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Kürdistan ' da hem devrimin hemde gelece9in güvence 
al tına alınması , Marksist-Leninist ideolojinin savunul
masından ve saflı9ının korunmasından geçer . Marksist Le
ninist oldu9umuzu söylemek yetmez. önemli olan bu ideolo
jiyi di9er burjuva revizyonist sapmalara ve dUstince akım
ıarına karşı korumaktır. Bu nasıl olacaktır? Birıncisi ve 
her şeyden önce gerçekten Marksist- Leninist olmak gereki
yor, ikincisi, bu temel üzerinde Marksist- Leninist ideolo
jiyi aralıksız olarak burjuva ideolojisine ve revizyonist 
sapmalara karşı savunmaktır. Peki bu neyle olacaktır? 
Devrimci bir örgütle. Bu mücadele örgütlü olmak zorundadır, 
buda Marksist- Leninist bir örgütü gerektiriyor. 

Dikkat edi l irse görillecektirki, Kürdistan ' da hareke
timiz dışında , di9er örgüt ve partilerin Marksist-Leninist 
ideolojiniP savunulması ve saflı9ının korunması için hiç 
bir girişimleri yoktur. Milliyetçilik ve revizyonizmin 
güçlü etkileri altında olmaları onları böyle bir faaliyet
ten alıkoymaktadır . Anti Marksist-Leninist milliyetçi 
revizyonist düşüncelerle ne Marksist- Leninist olunur nede 
onun saflı9ının korunmasının önemi kavranır. Onlar Marksist 
Leninist ideolojinin köklü dönüştilrücU gücünü ve ülkemiz 
devrimi için olan büyük önemini kavramaktan uzaktırlar. E
sasen sınıf konumları da buna müsaade etmemektedir . Bunlar
dan hiç biri toplumsal gelişmenin nesnel yasalarını yansı
tan bilimsel ö9retiyi uygulayamaz . Onla ra yön veren re
vizyonist milliyetçi düşüneeler üzerinde şekillenen pragma
tizmdir. 

Harketimizin do9uşu ve ortaya çıkışı, modern-revizyo
nizmle ayrışrnanın, devrim ve sosyalizm için mücadelenin ye
ni biçimler aldı9ı sürece tekabü l etmiştir. Bu süreçle ha
reketimizin gelece9i için belirleyici bir öneme sahip olan 
ideolojjk mücadelenin örgütsel tedbirleri alınmaya çalı
şı lmıştır . Ne varki , Leninist parti öqretisi özümlenip ha
yata geçirilememiştir . 0o9ru ideolojik hattımıza uygun bir 
örgütün yaratılamamasının çelişkisi burada kendisini çar
pıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Geldi9imiz aşamada hare
ketimiz gerçek devrimciler örgütü olmanın bilincine var
mıştır . Böyle bir örgüt olmadan, işçi ve emekçi kitlelerın 
örgütlü ve öncü müfrezesi haline gelmeden Ulusal Kurtuluş 
Devrimine gidilemez . Ulusal Kurtuluş Mücadelesi do9ru 
bir şekilde sonuna kadar yürütülemez ve ulusal devrim de
rinleştirilip proleter sosyalist devrime dönüştürillemez. 
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Açıktırki Marksist- Leninist çizgiye sahip hareketi
miz bir örgüt olarak rast gele ve boşuna or~aya çıkmamış
tır . Olkemizde önemli bazı nesnel ve öznel etkenlerin 
(Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin aldı9ı biçim, sosyo-ekonomik 
yapının evrimine uygun olarak sınıfların farklılaşması, ö 
zellikle geniş köylü kntmanlarının hızla farklılaşması ve 
siyasal bilincin eskiye oranla yeni bir seviyede yeni bir 
sürece girmesi vb . ) sonucu olarak ortaya çıkmıştır . Be
lirtilmesi qerekli olan olau şudur : Eöer Marksist- Leninist 
teoriye sahip olmasaydı sahip oldu9~ nitelikleriyle KAWA 
varolabilirmiydi? Hareketimiz buna ra9men var olsaydı 
bile bugün kazandı9ı temel devrimci niteliklerinden uzak 
herhangi bir hareketten farklı olmazdı . Şöyle ifade e
dersek ; Marksist-Leninist iz i ve teori olmadan Marksist 
Leninist örgüt as a var olamaz. Bütün ka ro ar1mızın ılın

ce çıkarması gereklı ve zorunlu oldu9u şey bu do9ru teorik 
kavrayıstır. Hareketimizin yeniden inşasına paralel olarak 
kazanaca9ı yeni nitelikler bunun üzerinde şekillenecektir. 

Kürdistan ' da Marksizm-Leninizmin önemini kavrıyan 

KAWA ' nın geçmişi ideolojik saflaşma dönemine tekabül et
miştir, bu, hareketimize partilesme öncesi ideolojik 
akım olma özelli9ini kazandırmıştır . Bu süreçte, hareketi
mizin en temel niteli9i ve kazandı9ı en devrimci özelli9i 
ne olmuştur? Bu soruya do9ru cevap vermek gerekiyor. Ha
reketimizin niteli9ini belirliyen şey , onun modern revizyo
nizme karşı , Sovyet revizyonizmine, Troçkizme , Avrupa Ko
münizmine ve Mao Zedung Düşüncesine vb. karşı takındı9ı a 
çık ve karalı tutumdur. Modern-revizyonizmin her türlü 
Marksizm-Leninizmden tam ve kesin bir kopuşu ifade etti9i 
için , bu meselede açık ve net bir ayrım çizgisi çekmek 
büyük bir ilke sorunu olmuştur. Revizyonizmin aldatıcı ve 
yozlastırıcı her türüne bir bütün olarak karşı çıkmayı as
la ihmal ve tatil etmemek lazımdır. Hareketimiz hiç bir 
revizyonist akıma karşı yumuşayamaz ve suskun kalamaz . Re
vizyonizme karşı tutum meselesinde geçmişten bugüne kazan
dı9ımız ilke do9rudur , bunda devam etmek yada etmemek 
KAWA ' nın Marksist-Leninist kalıp kalmıyaca9ının kıstası
dır. Hareketimizin gelece9i buna ba9lıdır. Ve bu bilince 
çıkarıldı9ı içindirki KAWA Kürdistan düzleminde anti re
vizyonist ilkenin bayraktarı olmaya devam edecektir. 

Bugün oldukça zor koşullardan geçmekteyiz. Sorunları
mız büyük ve a9ırdır. Karşı karşıya bulundu9umuz ve aşınıl
ması kaçınılmaz bu sorunların üstesinden gelmek öyle kolay 
ve k~sa zaman dilimine sı9dırmak mümkün de9ildir . Her 
şeyden evel ana sorunlarımızın ciddiyeti ve önemi kavran
malıdır. Gerçi hareketimizin kendi geçmişine yaklaşımı ve 
onu belli analizden geçirmiş olması, bu faaliyetinden belli 
sonuçları çıkarmasının, kendi sorunlarını kavradı9ının 
göstergesidir . Elbette bu küçümsenecek bir şey de9ildir , 
aksine ; hareketimize kendisini aşmasının olana9ını vermek
tedir . Kendini aşma ise karşı karş ıya oldu9~.uz ana sorun
lardan hangisine öncelikle elatmamıza ba9lıdır. Sorunla
rın çözümünde do9ru halka yakalanmalıdır. Böylece karışık
lı9ın önüne de geçilmiş olunur . O halde hangi halka ön 
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plana alınmalıdır? Hangisini öncelikle ele almak gereki
yorki sorunlarımızı deyim yerindeyse birbir çözebilelim? 
Yapılan analizler ve çıkarılan teorik sonuçlar örgüt so
runu halkasının öncelikle ele alınmasını zorunlu kılmak-
tadır._~~~~~~~~ 

arayış ol-
mayışımız, ve çözümünde nisbeten 
kolaylıklar Sorun hangi yolu seçmemiz ge-
rektigine ilişkin Çünkü ideolojik olarak be-
lirlenmiş açık ve bir çizgiye sahibiz. Bunu hesa-
ba katmayan yada kabaca görmeyen, sözde "yeni" ideolojik 
arayışlar, belirlenmiş ve do9rulu~u kanıtlanmış ideolojik 
hatımızdan bir kopuşu ifade eder. Bunun bilinmesi hare
ketimizin kadrolarına ideolojik uyanıklı~ı saglamaktadır. 

(E~er ideolojiye ilişkin bir sorunumuz varsa oda yeni 
bir a\-ayış deg-il, ama, mevcut irleoloji.k çizgiinizin daha da 
derinleştirilmesi sorunudur. f Bunu da Sadece istemekle ye
tinmemeliyiz, teorik icraat~ızda önemle üzerinde durmal~
yız. Hareketimizin teorik düşüncelerini milliyetçili9in ve 
modern-revizyonizmin etkilerinden kurtarmalıyız. Böyle 
bir etki vardır, zaten olmarnası düşünülemez. Teorik plan
da modern-revizyonizrnle saflaşıp esasta bir sınır çekilme
sine rag-men s~glıklar ve kavrayış eksikligi devam etmek
tedir. Bu durum saflarımııda da kafa kar~şıklıgına ve 
bulanıkl~ga yol açmaktadır. Sömürgeci faşist cuntan~n dar
besinden sonra başlıyan yenilgi dönemi boşlueyunda boyve
ren degişik revizyonist teoriler,yılgınlıgın ve inançsız
lı9ın rüzgarları hareketimizin saflarınıda şu ya da bu 
seviyede etkilemiştir. Teorik faaliyetimizdeki yeter-
sizli9inde bunda rolü olmuştur. Yada özellikle yurt dış~n
daki kadrolarımızın saflarında milliyetçi ön yargılar~n 
gelişmesi modern-revizyonizme yönelik propagandarnızın za
yıflamasında bir etken olmuştur. Bütün bunlar nesnel..olma
sına ra~men tasvip edemeyeceg;m±z şeylerdir. Bundan dolayı 
Birlik Ko·nteransını hazırlama çalışmalarınCia bu sorunlar 
üzerinde durmak özellikle önemlidir. Hareketimizin bUtün 
kadroları, sorunlarımızı derinlemesine tartışmak durumun
dadırlar. au·tartışmaların seviyesi ve olgunlu~u, hareke
timizin geçmişten bugüne kazandı~ı devrimci niteliklerin 
özürolenmesine ba9lıdır. Dahası tartışmaları alışa gelmiş 
yüzeysellikten kurtarmak gerekiyor. Eskiden oldu9u gibi 
bir kaç sınırlı bilgilenrneyle teori yapılamayaca9ını artık 
kadrolarırnız bilmektedirler. 

Tartışmaya muhtaç temel sorunlarırnızı üç ana grupta 
toplamak mümkündür: ı-örgütlenme sorunu, 2-İdeolojik hattı
mıza ili9kin s~91ıkların ve kavrayış eksikliklerin gideril
mesi sorunu, 3-Kürdistan devrimine ilişkin kesinleşmemiş 
teorik görüşlerimizin bütünlU9ünü kapsayacak olan program 
tasla~ı sorunu. Anahtar sorun, yukarıda da belirtildi9i gi
bi örgüt sorunudur. Bu sorun çözüme ulaetırılmadan diger 
sorunlar çözümlenmeyecektir. Kadrolarımız esas dikkatle
rini burada somutlaştırmalıdırlar. Peki bu neden böyle
dir? Birincisi; Birlik Konferansı, parçalanmış olan örgüt-
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sel bir l igimizi yeniden kurmaya yöneliktir. !kincisi; hep 
sahip olmak ve yaratmak istedigimiz, irade , diSiplin ve 
eylem birligi sa9lanmış, Kend i kendisine yeterli hale 
gelebilecek profesyonel devrimciler örgütü olmadan , ne 
hareketimize ve nede ülkemiz devrimi sorunlarına ilişkin 
hiç bir sorun çözülemez . Uçüncüsü; ideolojik hattımız 
önceden mevcuttur, yeni ideolojik arayışımız olmadıgı 
gibi , her hangi bir ideolojik hat üzerinde irade birligini 
saglama sorunuyla karşı karşıya degi liz . Dördüncüsü; net
leşmemiş olmas ına ragmen Kürdistan devrimi sorunlarına 
ilişkin bütüm kadrolarımızın ortak mirasını oluşturan 
görüşlerimizin esasta uyumluluçu vardır . 

Ancak , sadece bu soruna ilişkin deÇil, bütün sorun
larımızı ele almada ve çözümlemede anti-revizyonist tutu
mumuzun önemi büyüktür. Bu doçru tutumumuzun sürdürülmesi 
bize sadece sorunlarımız ı nasıl ele alacagımızın yöntemi
ni vermez , onları doçru bir tarzda çözüme ugratmanın ola
naçınıda vermektedir . Bugünkü amacımız Marksist-Leninist 
bir devrimciler örqütünü kurmak ve inşa etmektir. Buna 
gücümüz yeterlidir. Bu güç sadece kadrolarımızın nice
lik ve nite l iginden gelmez , esasta ugruna mücade le e tti
girniz tilkülerin üzerinde şekillendig i ideolojik hattı
mızın dogrulugundan ve hareketimizin birligini yeniden 
kurmak iste!jimizden ileri geliyor. (10 Nisan 1987) 

M. MİRZA 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% %% 
%% "DEVRİMCİLER ÖRGOTO"NDE RAPOR SİSTEMİNİN öNEMİ H 
%% ıı 

%% ÜZERİNE, POLİTİK BİR RAPORUN İÇERİOİ VE KAPSA- %% 
%% %% 
%% MI NASIL OLMALIDIR? %% 
%% ıı 

ıı v.zınnar ıı 
%% ıı 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Politik raporun alt birimlerden üst birimlere ulaş
tırılrnası, tüm rapor sisteminin tepesinde de hareket yö
netiminin bulunması bugün sadece biz de de~il, genelde 
Türkiye ve Kürdistan'da yeterli düzeyde kavranmamış bir 
sorun durumundadır. Hareket içi yazılarımızda soruna bir 
kaç kez parmak basılmasına ra9men, sorunun bizler tarafLo
dan bilince çıkarıldıgına inanmıyorum. Bu nedenle bu sorun
da do~ru kavrayışı hayata geçirmedi~imiz müddetçe, sorunun 
Uzerine gidilmesi gerektigi, konunun ele alınıp incelenme
si gerektigi inancındayım. 

Rapor sistemi dünya devrimler tarihinde bir dizi par
ti ve hareketinde sorunu olmuş onlar içinde problem tes
kil etmiştir. Bu anlamda, bu problem bizler için yeni sa
yılmamalıdır. Tarihten ö~renmek gerekirse bunun en önemli 
kısmını şüphesiz ki Rusya Devrimi oluşturmaktadır. Bu ko
nuyla ilgili olarakda Rusya'nın deneyimlerinden, tecrübe
lerinden dersler çıkaraca~ız. Lenin de9isik yazılarında 
soruna parmak basmak.tadır. Ancak "Bir yoldaş;a örgütsel 9Ö
revlerimiz üzerine mektup" adlı makalesinde konuya hiç 
bir mu~laklık bırakınıyacak ölçüde mükemmel ve canalıcı ö
nemde açıklamalar getirdi9inden ilgili bölümü hiç kısmak
sızın aynen aktarmayı uygun ve de (konunun önemi açısından) 
zorunlu görüyorum. 

Ama önce bir iki ön açıklama daha: Bu makalenin ama
cı esas olarak sadece raporun önemini vermek olmayacaktır. 
Makaleyi yazmaya Paşlarken esas olarak bunu da düşünmemiş
tim •. İçinde bulundu9umuz Konferans öngününde hareketin ira
desinin, tüm Kürdistan'lı komünist ve devrimcilerinin ira
desinin Konferansa yansıması ya da en azında iletilmesi 
g*ekiyordu. Ancak bugün Kürdistan Ulusal ve Sosyal Kurtu
lu Mücadelesinin hanqi ateşler içinden geçti~i bilın-
m' tedir. Kürdistan Ba9ımsızlık Mücadelesine emperyalizm, 
so yal emperyalizm ve sömürgeci devletlerin nas~l saldır
dıkları ve yoldaşlarımız dahil tüm devrimcilerin nasıl, 
hangi güç koşullarda savaşım vermek zorunda oldukları hepi
mizce apaçık ortadadır. Tüm olumsuz koşullar, öl;teler ve 
dezavantajlarımız; sömürgeci faşist Türk devletinin 
komplo, katliam ve sınırdışı operasiyonlarını düşündükçe, 

attı9ımız her adımın güvenlikli ve sal;tlam atılmasının önemi 
dahada beraklaşmaktadır. Bütün bunlardan hareketle özellik
le rapor sistemi ülkede ve ülke dışında uygun bir şekil
de harekete geçirilirse hem hareketimizin tümünün iradesi 
Konferansa yansıyacak, hem de konferansa katılan delegele
rin yükü hafifleyecektir. Bunun için tüm kadro, sempati-
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zanların raporlarında cevaplaması istenen yada gereken 
sorular oluşturmak önemli bir görevi yerine getirrnek demek
tir. Buradan hareketle bu makalenin oluşumuna varıldı. So
rular öyle. seçilmeli, yada sorulmalı.ydı ki, ortaya istedi
~imiz olmasada, istediqimize yakın bir rapor oluşmalıydı. 

Ancak yazının bu bölümüne geçmeden önce de sorunun her
hangi bir şekilde hafife alınışına karşı da önlem almam ge
rekliydi. Buradan dagan sorumsuzlukları yıllardır işliyo
ruz. Bunu önlemek için sorunun canalıcılıgının aktüel ol
du~u bir dönemde bütün önemiyle bilince çıkarılması gerek
liydi. İşte bu nedenden dolayı önce uzunda olmasına ra9men 
Lenin'in konuyla ilgili açıklamasını aktarıyorum. (Ter
cümede var olan bozuk ve anlaşılmaz dil ve bazı yanlışla
rın sadece önemli bir kaçını düzeltiyorurn~) "Çalışma koşul

larını inceleyen ve sendikal talepleri tespit eden grupla
rın ille de Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi'ne dahil ol
ması gerekmez. Bir ya da iki parti üyesiyle birlikte egi
tim çalışması yapan ögrenci, subay ve memur grupları bazı 
durumlarda bu üyelerin Partili oldugunun farkında bile ol
mamalıdır vb •• Ama bu konuda, bütün bu yan gruplardan aza
mi örgütlenme derecesini mutlaka talep etmeliyiz; yani 
böyle bir gruba dahil olan her parti üyesi bu gruptaki ça
lışmanın yönetiminden resmen sorumludur ve bu 
grupların her birinin birleşiminin, çalışmasının tüm iş
leyişinin ve bu çalışmaların içeri9inin M.K~ ya da M.O. ta
rafından mümkün oldu~u kadar tam olarak bilinmesi için her 
türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu, merkezin bütün 
hareketi eksiksiz bir şekilde görebilmesi, çeşitli Par
ti görevlerini üstleneceklerin mümkün olan en geniş çevre 
içinden seçebilmesi, bütün Rusya'daki benzer nitelikte olan 
bütün grupların (merkez aracılıgıyla} biribirlerinin tec
rübelerini öQrenebilmeleri ve ajan provakatörlerin ya da 
şüpheli kişilerin belirmesi halinde uyarıda bulunabilmesi 
için gereklidir. Tek kelimeyle, her durumda mutlaka ve ha
yati derecede gerek~i~ir. 

