun yada olmasın örgüt öncelikle geçmişini ama 
mutlaka d~ru bir temelde degerlendirmeli. Bundan gerekli ders
leri çıkarmalı ve yanlışların köklü bir özeleştirisini yapmalı

dır. Açıktır ki, ancak bu yapıldıktan sonra gelece~imizi sag
lam temeller üzerinde inşa edebiliriz, hiziple sa~lanacak bir
li~in {tabi alacaksa) birlik olsun diye degil, sa~lıklı ve dev
rimci temelde yapılması ve örgüte yeni bir ruh ve atak kabi
liyeti sa~lanması için de bu şarttır. Aynı şey diger, grup i-
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çinde geçerli olmalıdır. Onlarında yaklaşımını ve ne dOşUndU
qünü bilmiyoruz. Ama bizce olabilecek bir birligin devrimci te
melde ve mücadele y~nünde olabilmesi için tarafların geçmi
'i d~ru degerlendirmeleri, yapılan hatalardan dersler çıkarma
ları ve de yanlışların eleştiri özele•tirisini yapmaları ge
rekiyor. Sizce saQlıklı ve ilkeli bir birlik ancak böyle sagla
nabilir. Yoksa bu yapılmadan sırf birlik olsun diye geçmişe a
deta bir sünger çekerek olu•turulacak eklektik bir birlikle 
hiçbir yere varılmaz. Zira böyle eklektik birlikler her zaman 
parçalanıp yıkılmaya mahkOmdur. onun için biz böyle eklektik 
bir birlik degil, devrimci ve kalıcı bir birlikten yanayız1 bu
nu istiyoruz. Bundan dolayı gerçekleri ifade etmeyen yakla•ı~ 
lardan de~il nesnel yakla,Lmlarda bulunmalıyız. Geçmieten mut
laka gerekli dersleri çıkanmalıyız. Bu nedenle yapılacak bir 
birlikte hizipçi grup gibi harekette yanlı,larını dogru tesbit 
edip açıkça ortaya koymalıdır. Bu konuda cesaretli olmak gere
kiyor. Çünkü bu açık yüreklilik bize hiçbir şey kaybettirmez 
aksine çok •ey kazandırır. 

öte yandan birlik aorunu gerçekle,tirilirken bizce sorunun 
teknik yönüde ayrı bir önem ta•ıyor. Her •eyden önce ilerde ay
nı olumsuzlukların yinelenmemeai için (hangi taraftan olursa 
olsun) örgütün ba•ına i' açabilecek karlyer düekünü küçük bur
juva unsurların örqOt yapısı içinde gizlenmemelerine, en Onemli
si de örgütün ean damarını olu•turan yönetim organına çöreklen
memelerine kesinlikle dikkat edilmelidir. Ve bu tUr insanlara 
fırsat verilmemelidir DönüeUme açık olmayan bu türden unsurlar 
zarar veremeyecek yada zararı en asqariye dU•ürücü yöntemlerle 
saflardan uzakla,tırılmalıdırlar. Hizipqi gruba mensup bu tip
te bazı unsurların varlı;ı olabilecek, bir birlik önünde engel 
olarak görülmemeli. Aynı yöntem onlara kareıda uygulanmalı. Bu
na göre taktikler izlenilmelidir diyoruz.($) Ote yanda yurt 
dıeındakilerin mücadele alanına dönmeleri gerekti~i yönünde ki 
düeüncelerinizede tamamen katılıyoruz. 

Yolda,lar, bütün bu saydıklarımız& ilaveten •unu da belir
telim: Birlik meselesinin gerçekle•meai arzu olmaktan öte içten 
istegirniz olmakla birlikte,~bu ister gerçekleşsin ister gerçek
le$mesin, bizce bugün ivedilikle yapılması gereken her koeulda 
sürekliligini saglıyabilecek gerçek anlamda Leninist bir örgüt 
yaratmaktır. Şiarımız bu olmalıdır. Açıktırki böyle bir örgüt ne 
mülteci kamplarında yaratılabilinir, nede hayatın canlı prati
~inden soyut kalınarak. Böyle bir örqüt ancak ve ancak eldeki 
qüçlerle ihtilalci bir çalı•maya koyulmak ve ihtilalci bir mü
cadeleye giri~kle yaratılabilinir. Hem bundan hemde ülkemi
zin bugünkü somut durumundan dolayı diyoruz ki, ivedilikle ya
pılması gereken daha fazla zaman kaybebmeden gücümüz oranında 
ülkemizdeki mücadelede yerimizi almalıyız. İçinde bulundugumuz 
sesizli~e bir son vermeliyiz. Yani bir atak gelietirmeliyiz. 
Yeterli bir toparlanma süreci ya,anmamıe olabilir. Ama unutma
mak gerekirki, en iyi toparlanma ancak eldeki güçlerle saglık
lı bir mücadele içine atılmakla mümkün olabilir. Hele ülkemizin 

(.)Yoidaelar eüpheslz kdçük burJuva kariyerist hastalı~ının 
hareketimizin bölünmesinde önemli bir rolü olmuştur. Ancak ge
ricilik yıllarında bu hastalı9a sahip olanlar saflarımızı son 
sürat terk etmek zorunda kaldılar. Günilmüzde hareketimizin 
faaliyetlerini halen yürütmekte olan yoldaslar(her iki kanattan 
da) her şeyleriyle proletaryanın ve halkımızın davasına ba~lı 
kalmayı becermiş fedakar unsurlardır. Hareketimiz küçük bur-
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içinde bulundu~u şu andaki somut durumda bunu zorunlu kılıyor. 