Bu nasıl yapılmalıdır? Komiteye,düzenli raporlar su
narak, M.O~'na mümkün oldu~u kadar. çok sayıda raporu müm-
kün en geniş içerikle ileterek, ·M~K~ ve 'yerel komite 
üyelerinin çeşitli çevreleri ziyaret etmelerini sa~laya
rak ve nihayet, bu çevrelerde olan. ilişkiler listesinin, 
yani her çevrenin çeşitli üyelerinin adlarının ve adres
ierin güven altına alınmasını (ve M.O. ve M.K.'nin Parti 

bürosuna verilmesini) zorunlu kı.lar~a~kt.d~~~~lı~~~~~ 

çıkal>illü, çünkü 
çeşitli çevrelerle ilişkiler korundu~u M.K~'mi-

zin bir dele9esi için tutuklananlar yerine yedekler 
bulması ve çalışmayı sürekli kılması her zaman için kolay 
olacaktır. O zaman bir komitenin tutuklanması bütün aygı
tın yıkılmasına neden olmaz, sadece, yedekleri her zaman· 
hazır bekleyen yöneticileri götürür. Sakın, gizlilik ko
şulları yüzünden raporların ve ilişkilerin aktarılmasının 
imkansız oldu9u söylenmesin. Bir kere istendikten sonra ve 
komitelerimiz, bir M.K.'miz ve M.O.'mız oldu9u sürece, ra-
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porları ve ilişkileri aktarmak (ya da göndermek) her za
'man mümkündür ve her zaman da mümkün olacaktır. 

9 

Bu, bizi, bütün Parti örgütünün ve bütün Parti fa
aliyetinin son derece önemli bir ilkesine vardırıyor: Bir 
yandan, hareketin ve proleteryanın devrimci mücadelesinin 
ideolojik ve paratik yöntemi açısından mümkün en fazla 
merkeziyetçilik gerekliyken; öte yandan, Parti merkezinin 
(ve dolaysıyla llir bütün olarak Partinin) hareketten s·u
rekli haberdar edilmesi ve Partiye karşı sorumluluk açı
sından, mümkün en fazla ademi merkeziyetçilik{B) gerekli
dir. Hareketin yönetimi, büyük pratik. tecrübe sahibi, müm
kün en az sayıda ve mümkün oldu~u kadar ba~daşık(homojen) 
profesyonel devrimci gruplarına teslim edilmelidir.Prole
teryanın (ve diger halk sın~flar~nın) çok de~işik kesimle
rinden gelme en çeşitli ve en karışık(heterojen) grupla
rın, mümkün en çok sayıda, harekete katılmaları sa9lan
mal~dır. Parti merkezinin elinde her zaman, sadece bu grup
ların her birinin faaliyetine ilişkin kesin bilgi degil, 
aynı zamanda bunların bileşimine ilişkin mümkün oldu~u ka
dar eksiksiz bilgi de bulunmalıdır. Hareketin yönetimini 
merkezileştirmeliyiz. Aynı zamanda (istihbarat 'X' olma
dan merkeziyetçilik olamayacaqına göre, sırf bu nedenden 
dolayı) Partinin tek tek üyeleri, Partinin çalışmalar~na 
tek tek katılanlar ve Partiye dahil olan ya da ba91~ bulu
nan her çevre açısından, Partiye olan sorumlulu9u mümkün 
oldu9u kadar ademitH merkezileştirmeliyiz. Bu ademi merke
ziyetçilik, devrimci merkeziyetçili9in zorunlu bir ön 
şartı ve zorunlu bir düzelticisidir. Ancak merkeziyetçilik 
sonuna kadar uygulandıgı ve bir M.K.'miz ve bir M.O.'mız 
oldugu zaman, ne kadar küçük olursa olsun her grubun onlar
la haberleşmesi -ve sadece haberleşebilmesi deqil, y~lla
r~n tecrübesiyle kurulmuş bir sistemin sonucu olarak düzen
li bir şekilde haberleşebilmesi- mümkün olacaktır. Bir ye
rel komitenin kötü birleşiminden do~abilecek vahim sonuç
lar ancak o zaman giderilebilecektir. Artik Parti içinde 
gerçek bir birli9e ve gerçek bir yönetim merkezinin kurul
mas~na yaklaştı9ımıza göre, şunu akıldan ç~karmamalıyız: 
E9er ayn~ zamanda, hem merkeze karşı sorumluluk açısından 
hem de merkezin, Parti ayg~tının bütün dişli ve çarkların
dan haberdar ·edilmesi açısından azami ademi merkeziyetçi
lik uygulamazsak, bu merkezwiktidarsız kalacaktır.Bu ademi 
merkeziyetçilik, genellikle hareketimizin eJil1aci 1 pratik 
ihtiyaçlarından biri sayılan işbölümünOn öteki yüzünden 
başka bir şey de9ildir. E~er Parti merkezi, eski tipte 
yerel komiteler tarafından do9rudan pratik çalışmadan 
kopar~lmaya devam ederse, ne belli bir örgütün yönetici 
organ olarak resmen tanınması, ne de resmi bir M.K.'nin ku
rulmas~, hareketimizin gerçekten birleşmesini ve sa91am 
bir militan Partinin yaratılmasını sa9layamayacaktır. Bu 
eski tipte yerel komiteler, kendini belli tipte bir devrim
ci çalışmaya hasretmeyen, özel bir görev konusununda sorum
luluk üslenmeyen, bir işi yüklendikten sonra onu derinleme
sine inceleyip hazırlayarak sonuna kadar götürmeyen, kesin 
lafazanlıkla muazzam bir vakit ve güç heba eden, her biri 
her çeşit işle u9raşan bir insan salatas~ndan meydana ge
lirler. öte yandan, büyük bir ö9renci ve işçi çevreleri 
yı9ını vard~r_ve bunların yarısından komitenin haberi bile 
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yoktur; yarısı da komitenin kendisi gibi hantal, komitenin 
kendisi gibi uzmanlıktan yoksun, komitenin kendisi gibi 
profesyonel devrimcilerin tecrübelerinden ders çıkarmakta 
ve başkalarının tecrübelerinden yararlanmakta gönülsüz ve 
komitenin kendisi gibi "her şey hakkındanaı bitmeZ tüken

mez toplantılara, seçimlere ve tüzük çalışmalarına batmış 
durumdadırlar. Merkezin düzgün çalışahilmesi için, yerel 
komiteler kendilerini yeniden örgütlemelidirler; (~) uzman
laşmalı., daha "iş bilir" örgütler haline gelmeli ve şu ya 
da bu pratik alanda gerçek "yetkinligş"' erişmelidirler. 

Merkezin (şimdiye kadar oldu~u gibi) ö9'üt vermek, ikna et
mek ve tartışmakla kalmaması orkestrayı gerçekten yönete
bilmesi için, kimin hangi kemanı.nerede ve nasıl çaldı~ı
nı; her çalgının çalınması için talim~tın nerede ve nasıl 
alındı9ını ya da alınmakta oldu~unuı {müzik kulak tırmala
maya başladıgında) kimin nerede ve niçin falso yaptı~ını; 
ve falsonun giderilebilmesi için kimin nereye ve nasıl ak
tarılması gerekti~ini kesin olarak bilmesi gerekir. Açık
ça söylemek gerekir ki, bugün için, bir komitenin gerçek 
iç çalışması hakkında bildirileri ve genel yazışmaları dı
şında ya hiç bir şey bilmiyoruz, ya da arkadaşlarımızın ve 
yakın dostlarımızın anlattıgı kadarını biliyoruz. Ama 
Rusya işçi sınıfı hareketine önderlik edebilen ve istibda
da karşı genel bir saldırıya hazırlanan dev bir Partinin 
kendisini bu kadarıyla sınırlıyabilecegini düşünmek gülünç 
olur .. " (Lenin-örgütlenme,S.82-86, Aydınlık yay. Atmaneası 
Lenin Werke 'Toplu Eserler' Cilt 6, 5,.239-242) Bu yazıya 
kısa bir kaç not düşerek bu bölümü bitirmek istiyorum. 
Yazıda önemle üzerinde durulan bir kaç nokta var. Birin
cisi; M.K. ve M.O. (Merkez Kornitesi ve Merkez Organ) hüc
relerin, "çevre"lerin, sempatizan ve işçi gruplarının 
çalışmalarını "eksiksiz" olarak bilmelidir. "Her birinin 
birleşimi 11 yani kimlerden oluştu~u, "çalışmalarım .. n tüm' iş
leyı.şı. 11 ve 11 Çalı.şmalarının içeri~ i 11 hakkından "mümkün oldu
gu kadar tam olarak bilme 11 lidir. Buda bahsedilenlerin hep
sinin, yani her üye ve sempatizanın olup bitenleri, sınıf 
mücadelesiyle ilgili her şeyi hareketin merkezine en ay
rı.ntısı.na kadar bildirmesiyle yerine getirilir. Bu oldukça 
aşırı bir demokratiktikle hayata geçer. Bunun di~er adı a
demi merkeziYetçiliktir. Anti-merkeziyetçilik, yani mer
keziyetsizliktir. 

İkinci olan fikir birinciden çıkmaktadır ki, bu en 
önemlisidir. Hareketin(ve yaPartinin) yönetimi mücadele
nin tüm alanları ve sorunları ve üyeleri konusunda en in
ce ayrıntısına kadar bilgilendirilmezse iktidarsız kalır, 

güçsüz kalır: güçsüz kaldıgı içinde adımını dogru dürüst 
bir tarafa atamaz. Hareketin gücünü, kadro ve di9er eleman
larının yapısınJ. ve yetenegini ayrıntılarıyla bilmeyen bir 
önderlik, onları nasıl dogru bir temelde görevlendirebi
lir? Hareket içinde do~ru bir işbölümü nasıl gerçekleşebi

lir? Her örgütlenme, sıradan da olsa işbölüma, disip
lin~ hiyerarşi esasına dayanır. Hayatın kendisi budur. Bu
nu kavramıyanıara Marx'ın Bakuni'nin anarşistli~ine verdi
~i yanıtı anımsatay~. örgütteki disiplin, otorite-hiyerar
şi ve bunun kaynagı işbölümü esasını hiçe sayan Bakuni'e 
Marx, özet olarak şunları söyler. Otorite, ve merkezi o
teri teye, yönetime karşı olanlara hay_~.tın kendisinin iş-
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bölümü, otorite örgütlenme ve disiplin oldu~unu hatırlat
t~ktan sonra, hiddetle şu canlı örne9i verir. Böyle insan
ları bir endüstri ülkesindeki demiryolu aqının herhangi 
bir yerinde rayın üzerine sıkı bir şekilde ba9lıyacaksın ve 
ülkedeki tüm yol kontrolör ve denetleyicilerinide{yönetici
lerinide~} iş yerlerinden alıp izine yolladıktan sonra 
tüm trenleri sefere çıkaracaksın. Bakalım Bakuni'n gibileri 
örgütlenmenin gereksizli~ini, otorite ve yönetimin gerek
sizliQini trenterin üzerlerine geldiqi, büyük. bir kaos
un do9duqu andada savuna bileceklermi dir? Yine aynı şe
kilde bir binanın yapımında elinizdeki elemanların han
gisinin, usta, hangisinin amele, hangisinin mimar, hangisi
nin mühendis, sıvacı, elektirikçi vb. oldu9unu bilmeseniz 
mimara arnelenin görevini, ameleye mühendisin görevini,vb. 
verir, işi çıkmaza sokarsınız. Bir hastahane de doktorla
rını iyi tanımayan bir şef doktor olursanız ve önünüzde be
yin ameliyatı geçirmek zorunda olan acil bir vaka, ve ö
lümcül bir hasta duruyarsa ve sizde denetiminizdeki ele
manların, doktorların yeteneklerini ve bölümlerini bilmi
yorsanız; kalkıp ezbere birtavırla bir hemşireye beyin' 
ameliyatı yaptırmaya kalkışırsanız, hastayı öldürürsünüz. 
Bu örnekleri ço~altmak mümkündür. Zira hayatın kendisi ör
gütlenme, işbölümü, otorite-hiyerarşi gerektirir. Rapor 
sistemi ile hareketten sürekli haberdar edilmeyen bir hare
ket önderli~inin, hareketi yönetmesi de mümkün de~ildir.Bu
sorunları ve sonuçları üzerine daha sonra duracaqız. 

Oçüncü önemli fikri, Lenin "devrimci merkeziyetçi
li~in bir önşartı ve zorunlu bir düzelticisi, ademi mer
keziyetçiliktir" şeklınde ıfade eder. "Ideolojik ve pratik 
yönetim açısından mümkün olan en fazla merkeziyetçili~i" 
zorunlu görürken; bunun ancak "Parti merkezinin haberdar 
edilmesi, ve sorumluluk açısından uygulanması zorunlu müm
kün olan en fazla ademi merkeziyetçilik temelinde gerçek
leşebilecegini vurgular. 

11 

Dördüncü olarak, bir partilinin ancak •.•• raporlar 
sundu~u ve ilişkiler aktardıgı zaman, görevini yaptı~ı 
söylenebilir." düşüncesi önemlidir. Oemekki Parti merkezi
ni ve dolayısıyla Partiyi (veya hareketi} hareketten haber
dar etme sadece sıradan basit bir görev olarak algılana
maz, tam tersine 6rgütlü komünist olup olmamayı belirleyen 
bi'r görev durumundadır. Bu görev her şart altında yerine 
getirilebilecek ve de getirilmesi gereken bir görevdir.Hiç 
bir bahane ya da gerekçe bu görevi erteleme sorumsuzlugunu 
haklı çıkararnaz. üstelik bu görevi yerine getirmeme dev
rimci harekete büyük zararlar eklernektedir. Bunu sanıyorum 
şimdiye kadar anlatılanlardan çıkarmak zor olmasa gerek. 
Daha başka Onemli düşünceler çıkarmak elbette mümkün, an
cak bizim için bu kadarı yeterli sanırım. 

Leninist parti ö9retisi, digerlerinin aksine devrim 
gerçekleştiren, onu güvenceye alıp komUnizme vardıran bir 
ö9retidir. Bu ö9reti bütünlüklü bir teoridir. Partinin bir 
çok temel özelli~i vardır. Bu temel özellikleri yerine ge
tirmeyen partilerin gerçek işçi sınıfı partisi, M-L parti
ler olacagına inanmıyorum. Nasıl ki "bilimsel sosyalizm le 
işçi sınıfı hareketini birleştirip" bütünle,tiremeyen ha
reketler gerçek anlamda komünist parti sayılmazlarsa; ay-
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nı şekilde bir "devrimciler örgüt ••une sahip olmıyan; ••pro
fesyonel devrimciler"den oluşan yönetici çekirde~e sahip 
olmıyan bir parti'de Leninist bir parti olamaz. Aynı şe-
kilde kendi içinde pratik ve ideolojik-teorik yö-
netim alanında en büyük merkeziyetçili~i; ancak sorumluluk 
ve rapor sistemi alanında en büyük ademi merkeziyetçiligi 
gerçekleştirameyen bir Partiye de gerçek anlamda işçi sı
nıfı Partisi diyemeyiz. Çünkü Lenin'in dedigi gibi rapor 
sistemini en iyi biçimiyle yapmayan devrimci ·ı;-örevini 
yapmış sayılmaz. Dolayısıyla rapor sisteminin ciddiyetini 
kavramayıp, onu asgari ölçüdede olsa hayata geçirmeyen bir 
hareket "görevini yerine getirmemiş insanlar toplulugudur. '' 
Bugün bu böyle kavrandıktan sonra kendimize ve kendi geçmi
şimize bakabiliriz. Sizde genellikle haberdar edilmeler 
sözlü (görüşmelerle) giderilmeye çalışılmıştır. Bu olduk
ça ilkel, amatörce ve uygun olmayan bir dUzeydir. Grup ve 
hareket aşaması için belki normal görülebilir, ancak parti
leşme yolunda olan bir hareket ya da Parti için asla~ Biz 
e~er bir grup de9il, hareket aşamasını aşıp, partileşrnek 
istiyor isek mutlaka soruna e~ilrneli ve gerekenleri yapma
lıyız. 

Bizim açımızdan sorunun bir di9er yönü ise hereketin 
önderli9i ile yerel örgütleri, kadro ve sempatizanları ara
sındaki uyumlu ilişkilerdir. Yerel örgütlerin, "taban" diye 
anılan örgüt kesiminin '"bilgilendirilmesi", "haberdar etme
si" olmaksızın -:tek başına bilgiiendirmesi bile; evet tek 
başına bu bile-, ha'r~ketin önderli9iı;ıin iktidarsız·, güç
süz kalaca9ı.dır, Yönetimi güçsüz ve iktidarsız bırakan ta
ban görevini yapmayan bir taband·ır. "Tavan" ı' beslemiyen bir 
"taban"dır. Böylesi bir durumda hareketin;sadece önderli
gin içinde yer alan bir kaç kişi tarafından el yordamıyla 
yönetilece9i açıktır. Hareketten haberdar olmayan yönetim 
elbette el yordamıyla, hatta karanlıkta yürümek zorundadır. 
Bilinmiyen birşey -bu durumda hareket önderlik tarafından 
bilinmiyendir- elbette de~iştirilmez de. Bu diyalektik ma
teryalizrninde temel yasasıdır. Bu anlam1yla hareketi her a
landa bilgilendirrniyen, bu konuda harekete katkıda bulun
mayan; önderligi bu temelde beslemeyen bir kadro ya da sem
patizan görevsizlik yapmakla kalmamaktaJ ayrıca hareketin
de elini kolUnu ba~lamaktadır, bu anlarnıylada harekete 
büyük zararlar vermektedir. Bütün bu gerçekiere raqmen, 
"görevsizlik" içinde yüzmenin e9ilim ve gelenek oldu!}u bir 
dönemi adım adım geride bırakırken) görevini rapor siste
mini uygulamamakla yerine getirmiyen birisi kalkıp hare~ 
kete gelişigüzel eleştiriler yöneltme sorumsuzlu~unda da 
bulunma hakkına sahip olmamal1dır. 

Parti merkezinin en ayrıntılı bir şekilde bilgilendi
rilmesi şu açıdanda ele alınmalıdır. Devrimci hareket "kad
roların eylem ve irade birliqidir" ·esprisi aynı şekilde tüm 
kadro ve .sempatizanların iradelerini harekete bildirmele
rini gerektirmektedir. iradelerını harekete yansıtmayan
lar di~er zararların yanısıra; düşünsel olarak da harekete 
katkıda bulunmamaktadırlar. Böyle bir hareket sadece ön
derliqin iradesine göre faaliyet gösterir. Çünkü diger kad
ro ve sempatizanlar kendi iradelerini yansıtmaktan kendi
larini mahrum etmiş bulunmaktadı.rlar. Böyle "görevsizler 
ordusundan" yaman bir er kalkar da hareket organlarında ya-
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zılan yeni bir yazıda düşüncelerini uygun olmayan, ka
bullenmedi~i bir düsüncenin oldu~unu iddia eder feryatlar 
koparırsa, işte o zaman durum vahimleşir. Leninist yöntem 
böylelerine açık kapı bırakmamak olmalıdır. Tüm bu olumsuz
lukların olmaması için işin başından sıkı tutulması gere
kir. "Görevsizler ordusunu" ''görevliler birliginen dönüş
türmek gerekiyor; yani rapor sistemini Leninizmin öngördü
gi biçimde hayata geçirelim. 

-POLİTİK RAPOR NASIL OLMALIDIR? 

Daha önceleri bu sorun üzerinede kuşkusuz tartışıl
dı~ı olmuştur~ 70'li yılları hatırlıyorum. Mao Zedung'un 
herhangi bir yazısında bu konuyla ilgili oldukça genel, ve 
bu anlamıyla da eksik de~erlendirme üzerine zaman zaman 
konuşulmuştur. Bir rapor: !)Uluslararası durum, 2)Ulusal 
durum ülkenin genel yap~sı, 3)Simdiki durum ve görevleri
miz, diye bölümlere ayr~larak ele al~nm~ştır. Çok genel 
hatlarıyla Mao Zerlung'dan da, san~yorum böyle öQrenmiştik. 
Ve yine çok genel hatlarıyla bu yanlış olmamakla birlikte; 
kadro ve sempatizanlara fazla yardımcı olamamaktadır. Bir 
politik rapor taşıdı~ı içerik, haber, bilgi açısından sı
nırsız olmalıdır. Lenin zaman zaman sorunu irdelerken,-ae
falarca sorunu böyle koymuştur. Lenin II.RSD1P Kongresine 
tüm partililerin, sempatizan ve hatta daha geniş bir çevre
nin sunacakları raporun (raporların) oluşmasında cevaplıya-
cakları soru( listesini hazırlarken aynen de bu dü-
şünceyi dile • "Hiç kuşkusuz, Sosyal Demokrat ça-
lışmanın .~~~ra'~=~~~:;'::~ ilişkin raporların olması iyi 

! ideal bir rapor sonsuz sayıda soruyu 
r. 11

( a.g.e, 5.91) Bu sınırsız olan sonsuz 
sayıda soruyu cevaplandırarak oluşan rapor ideal bir rapor
dur~ ancak ideal bir rapor yaratmak, ya da eksiksiz rapor 
gö_rmek Lenin'inde haklı olarak belirttiQi gibi rOyalarda 
bile rastlanmıyacak bir olaydır. Bu anlamıyla biz tüm 
yoldaşlarırnızdan ve çevremizdeki yurtseverlerden "eksik
siz" rapor talep etmiyoruz. Ancak sürekli en iyi raporu 
oluşturmak için elimizden geleni yapmalıyız. Kürdistan pro
leteryasının, Kürdistan Ulusal kurtuluş Mücadelesinin, De
mokrasi ve Sosyalizm mücadelesinin tüm dallarının sorun
larını raporumuzada işliyebilmeliyiz. Bu alanda bizde Bol
şevik Leninist gelene~i izliyelim ve onu örgütümüzde hakim 
kılalım dedik. Bunun için bir soru listesini hazırladık. 
Konferans öngününde de olma durumumuz dikkate alınırsa so
runun öneminin daha da artması bir tarafa bırakılırsa, ol
dukça kısa bir zaman içinde bu sorular hazırlanmak zorunda 
kal~ndı. Burada sunulan sorular hiç bir zaman de~işmiyen 
bir kal~p olarak ele alınmamalıdır.Soruları zenginleştir
rnek her zaman her raporu yazan tarafından mümkündür. Ay
rıca soru listesine öneride bulunmakta mümkündür. 

Soruları cevaplandırmak ve rapor oluşturmak kadro ve 
sempatizanlarımızın; hareketle birlikta çalışan yurtsever
lerin görevi olmalıdır. Ayrıca bize yakın daha uzak çevre
tere ve başka devrimcilere daha de~işik ve uy9un biçimde 
rapor yazdırtmak düşünülmelidir. Bunun için mutlakada kendi 
"soru listemizi"' ya da "İç Yayın" organım~zı onlara verılıe
miz gerekmez. Ancak onların düşüncelerini de bu sorular 
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ışı~ında allmak özellikle yararlı olacaktır. Oldukça da 
yarar getirecektir. 

Raporların oluşturulup, yollanması sürecinde, her 
zamankinden daha çok, özel bir gizlili~e ihtiyaç vardır. 
MİT dahil hiç bir karşı devrimci gizli teşkilat~n uzanıp 
bulamıyaca9ı bir yerde muhafaza edilmelidirler. Bu konuda 
özellikle ülkedeki yoldaşların özel dikkat ve çaba göster
meleri gerekmektedir.Ayrıca gizlilik açısından bazı sorula
ra yazılı cevap,verilmiyebilir. Bunlar sözlü olarak başka 
bir dönem gerçekleştirilir. 

Bir diger sorun, özellikle gizlili9inde itina gös
terilecek sorunda şifre sisteminin geliştirilmesi gerekmek
tedir. Bu konuda örgütlü tüm yoldaşlarımız özel e9itimden 
geçirilmelidir. Şifre konusunda Türkiye ve Kürdistan dev
rimcileri oldukça geri düzeydedirler. 

Raporlar oluşturulurken oldukça objektif davranmak 
zorunludur. Hatta ortak tartışmalar sonucu hazırlamakda 
önemli ilerlemeleri beraberinde getirir. 

Aşa~ıda yer alan sorularla tüm arkadaşlara yardımcı 
olaca~ımı düşünüyorum •. Her soruya cevap verrnek zorunlu 
olmadı~ı gibi} benim sormay~pda unuttu~um sorulmas~ gereken 
sorular da mümkündür. Bu eksiklik arkadaşlar~n soruna el 
atmasıyla gideri~ecektir. · 

Bu yazı hazırl'arldı~ında hareket~n geneli düşünülerek 
sorular hazırlandı. Soruların şu ya da bu konuya daha faz
la a~ırlık vermesi mümkündür. Yada özellikle ülkeyle ilgi
li olması, yada belli bir bölgeye agırlık vermesi olasıdır. 
Bu anlamıyla politik bir rapor hazırlandı~ında bu durum 
dikkate alınarak, raporu istenilen biçimde genişletmek ya
zan kişinin elinde olacagından, raporu istenilen sayıda 
sorularla, yada yeni temalarla zenginleştirrnek mümkündür. 
Zira politik bir zenginli9i sevindirici olacaktır. 
Daha öncede gibi sorular esasta--~~~~~ 
olmalıdır. kolektif çalışma 
tecrübeyi • Ayrıca daha önce bilinen rapor 
konularına bu yazıda bilinçli olarak fazla agırlık vermi
yecegim. örne~in uluslararası. durum, ülkedeki durum ve gö
revlerimiz vb. Bu, bu konuların gereksiz olduquna yorumlan
mamalıdır. Bu konuyla ilgili düşüncelere de gerekli özen 
verilmeli ve ayrıntılı sorunlara cevap verilerek hazırlan
malıdır. Ayrıca devrimimizin ve genel olarak sosyalizmin 
ideolojik, politik, ve askeri sorunlarına yönelik de rapor
lar hazırlamak gereklidir. De~işik tartışma konularına i
lişkin de durum aynıdır. Sorun hareketin bütün yönleriyle 
kollektifleştirilmesiı bütün gilçleriyle merkezi yönetimin 
elinde, bütünlüklü hareket için hazır bir durumda bulun
masıdır. Merkezi yönetim "gerçek orkestra. şeflil;i •• göre
vini yerine getirebilmesi için hareketin neresinde ne zaman 
hangi sesin çı.ktı.~.ını iyi bilmeli, "kula~ı tırmalayan fal
solu sesler" çıktH~ı.nda nasıl düzelteceı;tini "ademi merke
ziyetçilik" kuralı. geregi kendisine sorulan "en ince ayrın
tı.y.ı içeren" politik raporlardan çıkarabilmelidir. 

Bu önbilgiden sonra şimdi sorular bölümüne geçiyorum: 

i-ULUSLARARASI DURUM UZERİNE 

Olke devrimi ile uluslararası durumun baı;lantıs~ gel-
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diğiniz birimlerde do~ru bir temelde kavranmışmıdır? çarpı
cı örneklerle tartışıp açıklayınız. Bugün dünya politi
kasının gidişatını belirleyen ögeler nelerdir? Hareketimi
zin uluslararası ~ururnla ilgili açıklamaları kitleler üze
rinde nasıl etkide bulunuyor? Emperyalizm ve Sosyal .·emper
yalizmin dünya proleteryasına, sosyalizm mücadelesine sal
dırılarının emekçi kitleler üzerindeki etkileri, kadro ve 
sempatizanlarımız üzerindeki etkileri nasıl şekillenrnekte
dir? Dünya devrim cephesindeki gelişmeler bizleri hangi o
randa etkilemektedir? Dünyadaki karşı devrim saflarında
ki aktuel de~işiklikler bizleri (kadrolarımızı, sempati
zanlarımızı ve de kitleleri} nasıl ilgilendiriyor ve son 
durumu nasıl de~erlendiriyorsunuz? Rusya'nın batılı emper
yalistler karşısında geri adım atması, yeni reformlar, vb. 
yeni gelişmeleri yorumlayınız. Dünyadaki aktuel devrimci 
gelişmeleri deqerlendiriniz. Latin Amerika ülkelerindeki 
halk hareketi ve gerila hareketinin yeri ve rolü nedir? 
Şili, Arjantin'deki kitle mücadelelerinden hangi dersler 
çıkarmak mümkün? Güney Afrika'da Zenci ç09unlu9un mücade
lesine ülkede ilgi nedir? Sri Lanka'daki olaylar, Tamili 
Ulusal Hareketi, Hindistan, Pakistan ve Filipinler'deki 
gelişmelerin de~erlendirmesini yapınız. Dünya Komünist 
Hareketi'nin durunu nedir? Komünist hareketlerin dünya 
proleterya hareketi, anti-emperyalist demokratik halk hare
ketleri içindeki yeri nedir? Dünya Komünist Hareketi'ni 
ileriye götürücü çözümlemeler, yollar, ögeler, öneriler 
düşünüyormusunuz? Modern Revizyonizme, Çinci, Titocu ve 
Avrupa'cı de9işik revizyonist akımlara karşı mücadelenin 
tecrübeleri ve dersleri nelerdir? Bugün önümüzdeki sonuçlar 
bize neyi öcyretiyor ve neyi gösteriyor? Modern Revizyonist 
akımların, de9işik burjuva ideolojilerinin emekçi kitleler 
ve proleterya saflarından tecriti ve M-L.mi'n egemen kılın~ 
ması için hangi mücadele biçim, metod ve taktikleri daha 
etkilidir? 

II-KORO!STAN'DAK! TOPLUMSAL YAPI OZER!NE 

Raporunuz (esas olarak) hangi co9rafik alana özgü 
o~acaktır? Co9rafik ve demoeyrafik (nüfussal) durumun kısa 
açıklama~ını yapınız. Sömürgecilik hangi kurumlarıyla böl
geye yerleşmiştir? Türk devletinin idare sistemi hangi öl
çüde, hangi kurumlarla bölgeyi işgal etmiştir? Ordu gücü 
ne kadardır? {Tu9ay, Alay, tabur, b~lük vb.) Polis gücü 
hangi orandadır? 

Hangi üretim ilişkileri egemen ve yaygındır? Toplumda 
egemen ilişkiler nedir? Kapitalist-işçi, Toprak agası (yada 
Feodal bey)-köylü ilişkilerimi? Hangi oranda birbirleriyle 
ilişkileri söz konusudur? Bölgeye ait istatistik verileri, 
yıllıkları ve di~er dökümansal-istatistik belgeleri üst 
birime ul.cı.ştırınız. 

Egemen sınıflar içinde durum nedir? Devletle olan i
lişkileri nedir? Orta sınıf ve tabakaların ulusal hareket
le ve egemen sınıflarla-devletle ilişki ve baeylarını so
mut şekliyle anlatınız: Sınıfların toplumdaki oranlarını 
belgelere dayalı olarak yapabilirmisiniz? Yoksa yuvarlak 

• rakamlarla böyle bir çalışmada bulunabilirmisiniz? 
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III-TARİHİMİZ VE MİLLİ HAREKETLER ÜZERİNE 

Tarihimizin araştırılması ve ortaya ç~karılmas~nın, 
Kürdistan Bagımsızlık Mücadelesi açısından hangi önemi var
dır? Tarihimiz araştırılırken nelere dikkat edilmeli ve 
nasıl araştırılmalıdır? Kürdistan tarihi ile ilgili bib
liografya (literatur-kitap listesi) ilete bilirmisiniz? 
Yada kaynak belirtip, temin koşullarını ulaştırırmısınız? 

Kürdistan 1 da ulusal hareketierin tarihi ne zamana u
zanmaktadır? Tek tek' Ulusal hareketle:r;.-in gelişimini ele a
lıp, önderliklerini tahlil ediniz. Yenilgilerinin sebeple
rini araştırinız; çıkarı.lması gereken dersleri iletiniz. 
Emperyalizmin ve sömürgecilieyin Kürdistan 1 ı. parçalama ve 
sömürgecili~ini de9erlendirinize Ekim Devrimi'nin KUrdis
tan'a etkisi nasıl olmuştur? 20. yy da gelişen tUm isyan
ları de~erlendiriniz! (Mahmut serzenci'den Şeyh Sait'eJ 
Mehabat'tan Dersim'e; tümünü.) Bu ulusal isyanlara özgü 
belge, kitap, dergi, hatırat toplayınız: Elinizdeki bilgi
leri iletiniz. Bu isyanlarda yaşıyan canlı tanıklar varsa 
mutlaka röportaj ve benzeri araçlarla belgelerneye çalışı
nız: (Aynı belgeleri dil, kültür, hikaye,. masal, vb. de-
9erler hakkındada yapmaya çalışınız.) Bu alandaki tüm 
imkanlarınızı ilk eldede olsa bildiriniz. 

(Bu bölüme kadar olanlar genel sorunlara daha a~ırlık 
verebilirler ve oldukça ayrıntıyı kapsıyabilirler: Ancak 
yinede her soruna ilişkin olarak kısada olsa öz cevaplar 
vererek tavır belirlemek do~ru ve gerekli olacaktır.) 

IV~KORDİSTAN'DA M-L HARERETİN GELİŞİMİ ÜZERİNE 

Kürdistan'a Marksist grup ve çevrelerin girmesinden 
önce yurtsever grup ve düşüncelerin etkisi neydi? Bunlar 
bölgenizde hangi çalışmalar yürüttüler? {1960 lar ve 70'le
rin başı) Marksist hareketin oluşumu döneminde bölgenizde 
hangi gruplar, örgütler mevcuttu? Marksizmden ilk etki
lenme nasıl oldu? İlk Marksist çevrenin oluşumunu anlatı
nız! Propaganda ve ajitasyon nasıl anlaşılıyordu? İlk çı
kan bildiriler nasıldı? Elinizde bulunuyarsa iletiniz~ 
Yoksa içeriklerini bildiriniz. 

Devrimci hareketimizin ilk oluşumu nasıl gerçekleş
ti? Çevre illerle karşılıklı etkileşim nasıl oldu? Leni
nist Parti ö<1retisi kavranılmaya çalışıldımı? "Devrimci
ler örgütü" sizlere neyi anlatıyor? İlk defa bu terirole 
ne zaman {yaklaşık olarak) karşı1aştınız? Hareketimizin bu 
kriterde yargılanması nasıl olmalıdır? 

Hangi sınıflar içinde nasıl çalışıldı? İşçi sınıfı
na gidildimi? İşçi sınıfı hareketi ile birlikten neyi an
lamak gerekir? Bu "Birlik" nasıl yaratılır? KUrdistan da 
Köylü Hareketi ve di9er emekçi sınıfların hareketi ile 
Komünist hareketin ilişkisi nasıl olmalıdır? 

Yayınsal olarak Kürdistan 1 da ve bölgenizdeki geliş
meler nasıldır? Harketimizin yayınlarının etkisi nasıl 
olmuştur? 

Ajitasyon ve propaganda bugün nasıl yürütülmelidir? 
Yerel bildiriler bastınızmı? Hangi konuda? Elinizde varsa, 
yollayınız. Yoksa içeri9ini iletin Hangi bildiriler daha 
çok etkili oluyor? Yerel mi-genel mi?Merkezi mi-yerel mi? 
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Yerel yayınlar yada yayın organı denemesi yaptınız mı? 
Yayınlarırnızın da~ıtımını nasıl örgütlediniz? İlerde de
nendi~inde elinizde yayın kadroso mevcutmu? Merkezi yayı
nın muhabirler a~ını bölgenizde oluşturabilirmisiniz? 
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Ona yazı yollar.mısınız? Hangi aralıklarla? Hangi konular
da? Elinizde hangi yayın araç ve imkanlar var? (Teksir vb.) 

"Oç Dünya Teorisi" dönemindeki bölünme ve tartışma 
nasıl gerçekleşti? Bugünkü gözle eksiklerimiz? Çıkaraca
gımız dersler nasıl olmalıdır? Hareketimizin oluşturdugu 

kornitelerin oluşumu nasıl gerçekleşti? Bugün nasıl gerçek
leşmek zorundadır? Seçim ilkesinden ne anlıyorsunuz? örne
eyin İl Komitesi seçimiemi oluşmalı yokasa M.K.'nin atama
sıyla mı? Bunlardan hangisi daha do~ru olacak? Seçim ilke
si ve atama KUrdistan gibi ülkelerde nasıl hayat bulmalı
dır? İl Kongresi yada bölgesel konferanslar yapmak müm-
kün oldumu? Konferans ile Kongre arasındaki ayrım nedir? 
örgüt ile Parti arasındaki ayrım nedir? 

Hareketimizin yerel birimlerde ne kadar sempatizan 
ve kadro sayısı mevcut? Sınıfsal birleşimleri ve kökenieri 
nasıl? {Ayrıntılı bilgi raporun dışında sözlü yapılmalı.) 

Daha önceleri "iş bölümü" denilince neyi anlıyordcr'
nuz? Hareketimiz genel ve yerel olarak bu ilkeyi hangi 
ölçilde hayata geçirdi? İş bölümlerinin hareket içinde da
~ılımı ve örgütlenmesi nasıl olmalıdır? Bildi9iniz iş bö
lümleri nelerdir? (örne~in; ajitatör, propagandacı, yayın
cı, askeri eleman vb. aklınıza gelen tüm biçimleri ve gö
revlerini yazınız.) 

Mali kaynaklar: 
Aidat sorunu düzenli işliyormu? İşlemiyorsa neden

lerini araştırdınız mı? Ba9ış kampanyaları ve yardımlar 
en' iyi şekilde nasıl dUZenlenebilir? Yerel olarak hareke
te hangi oranda mali yardım da bulunabilirsiniz? Hangi 
ticaret olanakları bölgenizde mümkün ve yararlıdır? Ka
mulaştırma sorununu ayrı bir şekilde bildiriniz. (sözlü 
yada sifreyle) Ticaretle ilgili önerilerinizi somut giri
şimler halinde bildirmeye çalışınız. Profesyonel devrimci 
yoldaşların yol masrafları ve geçimi nasıl olmaktaydı ve şu 
anda nasıl oluyor? Kaç profesyonel devrimeiyi ye~el biri
minizde, bölgenizde besliyebilir, barındırabilirsiniz? 

V-İŞÇİ SINIFININ DURUMU 

a)Yerel çevrende hangi sanayi kuruluşları var? 
Ne kadar işçi çalışmaktadır? İşçilerin kaçı erkek kaçı ka
dındır? Kadın ve erkek işçilerin ücretleri arasındaki denge
sizli~in oranı nedir? Bir araştırmaya girişip bu dengesiz
ligi yaklaşık sayılarla tespit edebilirmisiniz? Henüz 
reşit yaşa gelmemiş çocuk yaştaki işçilerin sayısı ne
dir? Bunların aldıkları ücretler di9er işçilerin ücretle
riyle aynımıdır? İşçi çalıştıran kurumlardaki çalışma 
koşulları nasıldır? İşçilerin durumu nasıldır? Genel ola
rak bakıldı~ında işçilerle di~er sınıf ve tabakalar ara
sındaki ilişki nasıldır? Karşılaştırmalı olarak işçileri 
degişik toplumsal tabakalarla degerlendirince nasıl bir 
durum ortaya çıkmaktadır? 