Bu konuda da ne düşündü9ünUzü bilmemekle birlikte içinde bulun
du~umuz çabalara ili,kin aldıgımız haberler bizi oldukça se

vindirmiştir. umudumuza umut, coşkumuza coşku katmıştır. Bunuda 
bilmenizi isteriz. İyi haberlerinizi bekledigimizi belirtir ba
şarı dileklerimizi yollarken hepinizi sevgi ve co,kuyla kutlu
yar, Konferansımızı •imdiden selamlıyor ve kutluyoruz. Gelecek 
kesin bizimdir. Buna inanıyoruz. Yeter ki bugün kavranması 
gereken halkayı kavrayabilelim ••• 

Sevgili yoldaşlar, durumumuzu ve ya•am koşullarımızı bildi
glnizden dolayı bu konuları uzunca yazmıyoruz. Sadece şunu be

lirtelim ki, hepimiz çok iyiyiz. Yatam koşullarımız da iyi. 
özellikle son açlık grevinden sonra hemen hemen bütün sosyal 
haklarımızı aldık. Şimdi klasiklerde dahil, tüm kitaplar, dergi
ler, daktilo, teyp gibi her1ey serbest. Yani koşullarımız ol
dukça iyi. Bol bol okuyoruz. Bir arada o~ız da çok iyi, bi

liyorsunuz diger gruptan burada bir arkada• var, oda bizimle 
kalıyor. Gerçi bu konularda pek bir iddiası kalmamıe, ama insan 
olarak yinede iyi bir insan. Daha önce tek tip giyenlerdendi. 
Fakat biz buraya geldikten sonra bizimle hareket etmeye başla
dı. iddiası olmadıgı için kendisiyle siyasi anlamda bir ilieki
miz yok (tabi hareketimizin görü•lerini savunmasına ragMen) 
sadece insani olarak elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalıeı
yoruz. Askeri cezaevleri kapanacagı için yakınlarda başka yere 
sevk olabiliriz. Gidece~imiz yerde TTE sorunu ve ondan kaynak
lanan yasak ve dayatmalarla kar•ııa,abiliriz. Bu konuda burada 
bazı tartışmalar oldu. Ama tavrımız ba1tan beri açık ve net 
oldu~u için bizim için zaten sorun yok. Yani qidecegimiz yerde 
de ne olursa olsun aynı tavrımızı aürdürece4iz, olurya haberleş
me olanaklarımız ortadan kalkarsa hiç degilse arada bir mektup 
yazmayı ihmal etmeyin. Nasıl olsa dilinizden anlarız. Birde da
ha önce sizden bazı •eyler istemiştik, ölen arkadaşların isim
leri vs. bildirirseniz seviniriz. Evet sevgili yoldaşlar, 
bu kadarla yetinirken hepinizi sevgi ve co,kuyla kucaklıyor, 
8püyoruz. 

JUVa e~ılimlı ınsanlardan tamamen arınmı•tır. Cunta öncesı dö= 
nemde henüz Leninist bir örgütlülükten uzak oldu~umuz için, en 
ufak örgütsel sorunlar dahi büyütülüyor, hareketimizin enerjisi 
gereksiz şeyler için heder oluyordu. Ancak günümüzde Birlik Kon
feransıyla Leninist Parti öneeli olan Leninist normlar dogrul
tusunda işleyen bir örgütlülü9ü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 
Saflarımızda mücadele yUrUten kadrolar yılların deneyim ve 
tecrübelerine sahip Leninist kadrolardır. Hareketimiz açısından 
bir anlamıyla yol açılmıştır. tlerki d8nemlerde önümüze çıkabile
cek bir takım engellerin kaynagını geçmieteki bölünmede aramak 
yanlıştır. çalışmanın oldugu yerde, devrimci mücadelenin sürdü
gü alanlarda bazı batalar her dönem işlenebilir, böyle durumlar
da sorun hataların üzerine nasıl gidil~si gerektiginde yat
maktadır. Leninist bir perpektife sahip bir örgüt ve kişiler 
bir damla suda fırtına koparmazlar, son çabalarına kadar prob
lemi devrimci dOsturlar dogrultusunda çözmeye çalışırlar. Bu 
aşamadan sonra bize düşen,problemlerimizi devrimci normlar dog
rultusunda çözmektir. Bunun böyle olmayacagından hiçbir yoldaş 
şüphe etmcmelidir. Biz inanıyoruzki,eger bu yazıyı kaleme almış 
yoldaşlar Konferansa katılabilselerdi , böylesine bir düşünce 
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ye sahip olma gereksinimini duymazlardı, ve bizede yayınlama
mız ıçın bu yazıyı bu şekliyle vermezlerdi . Ancak yazı bir 
Konferans belgesi niteliginde oldugu için, biz hiçbir degişik
lige yer vermeden yayınlama gereksinimi duyduk . Böyle davran
makla yoldaşlarımıza karş ı olan sorumlulugumuzun ufak bir adı
mın ı attıgımız kanısındayız. Ki bizce bu dogrultuda en bilyUk 
sorumluluk KUrdistan ' daki mücadelenin başına geçip geçmemekten 
yatıyor. Biz ülkemizdeki milcadele içerisinde aktif olarak yer 
almadıgımız ve milli kurtuluş savaşımızın başına proletaryanın 
temsilcileri olarak geçmedigimiz müddetçe , yoldaşlarımıza kar
sı sorumlulugumuzu l ayi k iy l en yerin e getirdigimizden söz edeme
yiz . (Koma Sor) 
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