İşçilerin demokratik, sosyal,ekonomik, örgütsel hak
ları nedir? Diger bölgelerle (ve eger mümkünse di9er ülke
lerle) karşılaştırma içerisinde ele alındı9ında durum ne-
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dir? 
İşçilerin sendikal ve dieyer örgütleri var mı dır? 

Sendikaların çalışma biçimi nasıldır ve kimlerin denetimin
dedir? Sendikal mücadele takti~imiz nasıl olmalıdır? 

İşçilerin kendi içlerinde tabakalaşmaları söz konu
sumu? Sanayi, tarım, ticaret vb. kırla baglantılı sanayi 
işçisi söz konusu mu? 

İşçilerin devrimci mücadeleye yakınlı9ı nedir? Kür
distan Bagımsızlık Mücadelesine yakınlıkların~n ölçüsü na
sıl ve nereden gelmektedir? İlişkiler geliştirilmişmidir? 
Nasıl? örgütlülük düzeyi ve sınıf bilinçleri hangi aşamada
dır? 

b)Di~er emekçi sınıfların durumlarını yukardaki so
rulara göre de~erlendirmeye çalışınız~ Bölgenizdeki köylü
lü~ü şu kıstaslara göre bir sınıflandırmaya tabi tutabilir
misiniz? !-Topraksız köylüler, 2-Topragı olupta tüm geçimi
ni bu toprakla·rdan ternin ed emiyen köylüler, 3-Topraçı olup
ta tüm geçimini kendi topra9ında ternin eden köylüler, 
4-Topra~ı olupta hem kendi geçimini temin eden ve aynı za
manda az bir miktarda ürün satan köylüler, S-Geçimini 
sa9lıyacak topraklardan kat kat fazla topraça sahip köy
lüler, (Toprak a9aları,derebeyler vs.) 6-Köylü olupta yu
kardaki sınıflandırmalara tekabül etrniyen köylüler. 
Köylülü9e ilişkin daha farklı deÇerlendirmelere girmekte 
mümkün. örne9in işçi olupta henüz kırla sagl~ baçları olan 
işçi köylülerin durumu daha farklı bir de9erlendirmeye tabi 
tutulabilinir.(Köylü katmanlar tabakasına giren toprak 
a9aları ve dere beyler, orta köylülü9ün bir kısmı emekçi 
sınıfıara dahil degildir, Kırsal alandaki emekçilerin konu
muna ilişkin sorular cevaplandırıldıgında bunların sayısı
na ve mülkiyetlerine ilişkin bazı cevaplarda verilirse, 
hareketin elinde köylülüÇün daçılımına ilişkin bilgiler 
olmuş olur.) 

c)Kürdistan'daki azınlık milliyetlere karşı poli
tikamız nasıl olmalıdır? Bölgenizde hangi azınlık milli
yetlere mensup insanlar vardır?(Ermeni, Azeri, Arap, Asur, 
Türk, Laz, çerkez, Gürcü, Fars vb.) Bulundu9unuz çevrede 
azınlık milliyetler ba91ı insanların ço~nluk teşkil et
ti9i mezra, köy, nahiye, kasaba ve şehir varrnıdır? Bun
ların sayısına ilişkin yaklaşık bir rakam verebilirmisiniz? 

d)Bölgenizdeki halk hangi dinlerin etkisindedir? 
{Zerdüşt, İslam, Musevi,Hırıstiyan vb.) Bu dinlere ba9lı 
hangi mezhepler bölgenizde vardır? (Alevi, Sünni, Nasturi, 
Keldani, Suryani, Şii, vs.) Bölgenizdeki din ve mezheplere 
yaklaşırken ilk etapta neye dikkat ebnek gerekir? Sizce, 
önplanda dinin hangi yönleriyle mücadele etmek gerekir? 
Hakim sınıfların ve sömürgecilerin halkımızı bölmek için 
körükledikleri ayrılıklar, ekdikleri nifak tohumları ne
lerdir? Bunlarla en iyi mücadele biçimleri hangileridir? 
Dinlerin kadınlar üzerindeki özel baskısı nedir? Geçmişte 
tanıdı~ınız ve ya mensup oldu9unuz Din hakkında; kadınla

ra ilişkin sorunlar için,geniş bir rapor hazırlıyabilir
misiniz? 

VI-OLKEMİZİN OİÖER BÖLGELERİNİN (PARÇALARININ) DURU-
MU 

(Bu bölüm tüm yoldaşlarca bilgileri oranında cevap
landırılabileceÇi gibi, esas olarak belirtilen bölgelere 
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gidip çalışan ve oraları tanıyan yoldaşlarca cevaplandı
n.lmalıdır.) 
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Di9er parçalarda ayrıtedici ve belirgin özelliklerden 
hangileri ilk planda göze çarpmaktadır? Sosyo-ekonomik, 
toplumsal açıdan parçaların birbirlerinden farkları neler
dir? İlk başlangıç da elde edilmesi gereken genel tablo 
nedir? 

Ulusal hareketin gelişmişlik düzeyi nedir? Hangi 
sınıfların hareketi egemendir? Hangi parti ve örgütler mü
cadeleyi yürütmektedir? Hangi amaçlar do9rultusunda? 
"Otonomi talebi" ile kitlelerin savaşımı arasında nasıl i
lişkiler doeymaktadır? Halkın yaklaşımı. nasıldır? Ba9ım
sız, Birleşik, Demokratik Kürdistan stratejik eiarı.na karşı 
parti, örgüt ve kitlelerin tepkisi ve tavrı nedir? Prole
teryanın durumu nedir? İşçi sınıfının ulusal hareketle ba
~ı nedir? M-L. örgüt ve partiler varmıdır? Kürdistan'da 
tek proleterya partisi düşüncesi nasıl ele alınmaktadır? 
Zaman zaman buradaki örgütler arasında çıkan kanlı çatış
maların gerçek nedenleri nelerdir? Di~er parçalardaki 
halkımızın 11 Türkiye Kürdistanı"na ilişkin düşünce ve izle
nimleri nedir? 

VII-Dİ~ER öRGOTLERLE İLİŞKİ OZERİNE 

Kürdistan bütününde oluşan ilk partiler ve örgütler 
hangileridir? (20. yy'da) Bu örgütler dieyerlerinin oluşu
munda ne gibi bir etkide bulunmuşlardır. Bugün Tüm Kürdis
tan'da tek tek parti ve örgütlerin gerek genel, gerekse ye
rel birbirleriyle ilişkileri nedir? 

Bizim varolan tüm örgütlere karşı tavrımız nasıl ol
malıdır? Güney (Irak) Kürdistan'ı; I-KOP, YNK (Yekiti 
Nıştimani Kurdıstan) 1 Komela-Irak, Kürdistan Sosyalist Bir
lik Partisi, PASOK, Kürdistan Demokratik Halk Partisi {Sami 
Rahman'cılar). Doqu Kürdistan (İran); İ-KOP, Komela-İran, 
(İran Komünist Partisi). Güneybatı (Suriye) Kürdistan'ı; 
Suriyi Kürdistan'ı Demokrat Partisi, Demokratik Sosyalist 
Parti, Sosyalist Parti, vb. bir çok partiya karşı tavır na
sıl olmalıdır? 

Kuzeybatı (Türkiye) Kürdistan'da; PKK, TKSP-özgürlük 
Yolu, Peşeng-PPKK, Armanc, KUK-SE, KUK-YE ve di~erleri, 
Rızgari, Heviya Gel, Ala Rızgari, Yekitiya Sosyalist, Tür
kiye Kürdistan'ı Demokrat Partisi ve di9erlerine karşı ta
vır nasıl olmalıdır? 

Kürdistan'da ideolojik tartışmalar nasıl başladı? 
Revizyonist akımlarla ayrılıklar nasıl gelişti? Oluşan 
çatışmalar nasıl gelişti? Olumsuzluklar nelerdir? Halkın 
olaylara yaklaşımı neydi? Revizyonistterin teşhiri saqlana
bildi mi? ~evizyonist siyasi akımlarla aramızda gelişen ça
tışma, kavga gibi olayların gelişimi do~rurnuydu? Sorumlu
luk kimdeydi? Sonuçları ve halk içindeki etkileriyle, somut
örnekler vererek ve önyargısız olSrak açıklamaya çalışınız! 
Somut olarak miting 1 ·yürüyüş, tartışmalarındamı, yoksa baş
ka alanlarda başka nedenlerden mi çıktı9ını açıklayınız? 
Kürdistan'da siyasi hareketler arasındaki çatışmaları, ay
rıntılı mümkünse belgeli bir şekilde anlatınız~ Çıkış ne
denleri, gelişimleri, yarattı9ı olumsuz gelişmeler ve hal
kın yaklaşımı? 
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VIII-YURT DIŞI 

a)Türkiye 
Türkiye ile Kürdistan Devrimcileri arasındaki ba~lantı na
sıl olmalıdır? Türkiye'de örgütlenmemiz hangi esaslar ü
zerinde yükselmelidir? Türkiye'de her birim diger başlık
lar altındaki sorulara cevap vermekle birlikte, kendi yapı
larına özgün özelliklerini ayrıntılarına kadar açıklasın
lar~ örgütlenme düzeyi nasıldır? Kadro ve sempatizanların 
kökenieri ve şu anda içinde bulundukları durum nedir? ör
gütlerimizin önlerine koydukları görev, diger siyasi akım
larla ilişkiler vb. nasıldır ve nasıl olmalıdır? Anti-fa
şist hareket içinde yerimiz nedir, nasıl olmalıdır? İşçi 
hareketine yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Sendikal mücade
leye yaklaşım nasıl olmalıdır? Sendikalar içindeki Türk ve 
Kürt işç'ilerinin ilişkileri nasıl ele alınmalıdır? Türki
ye'de bulunan Kürtlerin! ve Kürdistan'lıların! Ba9ımsız
lık Mücadelemizle ilişkisi nasıl ele alınmalıdır? {Kürtler: 
Türkiye'deki azınlık miliyet olarak kuşaklar öncesi yerleş
miş Kürtler kastediliyor. Kürdistan'lılar olarak, Kürdis
tan'da yaşayıpda geçici olarak Türkiye'de bulunanlar 
kastedilmektedir. Bu konudaki sınırlar elbetteki Çin seddi 
kadar net de9ildir. Sınırlar oldukça rnu9lak ve belirsizdir. 
Bu konuyu mekanik kavramamak gerekir.) Geçmişte sürgün so
nucu göç etmiş Kürtlerin ülke ile ba~lantıları naslldır? 
Nereden sürgün edilmişlerdir? (Hangi bölgeden?) Türkiye'de 
öcyrenci hareketi içinde yer alan kadro ve sempatizanlarımı
zın hareket çizgisi nasıl olmalı, ö~renci hareketi içinde
ki yeri nedir? 

b)Avrupa ülkeleri ve diqer ülkeler: 
Bulunduqumuz ülkedeki ve birimlerdeki bölgede Kür

distan'lılar hangi temelde ve amaçla kalmaktadırlar? 
İşçi, öQrenci, politik mülteci, vb. Hareketi~izin kadrosal 
ve politik gücü nedir? Politik çizgimiz ve mücadele takti-
9'imi.z.. nedir ve nası.-1. olmal.ıdır? Demok~atik- kitla-.ör.g.ü.t.ı.a-; 

rinin durumu nedir? Bizim rolümUz nedir? 
Bulundu9umuz ülke devrimci hareketi ile ilişkileri

miz nedir? İşçi sınıfı hareketi ile ilişkilerimiz nedir ve 
nasıl olmalıyız? İşçi sınıfı hareketi ile kaynaşabiliyor 
ve görevlerimizi yerine getirebiliyormuyuz? 

Olkemiz Devrimini destekleme alanında hangi olanakla
rımız mevcuttur? Hareketimize hangi olanaklar sa~lıyabili
yoruz? Propaganda, ideolojik, politik, askeri; kadrosal, 
maddi, yayınsal ve akla gelecek tüm di~er alanlarda? --· 

IX-CUNTA SONRASI DÖNEMİN DE~ERLENDİRİLMESİ 

Cuntanın gelişindeki ilk de~işiklikler nasıl oldu? 
En çok dikkatinizi Çekenleri anlatınız?·· Cuntadan bu yana 
gelişen ekonomik,· aSkeri, toplumSal de~işiklikler genel 
hatlarıyla nasıldıt? Kitlelerin saflarındaki de9işiklikler 
nelerdir? (İşçiler, .köylüler, ~renci-aydıl"';, memur, esnaf 
vb. kesimlerdeki d~gişiklikler nasıl kendisini gösterdi?) 
Devrimci örgütlerin içine girdikleri 1 somut durum, mümkünse 
somut anlatılmalı? Devrimci örgütlerle halk arsındaki baq
lantılarda ne gibi bir deqişme gözlemlendi? Devrimci ha-
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reket ile halk arasında ki ba~ ve güven sarsıld~ı? E~er 
cevap •evet 11 yönündeyse nasıl sarsıldı.? Kimler, hangi 
hata ve olumsuzluklar en çok bu durumdan sorumludurlar? 

Komünist hareketimizin bu do~rultudaki zaaf ve ha
taları nelerdir? Cunta sonrası hareketimizin hata ve zaaf
ları nelerdir? Hareketimizin cunta dönemine özgü mücadele 
çizgisinde mi yanlışlık sözkonusudur, yoksa hatalar başka 
alanlarda mı yatmaktadır? örneeyin örgütsel alanda mı vb.? 
Devrimci hareketimizin ve diger hareketlerin yedi9i darbe 
nasıl önlenebilirdi ve çıkarmamız gereken dersler neler ol
malıdır? 

Cunta öncesi ve sonrası işkencede, polis karşısında, 
mahkemede, cezaevinde devrimci tavır nasıl olmalıdır? Bu 
konuda öncesi ile sonrası dönem arasında farklar var m~
dır? Çözülmelerkarşısında cezaevlerinde tak~nılan tavır 
nasıl olmuştur? örnek tavırlar ve ihanetçi davranışlar 
dahil tüm davranış biçimlerini bildiriniz? Oüemanın elin
deyken komünist tavırda gösterilen zay~flı~ın nedenlerini 
nasıl kavramak gerekmektedir? Bu konuyla ilgili komünist 
siyaset nasıl olmalıdır? (Genelden ziyade somut durumumu
za ilişkin konuşmak gerekmektedir) Bu konuyla ilgili ek
siklerimiz ve başarılı-olumlu yönlerimizi Türkiye ve Kür
distan koşullarında karşılaştırmalı olarak yapınız. Ek
siklerimizi gidermek için neler yapılmalıdır? 
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X-BİRLİK VE KONFERANSLA İLGİLİ 

Bu konuyla ilgili sorular sormayı günümüzde fazla 
uygun ve zorunlu görmedi~imden tüm yoldaşların konuyla il
gili düşüncelerini bildirmelerini istemekle yetinecegim. 
Tüm yoldaı;ılar 79 ile 87 yı-lları arasındaki dönemin tümü 
boyunca varolan zaaf, hata ve eksiklerimizi bu konuda ya
zabilirler. Birli~in bugün nasıl kavranması gerekti9i ve 
hareketimizin gelişimi Ozerindeki önemi nedir? 

Konferans konusundaki düşünceleriniz nedir? örgütlen
mesinde oluşturulmasında düşündüklerinizde de~işiklikler 
sözkonusuysa bildiriniz! Konferansa iletmek istedi9iniz 
özel mesaj var mıdır? Konferansın çözümlenmesi
ni istedi~iniz sorunlar var mıdır? Konferans sonrası hare
ketimiz önüne nasıl bir örgütlenme ve nasıl bir mücadele 
koymal~dır? ideal mücadele planı de~il hareketimizin güç 
ve koşullar~na uygun mücadele planı öneriniz! 

(Not; Yukardaki soruların bazılarına, bazı bölgele
·rin hiç cevap vermemesi durumu dogabilir. Yani bazı soru
lar bazı bölgeleri, yada bugünkü durumumuzu ilgilendirmi
yebilir, ancak genel durumumuz ve gelecegimiz açısından 
sorular listesinde bulunması gerekiyordu. Bu durum arka
daeları yanıltmamalı ve yanlış anlaşılmamalıdır. Yoldaşlar 
sadece cevap verme durumundaki sorulara cevap vermelerinin 
gerekli oldu9unu düşünmelidirler. Bu yeterli olacaktır.) 

Dipnotlar; 
{CI):"ademi merkeziyetçilik" yabancı dillerde "Dezent

ralisation• olarak geçmektedir. Türkçenin kendisinin arap
çadan aldıgı "ademi" bir çogumuz içinde yabancı oldui;Jundan, 
yazı anıaeılmaz duruma geliyor. Anti-merkeziyetçilik, mer
keziyetsizlik, "merkeziyetçiligin karşıtı" olarak •merkezi
yetçilii;Jin olmadıgı yerel birimıerin agırlıklı söz sahibi 
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oldu~u durum" olarak anlaşılmalıdır. 
'X' :"!stihbarat" kelimesi daha de~işik ça~rışımlara 

yol açtıgından bu kel i menin sadece "bi lgilendirme" olarak 
kavranılması gerekti~ini vurgulamada yarar vardır . Almanca
sı; "ohne Information isteine Zentralisation unmöglich" ; 
"Bilgilendirme olmaksızın merkezileştirme olanaksızdır" 

Bilgilendirme den ~~ ve Mo yu geniş bir şekilde bilgilen
dirme kastedilmektedir. Bu , yazının gelişiminden rahatlık

la anlaşılmaktadır. 
(ll :"Mümkün oldugu kadar ademi merkezileştirmeliyiz " 

şeklinde olmalıdır . Başka yerlerde benzeri hatalar var. An
cak çok öneml i anlam hatalarına yol açmadı~ı için üzerinde 
durmuyorum . 

(2) :" iktidarsız " kelimesinin iyi kavranması gerekir . 
"machtlos " kelimesi aynı zamanda güçsUz demektir . Yani ha
reket edemiyecek, bir şey ya pamayacak durumda olmak anlamı

na gelir . 
(3) :"en acil " yerine "en hayati " yani (veya) "en ya 

şamsal" olmalıdır . 

! " ): " Kendilerini yeniden örgUtlemelidirler" "kendi
lerini dönüştürmelidirler " şeklinde deqişmeli. Devamı "uz
manlaşan, ' daha işbi~~rek ' çalışan örgütler ... . " şeklinde 

olmalı . 

------ - - - -------------88888888888888888-------------------
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
n n 
n TEK DEVLET TEK FROLETERYA PARTİSİ liNLAYIŞI U 

%% " 
%% NEDİR? %% 

u " 
%% N. Bişar '' 
%% " 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

11 Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz~·, sloganının 
atılması üzerine bir asırlık süreden fazla zaman geçmiş 
k~lunuyor. Dünya işçi sınıfının büyük ö!}retmenleri Marks 
ve Engels tarafından ortaya atılan bu slogan, Komünist 
Enternasyonalin künyesine kazılmıştı. 18. Yüzyılda oldu-
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~u gibi, günümüzde de halen geçerlili!}inden zerre· .kadar 
bir şey kaybetmeyen bu şiarın Marksist 1 lerce savunulması 
ve hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Tabiiki Bolşe
viklerce bu slogana eklenen "ezilen halkları~da unutmamak 
gerekir. Birinci dünya savaşı esnasında başta Kautski ol
mak üzere bir çok •sosyal Demokrat Parti"nin komünist dü
•ünceye ihaneti* onların ana vatan~ savunma ad~ alt~nda 
kendi i•çi s~n~flarına karşı tavır takınmaları ve icraat
larıyla kendi emperyalist burjuvazileriyle birleşmelerinden 
dolayı, dünya i8çi sınıfının ve ezilen halklarının birligi 
dogrultusunda atılan öneml_ i adımlar, büyük oranda baltalan
mı• oldu. 

Daha sonraları Lenin•in önderliginde III. Enternasyo
nal'in kurulmasıyla, bu yöndeki çalı.şmal.c bir daha hız
lanmış, başta Almanya'da olmak üzere dünyanın bir çok ül
kesinde komünist düşünce yankısını bulmuştu. Almanya'daki 
Hamburg ve Berlin ayaklanmalarında, ve daha sonraları İs
pan'ya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Avusturya'da III. Ec
ternasyonale baglı örgütler devrim mOcadelesi _ i~in en On 
saflarda çarp·ı.şmışlar.Qı. III. Enternasyonal 1 in bu cabası 
ikinci dünya savaşından sonra. KornUnform vasıtasıyla devam 
ettirildi. Daha sonraları başta Sosyalist Sovyetler Birli
gl'nde olmak"üzere bir çok komünist partisi içinde reviz
yonist ihanet akımı gelişti. Karşı devrimci revizyonist 
kli~in SBKP(B) tamamiyle ele geçirmesinden sonra, diM 
ger bir dizi sosyalist ülkede karşı devrimciler tamamiy
len cesaret alaraktan faaliyetlerini leqale çıkardılar. 

özellikle Kruçev haininin Stalin'in •ahaında marksi%me 
saldırması, kapitalist ve demokratik rejim1erin oldugu Ul
kelerdeı kar•ı devrimcilere ayaklanma mesajı oldu. Ma
caristan, Avusturya, Fransa qibi ülkelerde komünist 
parti binaları saldırıya u;radı, bir çogu ya;ma edilip 
tahrip edildi.Bu· ,arada yüzlerce komünist y•ralandıf-bir;. ı.: 
kesim kitlesel {özellikle Macaristan 1 da) katledildi. 
Derken kar•ı-devrim, dünya i•çi sınıfı ve ezilen halkları
nın birligi d~rultusunda kamOnistlerce atılan dev ad~
ları,kısa sürede kuşa çevirip. etkisizleştirdi. Daha 
sonraları bir dönem AEP-ÇKP, bir dönem sonra AEP'in tek 
başına dünya işçi sınıfının birligin.~ yaratma k~~~sunda-
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ki çabaları, günümüze kadar oldukça cılız kaldı. İdeolojik 
alanda AEP bir dizi gelişmeye ön ayak olduysadaJ pratikte 
ezilen halkların ve dünya işçi sınıfının birli~i yönünde 
önemli büyük adımlar atamadı. (Halende atmış degil.) 

Günümüzde AEP'in bu konuda çabaları ve çalışmaları 
olmasına ragmen; bir III.Enternasyonal türUndeki bir ör
güt hallihazırda yaratılmış de~il. Kendisini AEP'in aç
tıgı kızıl bayrak yanında gören bir iki parti hariç, 
digerleri kendı ülkelerindeki devrimci mücadeleye önder
lik edemiyorlar. Kuşkusuz AEP ve onun çevresindeki parti
lerin bu yöndeki ugraşları düzeyi ne derecede olursa olsun; 
her şeye ragmen bizleri sevindir.meli ve tarafımızdan des
tek görmelidir. Dünya devrimi için güçlü bir çekim merke
zinin yaratılması, tüm dünya devrimcilerinin ortak çal~ş
malarıyla olacaktır. Tüm bu çalışmaların bir odakta topla
nıp koordine edilmesi AEP veya buna yakın partilerin ön
derli~inde olabilirmi? Bizim buna katk~mız ilerisi dönem
lerde ne olabilir? UKH'nin da9ınık güçlerinin yeniden to
parlanmasında, AEP ve onun yanındaki güçlü partiler tarihi 
bir görevle karşı karşıyadırlar. Onların bu görevi gerçek
leştirme do~rultusundaki her olumlu çabaları, tüm olumsuz
luklara ra~en tarafımızdan desteklenmelidir. Bu dönem, 
bizler, onların dUştükleri eksiklik ve hataları :eleştir

mekten çok; kendi O'l:ıtemizde adJ.na layık devrimci bir parti
yi yaratma göreviyle karşı karşıyayiz. Yukardaki iki so
rudan birincisine bir cevap ve·rmek ve tahliliere giriş
rnek, bu dönem bizleri ilerleten bir niteli~e sahip olmaz. 
Ama ikinci cevaben bir çok konuda tartışmamız, biz-
leri bu ilerletir. 

ve görüş 
prensibini; biz bi-

genişletilmi' bir liyle şöyle formüle edersek, 
hatalı davranmış olmayız. Kendi ülkesinin işçi 
ezilen tüm halkının erçek devrımcı partisı ol
esın e evrırocı urum o u u a e; a ının m -
önderlık edemeyen, dünya ış ı sınıf~nın ordu

suna; en ı esın e rg ç ır yara ara a
tılmayı beceremeyen, k1sacası Ulkesındekı s~nıf mlicadelesı
nı asla kavrayıp halkına yeteri~ devrımcı bıl~nç taşıma
yan ve Ulkesındekı polıtık arenada sUreklı ard ı olan• bır 

rg un veya par ~nın ıçerısın e veya çevresın e pe 
konuşma ve eleştırme hakkı olmamalıdır. (Burda sözü. edilen, 
uzun y~llardan berı faai~yet yÜrÜten parti ve örgütlerdir. 
Henüz yeni faaliyette başlamış devrimci organizasiyonlarda 
böyle bir şeyi bekliyemeyiz. kn.) 

Bu dönem bizim için acil sorun; dogru çizgimiz teme
linde, gerçek bir devrimciler örgütünün tüm ülke sathında 
yaratılmasıdır. Biz bunu gerçekleştirdi~imiz oranda, dünya 
işçi sınıfı ordusuna kendi ülkemizden örgütlü bir bölüklen 
katılabilecegiz. Dünya işçi sınıfının birli9inin yaratılma
sı, her ülke devrimcilerinin kendi ülkelerindeki işçi sını-
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fını örgütleyip, derleyip toparlarnalarından geçer. /Bir 
ülkede ezilen halkın örgü tlenmesi, o ülke de yaşıyan halkın 
devrimcilerine düşeri Di~er ülke devrimcilerine ise, elle
rinde geliyorsa bu ülke devrimcilerine yardım e tmek dü-_: 
şer i Bu yardım onların gidip orada örgütse l kollarını 

uzatarak örgütlenrnek anlamına gelmez; örgütlendirilrnek is
t e nen halkın devrimcilerine maddi, manev i ve ide olojik 
bir destektir. , Yoksa g idip orada kendi direktifleri do~
rultusunda faaliyet y ü rüten bir bölge komitesi,veya hemp a 
bir örgüt yaratmak de~ildir.Oünya görüşleri bir o lan çeşit
li ülkelerin devrimci parti ve örgütleri o rtak örgütle
rini zaten yaratacaklardır. Bunların birleşirninde, Dünya 
Komünist Partisi olarak adlandırabilece~irniz bir örgüt 
do~ar. Bu örgütün merkezi yayın organları, Merkez Komite
si, kendisine ba~lı di~er organları ve kongreleri olur. 
Böyle bir durumda tek tek ülkelerdeki Komünist Parti'leri, 
Dünya Komünist Partisi'nin seksiyonları durumuna gelirler. 

Tek tek dev rimci parti ve örgütler arasında, tüm 
dünyayı kapsayacak şekilde yaratılan bu birlik gönüllü bir 
birliktir. Bu birlik içerisinde bir partinin başka parti
ler üzerinde çeşitli entrikalara girişrnesine asla müsaade 
edilmez. Bir partinin, · di~er bir parti ve örgütü direk 
kendi hempası durumuna düşürme yönündeki çabası emperya
lizm olur. Enver Hoca hayatta oldu~u dönemlerde, Yugos
lavya Komünist Partisi'nin Arnavutluk Ernek Partisi üzerin
de hegemonya kurma ve Arnavut'lu~u Yugoslavya'ya katma 
yönündeki çabası, AEP'ce emperyalizm olarak de~erlendiril

rniştir. Bu olay henüz Ortado~u düzleminde yeterince açık
lı~a kavuşturulrnuş de~ildir. "Tek devlet sınırları içeri
sindeki tüm uluslardan emekçilerin birleşip, o rtak müca
dele etmeleri" Marksist-Leninist anlayışı, ço~u çevrelerce 
tahrif edilip, içi boş emperyalist nitelikli bir düşünce 
haline getirilmektedir. Bu Marksist-Leninist anlayış; 
Türkiyede AEP'e yakınlıklarıyla tanınan, bir TDKP, bir 
TDKH, bir TKP/ML-H ve onları yakında takip eden TKP/ ML, 
TKP/ ML(B) tarafından bilinçli bir tarzda kitlelere yanlış 
empoze edilmektedir. Bir TKP'nin, bir TİKP'in bu yönlü ça
bası bizce anlaşılır bir şeydir. Çünkü bu iki partinin dü 
şüncesi ne pahasına olursa olsun "Kutsal Türkiye• toprak
larının bütünselli~ini korumaktan yanadır. Onlar bir 
dizi revizyonist milliyetçi tezleriyle karşı devrimci ol
dukları kadar, bu meselede de karşı-devrimci bir pozisiyon
dadırlar. Türkiye ve Kürdistan halkları tarafından anla
şılmaz olan; kendilerine "proleter devrimci" sıfatını atf- . 
edip,bu sorunda sömürgeci-şövenist bir tavır takınan hare- ' 
ketlerin içinde oldukları çirkef konumdur. Bizim halk -
saflarında gördü~ümüz bir dizi hareketin bu yönlü yanlış 
tavrı, dünya ezilen halklarının birli~ini yaratma do~rul
tusundaki devrimci çalışmalara terstir. Bu tavır dünya iş
çi sınıfının yeniden birliginin yaratılması için atılacak 
olumlu adımları engeller. Böylelikle tüm dünya genelinde 
devrimci örgütlerin ve partilerin yaptıkları çalışmalar 
sekteye ugratılır. 

\ 

Bunlar tek devlet tek proleterya partisi düşüncesiy-
le neyi kastediyorları Bunlara göre tek devlet sınırla
rı içer~sinde yaşıyan çeşitli milletle~ (Bunlard~b~zı-
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ları milletler yanl halklar terimini kabul etmiyorlar. 
Örne~in nHalkın Kurtuluşu") mensup emekçiler ve işçiler, 
her halUkarda tek Proleterya Partisi'nin çatısı altında 

örgütlenmelidir. Bunu bir zorunluluk olarak gören bu akım
lar, bilerek veya bilmlyerek Marksist-Leninist'lerin bu me
seledeki tavırlarını hasır altı etmektedirler. Lenin, 
Rdevlet bir sınıfın di~er sınıflar üzerindeki diktatörlü
g-üdür" der. Biz bunu şöylede formüle edebiliriz; devlet, 
sınırları çizilmiş geniş topraklar Uzerindeki(Burda ufak 
devletleri dıştaladı9ımız anlaşılmamalıdır.) bir sınıfın 
di~er sınıflar üzerindeki diktatörlük aracıdır. Tarihte 
bazı devletler yanlızca tek bir ülkenin toprakları üzerin
de kurulmuştur. Ama bir çok ülkenin toprakları üzerinde 
kurulmuş ve halende kurulu olan bir dizi devletin varlı9ı
da söz konusudur. Bu tür devletlerin sayısı oldukça kaba
rık ola gelmiştir. Bu ara ~lkeyide. tarif etmekte 

~~~':-, 

ve ya ezi-
ci ço9unluk teşkil olmasıyla. ülke ve 
devlet kavramları arasında muazam bir fark vardır. Bir dev
letin belirlenmiş, haritalar üzerinde sınırları çizilmiş 

toprakları olur.(Kastedilen özellikle köleci dönemin orta
larından başlayıp günümüze dek çeşitli biçimlere bürünerek 
gelen devletlerdir.) Bir ülkenin co9rafik anlamda belli sı
nırları olmasına ra~en, ülkenin sınırları her zaman hari
talar üzerinde çizilmiş ve ya belirlenmiş de9ildir. ülkenin 
haritalar üzerinde sınırlarının çizilip çizilmemesi,, gene
likle o ülke üzerinde yaşıyan halkın verdigi mücadeleye ve 
ba9ımsızlı9ını koruyup koruyamarnasına ba9lı olmuştur. 

örne9in çarlık Rusya'sının imparatorluk sınırları içeri
sinde bir çok ülke mevcuttu. Rusya, Azerbeycan, özbekistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Ermenistan (Yanlızca Do9u Erme
nistan), Estonya, Letonya ve dönem dönem Polonya vs. gibi 
ülkeler çarlı9ın h8kimiyeti altında kendi isimleriyle a
nılrnalarına ragmen, genelikle bunların haritalar üzerinde 
çizilmiş belli sınırları yoktu. Bunlardan baz~larının dev
let olma ve sınırlar~n~ belirleme yönündeki savaş~mlar~ sü
rekli kanlı bir şekilde bastır~lıyordu. Ne z~anki Ekim 
oevrim'i oldu, ne zamanki başta merkez Rusya olmak üzere 
çarlı9ın devlet s~nırları içindeki di9er ülkelerde, ezilen 
halklar devrimcilerin önderli9inde aya~a kalkt~lar, onla
rın devlet s~nırlar~nı belirlemeleride gündeme geldi. 
Nitekim 1922'de kurulan SSCB ile birlikte, çarlı9"ın eaare
tinde kurtulan ülkelerin sınırlarıda belirlendi. Surdaki 
tek tek ülkelerde kurulan işçi-köylü cumhuriyetleri kendi 
istemleriyle SSCB 1 yi oluşturdular. Ve böylelikle bu cumhu
riyetler milletlerarası düzeyde de resmi bir statüye ka
vuştular. Günümüzde bir Belucistan'ı ele alal~, burası 
Beluc halkın üzerinde yaşad~~ı geniş topraklardır. Belu
cistan ülke olarak; tran, Afganistan ve Pakistan devlet
leri arasında parçalanmıştır. Belucistan, Belucistan olarak 
geçmesine ra9men, günümüzde Beluc'lar devlet olmadıkları i
çin resmi devlet sınırları yoktur. 

"Güneş batmayan imparatorluk" olarak anılan bir döne
min İngiliz Krallı9ı'nı ele alalım. t~g~ltere söm~rgeci. 

• 

• 
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despotizmi yüzünden bir çok ülkeyi kendi devlet toprakla
r~na katmıştı. O dönemin haritalarına bakıldıqında, başta 
Hindistan'ın büyük kesmi olmak üzere bir dizi Afrika ülke
sinin İngilterenin devlet sınırları içerisinde oldugu gö
rülür. Hepimizin yakında tanıdıgı osmanlı tmparatorluguı 
nuda-. ele almakta yarar var. Osmanlı İmparatorlui}u devlet 
olarak tek devlet olmasına ra~en, bir döneroJ Romanya, 
Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan,Ermenistan 
(Yanlızca Batı Ermenistan'ı), Kürdistan {Xürdistan'ın günü
müzdeki Oç parçasını), Filistin, Arabistan, Libya, Mısır. 
gibi ülkeleri kendi devlet sınırları içerisinde bulunduru
yordu. Günümüzdeki Türk devleti, iki farklı ülkenin top-
rakları üzerinde kuruludur. Anadolu ve Kuzeybat~ Kürdistan 
toprakları. İngiliz devleti halen iki farklı ülkeyi ken
di hükümranl~k sahas~ içerisinde bulunduruyor. İrlanda ve 
İngiltere. İspanyol devleti keza yine bir çok ülkeyi ken
di toprak sın~rlar~ içerisinde bulundurmaktadır. İspanya 
ve Bask ülkeleri. Buradaki Katalanya ve Analusien'nin du
rumuda ayrıca oldukça ilgi_ çekici,ve ayrıca incelenmeye 
de~er. Fransız devleti yakın geçmişe kadar, Fransa'nın 
yanında Cezayir ülkesini kendi devlet sınırları içeri
sinde bulunduruyordu. Günümüzde kendisinden~Qhk uzak olan 
bir aday~ halen devlet sınırları içinde tutmaktadır. 
Günümüzdeki İran devlet sınırları içerisinde, Acemis-
tan, Kürdistan (do~u kesimi), Azerbeycan (9!1~E~_y kesim:!>-, 
Türkmenis:tan, Belucistan (bir kesimi) v~--~ç.-~!'-'.~an ' .. ! J!!l_:ı ke
simi} bulunduruyor. 

Tarihe baktı~ımızda dünya haritasın~n her 20-50 se
nede bir köklü degişikliklere u~radıgını görürüz. Devlet 
sınırları sürekli büyüyor, k üçülUyor bazende ortadan~-:.ı:.it.:J:
kı.yor. Modern dünyamızda tek tek ülkeler_ i~1bazen parça
lanmalarına, bazen birleştirilmelerine raomen ülke özel
likler~nd8n pek bir şey kaybetmiyorlar.Çünkü kapitalizmin 
gelişmesine paralel olarak tek dünya pazarının olufmaeı gün
deme geldi ve emperyalizm döneminde kapitalist ser.mayenin 
dünyada paylaşmad~~ı tek bir alan kalmadı. Vietnam parça
lanmı• bir UlkeydiJ ne parçalanmı• olduOu dönemde, ne. de 
şimdi ülke özelılginden pek bir şey yitirmedi. Günümüzde 
Kore, Yemen, Almanya, Kürdistan gibi ülkeler çe,itli tari
hi gelişmelerden dolayı parçalanmı• bir durumdadırlar.Ayrı 
parçalarda ayrı devletlerin hükümranlı;ı söz konusu, ha
ritalar üzerinde hükümranlık hakkına sahip devletlerin sı
nırları. çizili, ama ülke olarak tek ülkedirler. Kan~a bu 
kadar can sıkıcı örnekten sonra ülke ve devlet arasındaki 
farkın nerede yattı~ı yeterince anla,ıldı. 

TEK DEVLET TEK PROLETERYA PARTİSİ ANLAYlŞINI SAVUNAN

LAR NEREYE VARIRLAR? 
Diyelim ki ,imdi Fransa bir devlettir,ve orası için 

biz "proleter devrimci"ler olarak tek proleterya partisi
nift kurulueunu savunmak zorundayız.(!?) Fransa'nın yeni 
çıkan bir sava•la !sviçre, taveç, Avusturya ve Almanya•yı 
gibi çe,itli ülkeleri kendi devlet sınırlarına kattı;ını 
dü9ünelim. Fransa yine tek devlet olacaktır, yanlız aava• 
öncesi durumundan farklı olarak yeni bir dizi ülkeyi kendi 
devlet s~nı.rlar~ içerisinde bulunduracaktır. Şimdi ikinci 
durumdaki Fransa için tek devlet, tek proleterya partisi 
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anlayışını savunmamız do~ru olurmu? E~er böyle bir şe
yi savunmaya kalkarsak; bizde Fransız burjuvazisinin ya
yılmacı e~limiyle paralel olarak, işgal edilen ülkelerin 
komünistlerine ve devrimcilerine karşı haksızlık yapmış
olmayızmı? Hele bu düşünceyi savunan bir Fransız "Komü
nist" hareketi ve ya partisi olursa; Fransız burjuvazisi 
tarafında işgal edilen ülkelerin halklarına ve kömünist
lerine emperyalizmi uygulamış olmazmı? Bizce bu e~ilim ne 
maske altında savunulursa savunulsun ilhakçı emperyalist 
bir egoilimdir .·Bazı çevreler bize cevaben şunu diyecekler; 
böyle bir şeyde olurmu? Bizler somut durumun somut de~er
lendirmesini yaparak karar veririz. Somut durumun somut 
tahlilini yapmak oldukca devrimci bir tavırdır. ama tek 
devlet tek Proleterya Partisi anlayış~ prensip olarak savu
nuldumu, somut durumun somut tahlili ayaklar altına alınmış 

ol~r. Onlar istedikleri kadar somUt durumun somUt 
tahlilini yapacaklarını haykırsınlar; netice itibariyle 
pek bir şey de~işmez. 

Olke ve devlet kavramlarını, sapla samanı karıştı
rır gibi karışt~ran Türk Solu, geçmişte bolş·eviklerce mah
kUm edilen Bund'cu anlayışın şahsında Kürdistan Komünist 
Hareketi'ni roilliyetçilikle suçlayıp mahkUm etmeye çalış
maktadır. Burada Türk Sol'u burjuva hakim, Kürdistan Komü
nist Hareketi devrimci san~k durumundadır. Neticede mah
kUm olan Türk Sol'unun kendisidir. Şöyle ki;Bundcular 
bir ülke üzerinde yaşıyan çeşitli milliyetlerden halkın 

tek Komünist Partisi'nin çatısı altında örgütlenmesine kar
şıydılar. Bunlar ulusal kültürel özerkli~i savunarak, bir 
ülke içerisinde yaşıyan çeşitli uluslara mensup emekçi 
halkı; ayrı ayrı sendiklarda, ayrı ayrı Sosyal Demokrat 
Parti'lerde örgütlernek istediler. Bunlar bu yapılarıyla 
proleteryayı bölüyorlardı. İşçilerin tek amaç u~runa bir
leşmelerinin yerine, milliyetçi emeller ön planda tutulu
yordu. Eylül l899'da yapılan Brünn Kongresi'nde önemli 
tartışmalar bu meselede odaklanmıştı. Nitekim bir dönem 
sonra Avusturya Sosyal Demokrat Partisinde bu düşünce kesin 
yankısını bulacak ve Avusturya Sosyal Demokrat Partisi bö
lünecekti. Böylelik 1 le tek ülke olan Avuturya'da altı yeni 
"Sosyal Demokrat Parti" oluşaoaktı. Yeni oluşan bu parti
ler ulusal kültürel özerkli9i savunuyor ve işçi sınıfını 

tüm alanlarda bölüyorlardı.Bir dönem bu tek tek partilere 
baqlı okullar, demokratik kitle örgütleri vs~'ler kurul
muştu. İşte Bolşeviklerin o dönem mahkUm ettikleri düşün
ce buydu. Bund bir devletin sınırları içerisinde olan ülke
lerin kendi ayrı ayrı ayrı Komünist Parti'lerini kurmaları
nı savunmuyor,bunun tersine, tek tek ülkelerdeki çeşitli 
milliyetlerde halkın ayrı partilerde örgütlenmesini savu
nuyordu. Kömünistlerin tavr~ ise her ülkedeki çeşitli mil
liyetlerdeki halkın aynı partinin çatısı altında oı:q1ltien
mesiydi. · devletin 
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devrimci örgütün çatısı altında örgütlerneye çalışmıştıra 
Hareketimiz KAWA 1 da yanlızca Kürt halkına mensup devrim
ciler degil, aynı zamanda diger milletiere mensup Kürdis
tanlı devrimcilerin sayısı oldukça kabarıktır. KAWA çı
kışıyla birlikte Bund 1 cu düşüneeye köklü bir darbe vur
mue·tur. onun için hareketimiz i B und' culukla suçlay ıp sal
dırmak bayagılıktır. 

Meselanin dahada net anlaşılması için devam edelim 
ve Türkiye'yi ele alalım. Türk Sol'u diyor kiJ Türk dev
letinin sınırları içerisinde tek proleterya partisi. on
lar için TÜrk devletinin birden fazla ülkeyi kendi dev
let sınırları içerisinde bulundurması pek mühim de;ıı. Bu 
ne anlama geliyor? Günümüzde Türk devleti resm! olarak, 
Anadolu ve Kürdistan'ın bir kesmini kendi devlet sınır
ları içerisinde bulunduruyor. Bünun dışında Kuzey Kıb
rıs'ı yarı-resmi düzeyde kendi devlet sınırlarına kat-
mış durumdadır. (Orada kukla bir yönetimin olaası bizle-
ri yanıltmamalıdır.) Ortadoguda statükonun köklü bir degi
şikliqe ugradıgını, ve Türk devletinin Osmanlı'lar döne
minde oldugu gibi Irak ve Suriye'yi kendi toprakları
na kattıgını, bir anlık olsun düşünelim.(Tabii bunların 
içinde Kürdistan• ın iki parçasıda olmuş olur.) Tek dev
let sınırları içerisinde, tek Proleterya Partisi'nin sa
vunuculugunu üslenen bizim Türkiye'li "proleter devrimci
ler"(!) belki ilk etapta işgale karşı çıkacaklardır. 
t•qalin Türk ihlakçıları tarafından bir 25-30 sene sür
dürüldü~ünü,misalin.geregi farz edelim. Onlarca iegal 
pekişmiş olduktan sonra,(Aslında işgalin pekişmesi oldukça 
zor olur; olsa olsa pekişmiş görünür.) tüm Türk devletinin 
sınırları içindeki ülkeler için tek Komünist Partisiı 
nin varlıgının yaratılması farz olacaktır. Yani yeni i•
gal edilmiş Suriye ve Irak içinde,kendilerine ba~lı organ
ların faaliyet yürüttü~ü çalışma biçimini savunacaklar
dır. Böylelikle tek devlet tek Proleterya Partisi anlayı
eını savunan dü•ünce, Anadolu, Kürdistan, Irak ve Suriye 
gibi ülkeler için yanlızca "Türkiye Prol~terya Partisi"
nin varlıgını ön görecektir. Bunun dışındaki diger dev
rimci örgütlenmeler Bund'culuk ve milliyetçiliklan suç
lanacaktır. Bu düşüncenin varaca~ı nibayi nokta burasıdır. 
örne~in Kıbrı·s' ın Türk sömürgecileri tarafından i9gal e
dilmesinden sonra; bazı sol maskeli partiler ve örgütler 
kendilerine bag lı, ·Kıbrıs için faaliyet yürütecek, Kıb
rıs büro ve komiteleri teşekül ettirerek orada örgütlen
meye çalı,mı•lardır. Bu düeüncenin sahipleri TKP'den Par
tizan•a kadar uzanır. Uzun eleetirller neticesinde Par
tizan'dan ayrılan TKP/ML(B), Türk i•gal kuvetleri Kıbrısı 
tan defol 4iyebilmiştir. Bu grup, bu sloganı Kürdistan 
için, her nedense kullanmıyor. Herhalde onlarca Kürdistanı 
daki işgal pekişmiş ve süreklilik kazanmı• durumda. Kıbrı
sın yeniden işgali henüz yeni, kendi dostları kar,ısında 
mahçup duruma düememek için, faeist Türk ordusu Kıbrıs'tan 
defol diyebiliyorlar. Bizler onlara sorduOumuzda, niçin 
Kürdistan'da defol demiyorsunuz? Diyorlar ki Kürdistan'da 
defolsun da nereye gitsin? Peki bu mantı~a sahip olanlara 
sormak gerekir, Kıbrıs'tan defolsun da nereye gitsin? (Şu 
anda Türk ordusun Kıbrıs'tan gerçekten defolmasını istiyen 
bir kaç önemsiz gruptur. Digerleri meseleye oldukça ılımlı 
•iarlarla yakla,maktadırlar.) 
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Bu mantı~a sahip bu baylar adım adım iflaz eden 
müflisler konumuna gelmektedirler. Bunlar şunu kabullen
mek istemiyorlar ; bir ülkede bir işgalci ordu kovuldu9u 
zaman , bu , işgalci ordunun ait oldu9u ulusun halkına 
saldırtılması anlamına gelmez ; tam tersine, işgalci ordu
nun mensup oldu9u millettin ezilen halkının devrimci sava
şına destek olur . Onun içindir ki Türk ordusunun Kıbrıs ' ta 

ve ya Kürdistan ' da kovulması ; Türk proleteryasının ve e 
zilen halkının devrimini yapmasında isinin güçleşmesi 
anlamına gelme z, bu ,ezilen Türk emekçi sınıflarının ken
di burjuvazilerini devirmede işlerini n kolaylaşması 

anlamına gelir . 
Yukardaki kısa örneklerde de görüldü9ü gibi , tek 

devlet tek Proleterya Partisi anlayışını her halikülarda 
savunmak sömürgeci şövenist bir anlayıştır. Hatta ve 
hatta bu emperyalist e9limli :nüveleride barındıran bir 
anlayıştır. Bizler komünistler olarak , günümüzde mutlaklaş
tırılan tek devlet tek Proleterya Partisi anti- marksist 
anlayışına karşı, tek ülke tek Proleterya Partisi anlayışı
nı savunmak zorundayız. Bir devlet sınırları içerisinde 
yasıyan çeşitli milletlere mensup devrimci ve komünist
leri,aynı Komünist Partisi'nin çatısı altında örgütleme 
anlayışı ile , bir ülkede yaşıyan çesitli milletlere men
sup devrimci ve komünistleri, aynı Komünist Partisi ' nin 
çatısı altında örgütleme anlayışı aynı şeyler de9ildir. 
Bu iki anlayış arasında oldukça büyük fark vardır . Günü
müzde bunlardan birisi şövenizme ve sömürgecili9e takabül 
eder, di9eri isi Marksizme-Leninizme. 

Bu konuda Ekim Devrimi öncesi Bolşevik 'lerin tutumu 
b i ze oldukça ö9retici tecrübeler bırakmıştır . Ekim Devri
mi öncesi ; mücadelenin gelişmişlik düzeyi açısında, çar
lı9ı n sınırları . içerisinde üç tip ülke vardı. Birinci tip 
ülkeler de proleterya oldukça gelişmiş ve örgütlenmişti ; 

Ukranya , Rusya, Gürcistan. (Surdaki Komünist Partilerinin 
ve örgütlerinin kuruluşlarına yeniden bakmakta yarar 
var.) !kinci tip ülkelerde mücadele gerek ulusal,gerekse 
sınıfsal temelde yeni yeni boy atıyor ve buralarda komU
nistler kendi sınıf örgütlerini yaratmaya başlıyorlardı; 

bir Do9u Ermenistan'ı bu konumdaydı . Birde mücadelenin ol
dukça gerilerde seyretti~i Türkmenistan gibi ülkeler var
dı. çarlı9ın sınırları içerisinde yaşıyan komünistler o
luşturabildikleri ülkelerde sınıf parti l erini oluşturdu
lar , bazı ülkelerde yanlızca devrimci örgüt l er teşkilat
landırdılar. Mücadelenin çok gerilerde seyretti9i ülkelere 
propaganda komiteleri yolladılar . Tüm bu örgütlerin ve 
partilerin dünya görüşleri bir o l du9u için bunlar kendi 
birleşimlerinden olusan SBKP MK ' sini oluşturdular , ve çar
lı9a karşı olan mücadelelerini bir odakta birleştirdi
ler . Türkiye li bazı sivri zekalılar daha ince manevra
lara girisip; o dönem Çarlık Rusya'sında kurulan komUnist 
partileri SBKP ' nin bölge komitesi olarak de9erlendiriyor
lar. Tabii ki saçma,çünkü bir bölge komitesinin işlevi ile 
başlı başına bir komünis t partisinin işlevi arasında olduk
ça büyük farklar vardır. En basitinde en ufak komünist 
partisinin dahi bir MK'sı, bir MO 'nı ve kendi ülkesine özgü 
bir devrim programı vardır. Kömünist bir partiye ait bir 
bölge komitesinin ise ; birincisi part~den ba9ımsız he~ 
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hangi bir merkez komites i yoktur, ikinci o larak sırf 
kendi bölgesine ait, tamamiylen mensup oldugu partiden 
baÇımsız herhangi bir devrim programı yoktur. Bölge komi
telerinin devrim programları partinin devrim programının 
kendisidir. örnekler çoÇaltılabilinir. Ki , Türk Sol ' uda 
bu iki şeyin arasındaki farkı iyi bilmektedir. Sorun ken
dini her halikülarda haklı çıkarmaya çalışMak deÇilmi? o 
halde kendini temize çıkarma pahasına Marksist-Leninist 
anlayışı ayaklar altına alma bunlarca mübah bir olaydır. 

Bolşevikler, devri~e kadar tüm yardırnlara raçmen 
kendi ülkelerinde komünist partisini kuramamış, bazı ülke
lerdeki devriwcilere devrimden sonra kendi partilerini 
kurmaları için yardımcı oldular. Böylelikle çar'lıçın zul
münde kurtulan tüm ülkeler kendi komünist partilerine· kavuş
muş oldular. Komünistler genel olarak ufak, içine kapanık 
devletlerin kuruluşundan yana olmadıkları için ve bir kaç 
ülkede birden sosyalizmin inşaası daha kolay oldugundan 
dolayı; Ekim Devrim ' inden sonra birlik görüşmelerini baş

lattılar. (Büyük sosyalist devletlerin oluşmasının her za
man şartları olmayabilirde, Bu durumda devrimini yapan ül
ke tek başına sosyalizmi inşaya çalışır. Arnavutluk'ta 
olduÇu gibi,) Tek tek komünist partilerinin önderliÇinde 
kurulan işçi-köylü şura cumhuriyetleri,l922'de eşit şart
lar altında birleşerek SSCB'yi ilan ettiler. 

Türk Sol ' u ne yapıyor? Bırakalım, Kürdistan'a propa
ganda komiteleri yollayıp, orada devrimci bir parti ve ya 
örgüt yaratmak için çalışmayı; Kürdistan ' lı kömünistlerin 
yarattıçı örgütlenrneyi dal)ıtmaya çalışıyor, onu milliyet
çilikle suçlayıp kitle bal)larını koparmaya yelteniyor, 
Uluslararası verilen yalan yanlış infarmasiyonlarda işin 

cabası. Onların geçmişteki tutumlarıyla bugün geldikleri 
noktada oldukça ilginç . Onlar için geçmişte Kürdistan me
selesi yoktu , "Dol)u Sorunu" vardı. Türkiyenin Dol)u Anadolu 
bölgesinin niçin az geliştil)i tartışılıyordu. Kürdistan 
devrimci hareketinin gelişmesiyle ber aber "DoÇu Sorunu" 
oldu, Kürt milli az ınlık sorunu. Bir halka kendi öz ülke
sinin toprakları üzerinde milli azınlık olarak bakılması; 
dünya devrimleri tarihinde belkide Türk Sol ' una has bir 
şereftir . Halkımız ın mücadelesi dahada doruk noktalara 
varınca, mesele oldu ülke meselesi yani Kürdistan sorunu. 
1980 yılına kadar Türk Sol'u ile yapılan görüşmelerde ve 
ortak eylemlerde Kür distan kelimesinin platformda geçmesi 
oldukça zor, problemli bir olaydı . (Kıvılcım ve KSD hariç, 
bunlarda kendilerine göre pragmatist daha ince hesaplar pe
şindeydiler,) Günümüzde , artık sorun farklı bir düzeyde tar
tışılmaktadır , ama henüz Türkiye devr imci hareketinin tek 
devlet tek proletery a partisi meselesinde kafası açık del)il
dir . Tamamiyl e Türk Sol'culul)u yapanların konumlarıda bi
raz daha farklı, Bunlar Lenin'den yapılan yamru yumru çevi
rilerle kendilerini halen haklı göstermeye çalışmanın gay
reti içerisindeler. 

teraatıarını genelliklen Lenin ' den yapılan şu alın

tıya dayandırıyorlar: "Şimdiye kadar bal)ımsız , ve kendi ba
şına bal)ımsız bir devletin kurulması; Rusya'da, Büyük Rus 
Millet'ine ait bir ayrıcalıktı . Hiç bir ayrıcalıeyı kabul 
etmeyen biz Büyük Rus proleterleri, bu ayrıcalıl)ıda savun
muyoruz . Bizler var olan devletin toprakları üzerinde sava-
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şıyoruz, var olan devletin tüm uluslardan işçilerini bir
lestiriyoruz, bizler şu ve ya bu ulusal gelişme yolunun ke
filli~ini üstlenemeyiz, biz tüm olanaklı yollardan 
kendi sınıfsal hedefierimize varmayı amaçlıyoruz. (Lenin , 
Seçme Eserler Cilt 1 , Say . 700, Parg. 4, Almancadan çevi
ren biz . Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı Uzerine 
adlı makalenin dördüncü bölümünden . Daha önce türkçeye 
çevrilen ile mukayese edilmesinde fayda vardır. Çünkü çevri 
baska anlarnlarada çekilecek tarzda çevrilmiştir.) 

Şimdi bu paragrafın ne anlama geldiginin üzerinde 
duralırn. Onlar,"var olan devletin tUrn uluslarından işçile
ri birleştiriyoruz" cürnlesinden; tüm uluslardan işçilerin 
aynı partinin çatısı altında örgütlenmesini anlıyorlar . 

Lenin özellikle birleştiriyoruz kelimesini kulanıyor. Bu 
bir devlet sınırları içerisindeki , tüm ülkelerden proleter
lerin, aynı partinin çatısı altında örgütlernek anlamına 
gelmez. Tüm uluslardan işçilerin birleştirilmesi , yani 
farklı ülkelerde olupta tek devletin sınırları içerisinde 
olan proleterlerin birleştirilrnesi,çok farklı yollardan o 
lur. Birincisi,tek tek ülkelerdeki Komünist partileri ve 
ya devrimci örgütleri ortak Yürütme Kornitesi oluşturarak , 

ortak düşmana karşı birliklerini gerçekleştirebilirler. 
İkincisi, eger tek tek ülklerdeki komünist partilerinin 
veya devrimci örgütlerin dünya görüşleri tarnarniyle aynıysa, 
bunlar ortak bir Merkez Komitesi oluşturaraktan, ortak 
düşmana karşı savaşırnlarını aynı paydalar altında toplar
lar . üçüncüsü, eger var olan devletin sınırları içindeki 
ülkelerden, Komünist partileri ve devr imci örgütler arasında 
rnuazam görüş ayrılıkları varsa , bunlar ortak düşmana karşı 
bir cephe örgütlenmesinin şartlarını arıyabilirler. En so
nuncusu , ki bizce en önemlisi tUrn ülkelerdeki devrimci 
partilerin bir tek çatı altında , yani Dünya Komünist Parti
si'nin çatısı altında toplanarak, örgütlenip dünya işçi 
sınıfının birligini saglarnalarıdır. Görüldügü gibi bir dev
letin sınırları içerisinde mevcut ülkelerden işçilerin bir
liginin yaratılrnası,hiçte aynı partinin çatısı altında ör
gütlenip örgütlenrnerneye baglı bir olay degildir . Eger bir 
devletin sınırları içinde olan ülkeler de devrimciler kendi 
örgütlenmelerini yaratrnışlarsa ; ortak düşmana karşı savaş
ta, ortak devrimci savaş kurrnayını yaratırlar . Bu ivedi 
bir ihtiyaç olur . 

TEK DEVLET TEK PROLETERYA PARTİSİ ANLAYIŞININ GEÇER
Lİ OLABİLECECİ ŞARTLAR DOGABİLİRMİ? 

Yukarda dedik ki bizler tek devlet tek Proleterya 
Partisi anlayışını savunrnarnal ıyız.Günümüzde bu genelde dog
ru olan bir şeydir.Arna çok özel hallerde buna gerekli 
kalmıyabilirde . örnegin bir devlet düşünelim ; bir çok 
ülkeyi kendi sınırları içerisinde barındırsın, ve bu ülke
ler üzerinde yaşıyan halklar tarnarniyle kaynaşmış , arala
rında çok az nUans ayrılıklar kalsın ; o zaman bu devle
tin içerisinde olan her ülke için,bir komünist partisi
nin kurulmasına gerek varrnıdır? Tabii ki yok . Bu şart
larda , yani devlet sınırları içerisinde olan çeşitli ülke
lerdeki halkların her alanda kaynaştıgı şartlarda, komü
nistler tek komünist partisinin yaratılmasını savunrnalı-
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dırlar , Ama "modern" dünyamızda ; geçmişte devrimlerini 
yapmış ülkelerdeki devl etler de dahil, henüz böyle bir dev
le t in varlıgı söz konusu degildir . Geçmişte l917 ' den , l957 ' 
ye kadar sosyalizmin yaşadıgı Sovyetler Birli9i ' nde dahi , 
halklar arasında bu düzeyde bir kaynaşma henüz sa9lana
mamıştır . Günümüzdeki revizyonist "Sovyetler Birligi" nde 
halklar arasındaki milli çelişkiler dönem dönem had sa
faya vararaktan varlıgını henüz sürdürmektedirler. 

Bir a n önce , tek Dünya Komünist Partisi ' nin kurulma
sı ve onun seksiyonları olan tek tek ülkelerdeki komünist 
partilerinin kendilerini la9v edip, Dünya Komünist Partisiı 
nin normal organları olma istemi , oldukça komünist ve in
sancıl bir istemdir , Çünkü biz komünistler nihai olarak 
tek dünya komüni st e konomik sisteminin kurulmasından ya
nayız, Bu düzeye tüm dünya işçi sınıfı uzun mücadeleler 
neticesinde varacaktır. Her ülkenin halkı kendi serbest 
gelişimini yeterince tatrnadan, kendi özgürlü9ünü yeterin
ce kullanmadan , hiç bir zaman, diger halklarlan kaynaş
maktan yana olmayacaktır . Biz komünistler do9al asirolasi
yon ve kaynaşrnayı savu ndugurnuz kadar; zoraki asirnlasiyon 
ve eritme politikas ınada karşıyız . 

Halkların kaynaşrnasıyla ilgili Türkiye ve Kürdistan 
hakkında bir kaç söz daha ·edip rneseleyi neticelendirelim. 
Günümüzde Kürdis t an ' da bagımsız komünist bir paritinin ge
reklili9i, bir di9er yönüylen sundan icap etmektedir~ Tür
kiye ' de herhangi devrimci bir hareket iktidarı ele ge
çirdi9i zaman ; Kürdistan'da , Kürdistan ' lıların komünist 
bir örgütlülü9ü olmasa dahi , orada komünist bir hareketi 
teşkilatlandırarak Kürdistan ' ın bu parçasında milli sorunu 
çözecektir. Bolşeviklerin Türkmenistan'da yaptıkları gi
bi . Ama bunun tersi bir gelisirnde mümkündür . Kürdistan'da 
milliyetçi-devrimci ve ya komünist bir hareketin önderli-
9inde bir ulusal kurtuluş hareketi gelişebilir, (günü
müzdeki · gelişmeler bu yöndedir) ve Kürdistan ' ı Türk bur
juvazisinin hakimiy e t alanı dışına çıkarabilir . Böyle bir 
durumda, Tür kiyede hal en burjuvazinin iktidarda kalma ola
salıgı vardır. Yani Türkiye devrimi gelecege ait bı r so
run olarak .Türkiye' li devrimcilerin önünde kalabıl ir. Oçün
cü ihtimal hem Kürdistan'da hemde Türkiye ' de komünıst
lerin rnuazam bir örgütlülük neticesinde gündeme getirdik
leri devrirndir . Tabii ki bu hepsinden iyi olacaktır. Gü
nümüzde t üm bu farklı gelişmelerin karşısında, Kürdistan 
Komünist Partisi ' nin yaratılması ivedi ve acil bir görevdir. 
Gerek Türkiye'li , gerekse Kürdistan'lı komünistler ~eseleye 
yanlızca Türkiye ve ya Kürdistan devriminin menfaatleri 
do9rultusunda de9i l , genel o l arak dünya devriminin yani 
bizleri Dünya Suralar Cumhuriyetine vardıracak mücadelenin 
rnenfaatleri dogrultusunda bakmalıdırlar. Bu komünist dü
şüncenin geregidir. 

Yaşasın Türkiye , Kürdistan ve dünya ısçi sınıfın bir-

Subat 1987) 
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................................................................... .. . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 

BİR ÖNERiYE CEVAP 

S . Süphan 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Bu yazı tç Bülten'in 3. sayısında (s. 20 de) yayın
lanan bir öneriye cevap olarak yazılmı8tır. öneriyi yol
lıyan Arkadaş da Redaksiyondan cevap bekledi~inden böy
le bir cevaba gereksinim duyuldu. 

tç Bülten'de hakim olan işlerligi yoldaşlar bilmek
tedirler. Yazı yada öneri sahibi yoldaşlara gerek görü
lürse; yayın aşamasından önce ilişkiye geçilir. Yazıla
rında gerekli de~işiklikler yapılır. (Bu öneri mektu
bunda böyle bir geliome olmadı~ını belirteyim) Yazı ya
yınlandıktan sonra, gerek duyulursa aynı sayıda, gerek
tiginde daha sonraki yayınlarda yazıya cevap verilir. 
Simdiye kadar gelen yazıları didaktik-edebi de~işiklik
ler sayılmazsa, hiç de~iştirmeksizin yayınladık. Eleşti
ri yazılarını de~iştirmedi~imiz gibi, hiç bir yorum ya
da karşı cevapda aynı sayıda koymadık ki, her yazan ar
kadaşın düşüncesi, önyargısız bir şekilde ve hiç bir dış 
etkinin tesirinde kalmaksızın oldu~u gibi alınsın. Bu 
İç Bülten'de bütün arkadaşların aynı şansıara ve haklara 

sahip oldugunu göstermektedir. Nezan Arkadaşın yazısın

da da aynı işlerli9i izledik. Nezan Arkadaş kendisi dev
rimci hareketimiıle daha yeni ilişkiler kurmasına raqmen 
aynı haklardan ve şanslardan yararlandı. 

Nezan Arkadaş'ın bizimle ilişkilerinde ileriye dö
nük istikrarlı bir gelişme gözlemlenmedi. Kendisinin ya
zılarında da görülebilece~i gibi kendisini zaman zaman 
"KAWA taraftarı", zaman zaman "KAWA örgütüne •u veya bu 
ölçüde(:) sempati duyan" ya da KAWA ile "şu ya da bu şe
kilde" il_şki kurmak istiyen bir yurtsever o l arak tanımla
dı. Zaman zaman belirledi~i bu ilişki aralı~ında ileri 
bir yerde , zaman zamanda , son dönemlerde oldu~u gibi geri 
bir yerde durdu. Bu cevap sadece o Arkadaş'ın durumu dik
kate alınırsa aslında pek gerekli degil. Ancak sorun sa- ~ 

dece o Arkada,•a cevap vermek de~ildir. Birincisi tç Bül
ten'de yayınlanan bir öneriye cevap vermek prensip soru

nudur. İkincisi aynı öneri hareketimize yakın dost yurtse
ver kimseler tarafından getirilebilir , yada ba,ka biçi
miyle sempatizanlar~ız, ve ileri arkada,ıar~ız tarafın
dan da getirilebilir. Bu anlamda burada verilen cevap, bu 
öneri mektubunda yer alan dü,ünceye verilen cevaptır .Yol

da,ıar, bu türden düşüncelerle sanıyorum, sık sık kar•ı

la•maktadırlar . Onun için bu mektupta dikkati çeken öneri 
ve dü,üncelere cevap verirsek , yoldaşlara, içinde bulun
dukları tartışmalarda yardımcı oluruz . 

' 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



35 

Nezan Arkadaş'ın önerisinde bir olumlu yan bir de 
olumsuz yan göze çarpmaktadır. o, Almanya'daki çalışmaya 
katkıda bulunmak için düşüncesini bildirdi9i ve bu do~rul
tuda somut bir öneri sundu9u için olumlu adım atmıştır. 
önerisi; kendisinin deyimiyle "teorik seviyesi yüksek, 
dürüst ve özellikle kitleler tarafından sevilen(:) kişiler
den hücreler oluşturmalı" ve bu hücrelerin çalışması için 
"fon" oluşturulması şeklindeydi. Hücrelerin görevi "propa
ganda" ve "kadro yetiştirme" olmalıdır. İleri propaganda
cılar ve kadro yetiştirme yetene9i olan ve bu konuda 
birçok tecrübeye sahip ileri komünistlerden oluşan hücre
ler. Bu hücreler iki ayrı amaca yönelmelidirler. Bu açı
dan pek pratik devrimci mücadeleye, örgiltlenmemize yara
mıyacak bir öneri.İki ayrı yoldaş grubundanı propaganda
cılar ve komünist e9itici ö9retmenlerden oluşan hücrelerı 
teorik olarak bakıldı9ında bahsedilen iki ayrı görevi yap
mazlar. Propaganda bugün kavranıldıeyı biçimiyle daha çok 
tüm komünistler, hareketimize yakın yurtseverler ve sempa
tizanlar tarafından yapılırken; diqer görev için açıkça 
uzmanlık gerektiren yetenek gerekmektedir. E9er do9ru 
bi~ komünist örgütlenmenin gerekleri yapılır; modern tek
nik ve bilimin verilerinden yaralanılırsa her iki çalışma 
alanıda uzmanlık gerektirir. Ancak bir hareket çalışma ve 
mücadele biçimini elindeki güç, imk~n ve araçlara göre ör
gütler ve belirler. Bu Leninist mücadele anlayışının temel 
taşı oldu9u gibi, matematiksel bir gerçektir de. Günümüz
deki örgütlenmelere baktı~ımızda gerek uzrnanlı9a gerekse
de işbölümüne oldukça yabancıdırlar. Yada de~işik neden
lerden dolayı hücrelerin görevini kişiler; bir kaç görevi 
bir tek hücre üstlenmektedir. Bizde de eger uzmanlık ve iş
bölUmü bilimsel olarak kavranılıp hayata geçirilirse de9i
şik kombinasiyonlar mümkündür. Ancak bu konuda bilimsel 
düşünmek, işin ehlisi olmak ve pratik devrimci mücadeleyi 
ilerletici şekilde hareket etmek gerekmektedir. 

Bugün hareketimizin kadro yetiştirme dogrultusunda 
belirli kadro okulu politikası mevcuttur. Propagandacı 
hücreler bu görevi yerine getirebilirlermi7 Yada kadro o
kulu politikasından vazgeçip, onun yerine, hücrelerin böl
geleri dolaşmaları konulabilirmi? Elbetteki bu do9ru ol
mıyacaktır. Bu, geriye adım atmak demektir. Kadro okulu 
Avrupa'da Marx, Engels'ten özelliklede sürgündeki Rusya ~o
münistlerinden, Lenin'den bugüne kadar komünistlerin kadro 
yetiştirme çalışmalarından en önemlileri arasında yer al
maktadır. örgütlü yoldaşlar bu do9rultuda ne ölçüde çaba 
sarfedildi9ini bilmektedirler. Ayrıca di9er sempatizan ar
kadaşlarda bu do~rultuda çalışmaların oldugunu duymaktadır
lar. Ancak kadro yetiştirmek dogrultusunda sadece kadro 
okulları degil elbette di~er çalışma biçimleride mevcuttur. 
Yaygın bir deyiş vardır. "Kadrolar saksıdan çıkmaz" kadro
lar mücadele içinde çıkar. MUcadeleden ne anladıgımızı bu
rada açıklamarn sanırım gereksizdir. Devrim için mücadele 
hayatın her alanında, bin bir renklili9i ·ve zenginliı;)iy
le; yurt içinde ve yurt dışında verilmektedir. Bu alan ve 
mücadele biçi~leri için de kadrolar yetişecektir. Hareke
timizin görevi kadroların en iyi biçimde ve en iyi şekil 
ve yolda yetişmesini saglamak ve bu dogrultuda tüm yoldaş
iara önderlik edip, yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Bu 
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yard~cı olma ve önderli~inde oldukça degi,ik metodları 
vardır. İleri bir komünistin yanına bir sempatizanı alıp 
aynı evde kalması, aynı hücrede çalışması ve tecrübelerini 
aktarmasıda bu biçim1erden biridir. Kadro okulu, seminer, 
konferans, egitim çalışması vb. bu biçimlerin de~işik ör
nekleridirler. Kadro yetiştirme için belirli gruplar ku
rup, bölge bölge dolaşmak ve her bölgede belli bir dönem 
kalmakta mümkündür. Bu anlamda Nezan'ın dedi~i öneri bu 
•ekliyle gerçekleşebilir. Ancak bunu planlı ve düzenli 
yapmak gerekmektedir. örnegin her il yada bölge kadro ve 
sempatizanların_ı en uygun hangi dönem, nerede bir araya 
getirebilir. Yani işin teknik yönünü ayrıntılı harekete 
rapor etmesi gerekmektedir. Aynı işi propaganda sorununu 
örgütlernek sorununda dü,ünebilinir. sorun sadece insanları 
biraraya getirmek ve onlara para saglamakla bitmemektedir. 
Hareketin tüm sorunları propaganda ve kadro yeti,tirme de
qildir. Hareketin bunlardan daha önemli sorunları mevcut
tur. Ornegin bugün esas olarak önüne koydugu örgütlenmeye 
agırlık verip partileşme sürecinde sa~lıklı ilerleme, mer
kezi yayın sorunu, teorik organın sistemleştirilmesi, yayı
na teknik olanakların saglanmasıJ ülkedeki devrimci mücade
le ve örgüttenmat cezaevleri, yurt dıeında degişik ülkeler
de Kürdistan•ııların durumu vs. vs. Hareket gücünü ve im
kinlarını tüm bunlara göre ayarlamalıdır. Yoksa üç ki,iye 
görevi verdikten sonra, bu üç kişi bir ·i• yapmaksızın boş 
dola,mak zorunda kalırsa, ortaya acı bir durum çıkar. İşte 

önemli olan öneride bulunmak degildir. Hem harekete (i
leqal örgütlenme agı içerisinde) hemde İç Bülten•e öneri
ler qelmektedir. Oldukça önemli öneriler· de gelmektedir. 
Ancak öneri sahibi söyledigina aykırı pratik davranış içi
ne qirdimi, getirdi~i önerinin bir degeri kalmamaktadır. 
Nezan Arkada'da önerisini harekete ulaştırdıktan sonra i
li,kil•rinin düzeyini daha ilerletmeliydi. İç Bülten ha
reket demek degildir, bunu iyi bilmek gerekir. Biliniyor 
ki,İç.Bülten ilk sayısında oldukça sınırlı bir şekilde Al
manya'daki arkada•ların (tüm arkadaşların da degil, arka
da•ların bir kesiminin) çalı~larıyla ortaya çıktı, gide
rek qelifti, tç BUlten dıoında hareketimizin örgOtlQ ça
lı~sının daha önemli bir yerde durdU§uf İç Bülten'in bu 
örgütlenmeye ·hizmet için çıktıgı tam arkada•larca bilin
mektedir. onun için getirilen önerileri örqütlQ çalı.ma
nın iliekileri ·içinde qelietirmek .qerekmektedir, Ancak 
ne yazıkki bu tar çalı.-ay~ hızıandırıcı öneriler getiren 
arkada•larf pratik davranı•ta geri ad~ atmaktadırlar. au
da d~ru o~yan ve devrimcilerin kabullenmiyecegi bir 
davranıt biçimidir, BUtUn dünyadaki devrimci mücadele tec

. r1lbeleri dOtOnca. ve akaiyonun. çel1.....,..aini devrimci mQca
delenin.ve kieiligin eamimiyeti için tart ko.-aktadırlar, 

Nezan Arkadatı.n . yazısiCnda oluıoauz d.iı;ter bir !lqe 
be, özellil<le {bilerek yada bilmeyerek) kularıd.ıgı bazı 

kelimeler ve d.UtUncelerdir, Ornegin "RUrd.ietan devrimci 

hareketleri"·, cuntadan yedikleri darbedr~r:•o:n,~r~a:~:~,~~ 
· ·.etkileyici ad:uıı atama<lıklarından d.olayı, 

-geuesine• neden olmu,ıardır. DeVrimci 
, ... etkileyici ad:uıı ataıııadıltlarını allylemelt dogru 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



37 

bir tavır de~ildir. Nezan Arkadaş belkide çevresindeki 
de~işik siyasi görüşlerden ayrılan, yılgınlık ve karamsar
lık içindeki insanlarla ilişki içinde olabilir. Bu düşünce
lerin kayna~ı onlar olabilir. Ancak yanlış bir düşünce ner
de kaynaklanırsa kaynaklansın, üstelik oldukça yanlış, hat
ta suç derekesine varacak kadar yanlışsa bir devrimcinin 
böyle bir zaafa düşmemesi gerekir. Aynı şeyleri KAWA için 
söylemek, 11 Avrupa'da Kürdistan'lı göçmenler arasında belir
li bir gelişme kaydedemedii}ini" iddia etmek oldukça büyük 
bir zaaftır. Bugün KAWA, tüm sol hareketler gibi faşist 
cuntadan önemli darbeler almasına ra~men, mücadelesini 
Kürdistan'ın diqer parçalarında olsun, ortado9u'da olsun, 
ülkede· olsun, Avrupa'da olsun, sömürgecilerin esaret zin
danlarında olsun mücadelesini yürütmesini bilmiştir. Bugün 
eger biz mücadelemizi yeterli bulmuyorsak, bu doqrultuda 
kendimizi eleştiriyorsak, bunun hiçbir şey yapmadı9ımız an
lamına da gelmiyece~i açıktır. KAWA Kürdistan'da önemli dev
rimci kazanımların sahibidir, bunu ne dost, ne de düşman 
güçler inkSr edebilecek durumdadır.Bugün kü durumu ne sade
ce kendiroizle, ne de sadece şartlarta açıklarnalıyız. Bugün 
kü da~ınıklık, bölünülmüşlük, karamsarlık KAWA'dan kaynak
lanmıyor. KAWA tam tersine giderek ülke ve ülke dışındaki 
kadrolarına güven verici çalışma sergilemektedir. 84 Yeni
den örgütlenme Konferansı, teorik yayın organı ve son "Bir
lik olayı", cezaevlerinde mücadelenin en önünde yer alışı. 
bu durumu •>< •<-i örneklerdir,~· çok kü :ük rj u 'e 

· "'' ,ı;,_,, •'· ·i· bugün geli ~ 
· ıiz. ve 

· i, ve dogr' 

den kurtar.:~J:~~~r ~e~:~e~~ -~ud;g~~y ~;nı zamand=r~u 
düşünce do~rultusunda karşılaştıqımız tüm yurtsever, devrim
ci insanlara do~ruyu göstermeliyiz. Bugün devrimci örgüt
lere karşı küçümseyici gözle bakanların sonlarının bir hiç 
oldu~u, hüsran oldu~u artık tabiat kanunu kadar mutlaklaş
mıştır. Devrimci örgütler yüzlerce, binlerce devrimcinin 
eylem ve irade birliqi demektir. Onlardan bahsederken say
gılı davranmak gerekmektedir. Herkesin bir a~ırlı9ı vardır. 
Hepimiz bunu bilmek zorundayız. E9er bugün bir insan 70 kg 
geliyorsa, fiziki matematiksel olarak bile hesaplansa ör
gütler 1000 lerce kg geleceklerdir. Elbette olay bu basit 
karşılaştırma kadar basit de9ildir, ancak söylemek istedi-
9imi iyi dile getirmektedir. Bir cümleye bakalım. 

kelimelerden bahsederken yine Nezan'ın kulandı9ı "teorik 
seviyesi yüksekf dürüst ve özellikle kitleler tarafından 
sevilen" terimi politik dilde kullanıldıgında iyi etkiler 
yaratmıyacaktır. "Dürüst" sıfatını bir kornUniste kulandın
mı; akla; demekki Dürüst olmıyan komünistlerde varmış: so
rusunu yada intibasını getirir. Burada Nezan Arkadaş'ın 
yanlış ve olumsuz etki yaratacak başka_ terimleri tlzerinde 
durmıyaca9ım. Aslında Arkadaş'ın yazısı, bir kademe sadece 
didaktik olarak düzeltilmesine ra~men; içerik olarak deqiş
tirilmemiş; de9iştirilmesi düşünülmesine ra9men degişik ne
denlerden dolayı de9iştirilmedi. Aslında deeyiştirilseydi, 
belkide bu satırlar böyle yazılmazdı. Ancak bunun pek büyük 
önemi yokJ Nezan Arkadaş'ın yazısını temel alarak bu do~
rultuda. dönüp dolaşan düşüncelere deqinme fırsatı bulduk. 
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Di~er taraftan şu noktaya dikkat etmek qerekir: 
"Kahve alı,kanlıqı• yada •Kahve köşesi" sanırım buqün dev
rimci hareket için o kadar büyük tehlike oıu,turmamakta
dır. Hele özellikle KAWA için böyle bir şey söylenemez. 
Devrimci davranıea aykırı olan.zararlı hastalık ve alışkan
lıklara karşı, devrimci tavır konusunda ben arkada,ları
mızın çok nadir olarak problemlerle karşılaotı~ını bili
yorum. Diyebilirtmki, binden bir sempatizan bu türden 
olumsuz bir davranıea düştügünde yoldaşların tavrı önce 
hastalıgından kurtarmak, zararlı alıokanlı~ından vazqeçir
mek olmu•tur. Eger bundan başarılı olmamıolarsa, bahsedi
len unsur teşhir ve tecrit edilmiştir. Bugün çok nadir 
olarak geri sempatizanlar arasında karşılaşılan bir kaç 
olayı genelleşti~k ve devrimci hareketlere maletmek aynı 
$ekilde yanlış bir tutumdur. 

Bu yazı ile bir kez daha akla ve gündeme gelen KAWA' 
nın Avrupa'daki kadro daqılımı ve buna b~lı çalışma soru
nudur. Almanya'daki yada Avrupa'daki tek tek ülkelerdeki 
çalı~lara bakıldı;ında KAWA'nın kadrolarının sayıca ye
tersiz olduOu sanılır. (Önerisine qöre Belkide Nezan Arka
da•'da öyle sanmıştır) Oyasa bir çok hareketinde tespit 
ve teslim ettiOi gibi• en güçlü ve yetenekli kadrolara 
sahip çok az hareketten biri durumundadır hareketimiz. Bu
na raomen her ülke kendi içine kapanık, dar sınırlar için
de kalmakta merkezi bir çalışmaya yeterli katkıda bulunul
mamaktadır. Kitle mücadelesinin daha yo~un oldugu, yada 
Kürdistan'lıların daha yooun buıundugu alanlarda oldukça 
yetersiz çalı•ma yürütülmektedir •. Almanya'da qenif bir sem
patizan kitlemiz bulunmasına kareılık, yeterli kadro qücQ 
ile beslenmesi aa§lanamamaktadır. Oysa Almanya'nın dışında
ki Olkelerdeki ileri arkada•lar için ko9ullar yaratılarak, 
belirli dönemler Almanya'daki çalıomaya katkıda bulunmaları 
saıtlanabilir;.:. Ancak dahada önemlisi ı bazı arkadaoların 
kendi ya•adıkları ülkelerdeki pratik devrimci çalıama ile 
retindikleri ve merkezi çalıomaya istenilen katkıyı yapa
madıklarıdır. Bu soruna mutlaka pratik çözümler getirmek 
gerektiıli inancındayım. 

Hareketimi_zin daha önceleri kadro daOılımı yada kad
roların belli birimler olu,turarak Avrupa'nın deqieik ül
)telerinde. belli çalumalar bayata geçirmeleri de>qrul tusun-
4a_çali.-a planları oldu. Bunlar zaman zaman kısmen gerçek
lefti. B119Qnde tç Bülten•e gelen öneriler deı:terlendirilerek 

·· belli b.irimler olufturıııak mOmkündür, Bu doqrultuda pratik 
·0111.ı.ıa atıııak, hareketimizin örgütsel birimleri ve biyerarfik 
düzeni içinde sorunu tartıfıp çözümlemakten geçer, sorum
lınbirbıı ,. orqanlar bu sorunla ilgileneceklerdir, Şu anda 
bıttllltete · yeterli düzeyde katkıda bulunmaya ileri kadro
lottdA bu. sorunun çözamu için somut çözOmler linererek ken
.41l~tini bazırlaıııalıdırlar, 

. ,, .~ / ;Y4f!ri:,gelıDİ&ken dellinilmesi gereken bafka bir sorunda 
• 1 -~-···:.,,~:·~~ele< ve-.. ~t'gittler Uzerine kitleler arası.nda yapı.lan ape- ı- . 
. t :{ft':.U~ı.rd~ı.r •. Bugdn bazı çevre ve unsurlar KUrdistan 
1 ··::·, ··~bir. ••r kazandırma yerine ıırqütlerin duruımıve ıaü-. ,:,. ;,; :;~;;eı.-ıe. üıit!rine dtidikodu ve apeküla,yonu kandiledna me,ga-

j~ "~;E~j~~!l~~~; : ,: , . .·. .. ... . 
-i~: '• ... _..; .. 
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le edinmektedirler. Bunlar geri sempatizanlarıda, ortalık
ta dolaşan "bagımsız" "örgütsüz " ler aracılıgıyla etkile
rneyi hedeflemektedirler. Dikkat edilirse bu insanların 
yaptıkları ve savundukları (bazen amaç ve hedeflerini ide
al ve fantazi çalışmalarlada süsleseler) örgütsüzlük ve 
pratiksizliktir . İnsanları başıboşluga ve sorumsuzlu~a 
çekmek istemektedirler. Gelişigüzel tartışmalarda örgütle
rin mücadele etmediklerini de sorumsuzca iddia ederler . 
Yoldaşlar,bu türden düşünce sahiplerine sormak gerekir; Ne
dir mücadele? Mücadeleden neyi anlıyorsunuz? Bizim bildi
girniz mücadele devrimci örgütler aracılıgıyla hayat bulur 
ve hayata geçirilir . Proleteryanın ve genelinde ezilenlerin 
en büyük silahı örgüttür. örgütsüz bir halk köle kalmaya 
mahkumdur . Bu şiar düzeyindeki belirlemeler yüzbinlerin 
mücadelesi ve kanıyla dogrulanmıs, bugün prensip olmuşlar
dır. Dünya proleteryasının bir asırı aşkın sosyalizm sava
sımı ve ezilen halkların anti emperyalist demokratik dev
rimleri yıllar süren deneyimleriyle bu dersi dünya devriM
cilerine ve de bize kazandırmıştır. Bu böyle ik~n hangi 
bahane öne sürülürse sürülsün, (ulusal kurtulus savaşımız
da) Kürdistan proleteryasının ve h~lkının örgütsüzlügüne 
yol açacak her girişim karşı devri~ güçlerine yarıyacak
tır . Bugün hareketimizin· mücadeleden , Kürdistan Ulusal Kur
tuluş, Halk Demokrasi ve sosyalizm mücadelesinden ne an
ladıgı en ayrıntılı biçimde yayın organlarımızda irdelenmiş 
ve açımlanmıştır . Bugün görüyoruz ki ; KAWA ' nın ugruna sa
vaşım verdi~i stratejik şiarlar yaptıgı siyasi tespitler 
diger siyasi güçlerce sesiz sedasız kabul edilme ktedir . 
Bagımsız Kürdistan , örgütlenme sorununda gelinen asama bu 
konuda açık bir örnektir. Mücadele anlayışı konusundaki 
tespitlerimiz bütün devrimcilere yol göstermektedir. Buna 
ragmen kalkıp uluorta spekülasyonlar da bulunmak devrimci 
tutuma yakışmaz. Kürdistan ve dünyada devrim ve karşı dev
rim arasındaki savaşım degişik şekillerde ve boyutlarda 
devam etmektedir. Ne devrim nede karşı devrim çeliskisiz 
bir bütündür. Devrim saflarındaki problemler, uluslarara
sı işçi sınıfı hareketinin sorunları , dünya komünist hare 
ketinin sorunları bugün kimseye yabancı degildir. Kürdistan 
ve dünyadaki durum bu kadar açık bilinirken, bazı arkadaş
lar, devrimci · mücadeleden ne yazıkki hala oldukça safça ve 
çocukça şeyler anlamaktadır . Onu oldukça basit bir temelde 
kavramaktadırlar . Mücadele deyince bazen akıllarına bir 
filimde cereyan edenler gibi , bir kaç saat içinde bir kaç 
silahlı çatışma ile devleti yıkmak(~) gelir. Bazen bir kaç 
yıllık planla nasıl zaferi elde edeceklerinin hayallerini 
kurarlar. Bazıları , sanki ellerinde onbinlere varan Kızıl 
Ordu varmışçasına "seferberlik" ilan edip Türk ordusunu 
Kürdistan'dan kovmayı bile düşünecek derecede akıldanedir
ler . İyi şeyler düşünmek, zaferi, s osyalizmi hatta komü
nizmi düşünmek ve sözde "planlar" kurmak tatlı bir düşten 
öteye gi t~iyecektir . Bilim bunu bize yılların tecrübesiyle 
gösterdigi gibi, sınıf mücadelesi ve toplumsal hareket ha
yallerle , fantazilerle yönetilemez. Toplumsal hareketlili
gin kendine özgü objektiv gelişimini bilimsel kavrayıp; 
bilimsel dogrultuda ona müdahale edip , onun içinde dogan 
ve onu degiştiren devrimci güce dogru bir yön vermek gerek
mektedir. Devrimci tutum budur . Çevremize bakalım, olanlar-
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dan dersler çıkara!~. Ortadoqu da,Lübnan'dan !ran•a herqün 
her yerde silahlar patlıyorı devletler adına ve sözde dev
rimci örgütler adına. Açıktır ki buqün çoqu yerde tam bir 
kaos var. Silah eline alan devlet kuracaqını, devrim yapa
cagını sanıyer ve bu Yıllardır kör bir dö;üş biçiminde de
vam ediyor. Bütün bunlara hikim olan yanlıelıgı bulup or
taya çıkarmak ve bu tecrübelerden dersler çıkarmak gereki
yor. Açıktır ki varolan hareketlere hlkim olan siyaset, be
zirqanca pragmatist siyasettir. Emperyalizm ve sosyal em
peryalizmin ve de onların uzantılarının çizdikleri siyas! 
çeperin dı,ına çıkmıyorlar.Para ve silahın zoru ile herşeye 
erişebileceklerini sanmak~adırlar. Halkın, proleterya ve 
ezilenlerin gücüne güvenmeyip tersine silah ve paraya güve
niyorlar. Bütün bu e~ilimler yıllardır silah patlatıyor. 
Bugün daha degişik temelde ama benzeri mantıkla Kürdistan 
toplumunun degi,ik özellikleriylede bezenmiş küçük bur
juva maceracılıgının temsilcisi PKK'nın da durumu bu 
çerçevenin dı•ına çıkmamaktadır. Bugün Kürdistan'daki her 
eylemin arkasında devlet kur.mu•casına propaganda yapan
lara bu anlamıyla dogru mücadele anlayışını göste~ek ge
rekmektedir. Ayrıca sempatizanlar arasında yapılan tartı•
malardan çıkardıg~ kadarıyla, bu inaanlar devrimci mücade
leyi sadece kendilerinin verdi~ini iddia ederek; şurayı 
yada burayı bastıklarını, karşı devriiDci öldürdüklerini an
latmaktadırlar. Bunlar devrimci mücadeleyi gürültü çıkarmak 
olarak kavradıklarından, ileqal temelde yürütülen örgütsel, 
propaganda ve di~er politik çalıfmaları çalıfma olarak ka
bullenmemektedirler. Bir kez mücadeleden onların kavra
yıelarının sakat oldugu yayınlarımızda konulmuş, bunun 
kar,ılıgında Leninist mücadele anlayı•ı açıklanmı,tır. 
İkincisi tartışmalarda ve düfüncelerimizde eskide varolan 
rekabetçiligi terketmek qerekmektedir. PKK'ciler bizim 
yayınlar~~zda defalarca_eleetirdigimiz Lenin'in maceracı 
bireysel terörcü ak~ları defalarca eleştirirken reddetti~i 
•intikam eylemleri• ni buqün sanki Lenin'in kulagını çınla
tıreasınal Leninistlerce onlarca yıl önce açıkça rededilen 
eylemleri yapıyorlar. "KUrdistan• ı devrimci intikam eylem
leri kAsıp kavuruyor• ~ ~ ~ -Ne kadar da siyasi bir dil ::! 
Şimdi eski mantıklarla hareket etseydik, sırf kitlelerin 
saflarında bir heyecan ve aevqi uyandırıyor diye bizimde 
kalkıp aynı yanlıt eylemleri yapmamız gerekirdi. Oysa biz 

· bildiOimiz dogru Leninist mücadele anlayı•ı dogrultusunda, 
sa~da ve solda söylenenlere rekabetçi tepki duymadan saglık
lı bir sekilde militan mücadelemizi yBkseltmeliyiz. Mücade
lemiz Kürdistan Devrimini zafere ulaftıracak biçimde örqüt
lenmelidir. Sömür9eci devletlerin yapısını dU~nlar~zın 
kuveti ve zayıf yanlarını iyi görerek, onları yenilqiye 
utratman~n mücadelesini örgütlemeliyiz. Bunun için basit 
tartı~lar.yerine, mücadele yürütelimf bedenimizle, bey
nimizle düsüncemizle kendimizi Devrime verelim. Eger dev
rime olan inanç ve istek, savaema arzusu, çaba ve bilimsel 
çalı.-ayıa. bOtGnle•irae devrLmci bir insanın aeamayacagı 
enğ$1 yoktat. Bugün hareketimizin önünde duran yeteraiz 
pratigi ciddi.bir •ekilde asma ve bunu komünist örgütlOlOk-

.. le, .. uıuaal Kurtulus saflarının örgütlülOgOyle bOtünle!tire

., rllk ;;ıözOmleınek kolektif militan çalumadan geçmektedır • 

•'\- .. 
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Kolektif çalışma gösterilmez, bir gün bir bölge bir başka 
gün bir başka bölge çalışırsaı yada bir gün bir arkadaş 
bir diger gün bir başka arkadaş çalışırsa aksak çalış
mamız devarn edecektir. Bu nedenle bir bütün olarak sempa
tizanından en ileri kadrosuna kadar tüm yoldaşlar, KAWA'nın 
ihtilalci-devrimci geleneqine yaraşır bir temelde kollektif 
militan atılıma hazırlanalım. Bunun sorunlarını tartışa
lım. Bu atılımı nasıl gerçekleştireceqimizi örgütsel so
rumluluk içerisinde ve İÇ Bülten çerçevesinde çözmeye ça-
lışal1m. Bu doqrultuda fedakar, ciddi ve saqlıklı adım-
lar atalım! 

S.SOPHAN 
(Redaksiyon adına) 
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%% BİR YORUM U 
ıı u 
\\ Gani %% 
' ' %% %%%%%1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

KAWA Birlik Komitesi'nin oluşumu ile kamuoyuna ya
yınlad~gı bildiri, yaratılmı• olan tahribatların, olum
suzlukların ve onlarla bo~uşmanın bir anlamda gelmiş ol
~ugu aşamayı göstermektedir. önemli özellikler taşıyan 
bu durum aynı zamanda olumlu geli~elerin başlangıcının-
da işaretidir. Politik arenada kayıplar yanlız ama yanlız 
düşmandan kaynaklanmıyor. Toplumsal kavgalar . öy
lesine detaylı ve zengin içeriklidirlerki bilinir, bi
linebilinen tUm yanları ve sancıları ile ancak gerçekler 
ve somut hayat konuşur. Gerçekler ise bazen eahit olundu
~u gibi acıdır. Filistin Ulusal Kurtuıu, Hareketinin 
onca olanak ve gelişimine ragmen 1982 de baeına gelen
ler malum ve bir gerçektir. 1975 lerde Güney Kürdistan'da 
K.D.P önderliOindeki halkımızın mücadelesinin geçirdi~! 
bir acı dönemde öyle. Daha geri ve ilkel örgütlenmeleri 
olan Şex Sait ve Dersim isyanında bu anlamda bahsini et
mek bile lüzumsüzdür. Ama Osmanlılara karşı bir Arnavut
luk,_ Bulgaristan, Yunanistan vb~ ülkelerin kurtulu• müca
deleleri zaferle taçlanabildi. 60'larda Cezayir'de öyle. 
örnekleri genelde ise ço9altmak mümkün. o dönemin çalkan
tılı altüst oluşlarında,osmanll kılıcına kar•ı bir tek 
KUrdistan Kurtuluş Mücadelesi ba,arıya ulaşmadıysaı bu
nun öyle kimi çevrelerce basit ve ezbercil sebepler ve 
belirtiler ile açıklanması mümkün de~ildir.Oikkati bu 
aorunun kavranmasına, bilince çıkarılmasının önemine çek
mek istiyorum. Bu sorun günümüz ko,ullarında da anlamını 
ve önemini yitirmemi,, tarihsel ba~lantı ve toplumsal geli
•im içinde ele almak bu günde öOreticidir. 75'1erde özel
likle Kuzey KUrdistan• ında ulusal problemin marksistçe 
konuşunun ba,lanqıcı olarak ideolojik-politik ve pers
pektifleri bak.ı.mından ele alınmı• 80'lere kad&r ki ·,.çok 
kısa bir dönemde önemli geli~lere 'ahit olunmuştur. Geç
mi•in deOerlendirmeai ıoıOında olumlu yanlar ve özellik
ıere. sahip.çıkılmasını, bünyede mira• olunması gibi olum
suz ve_ zayıf özelliklere~ hatalarında •takipOiei olmadıgı
nı•· vurquluyaD bildiri, olumsuz ve hataların esasının •or
g1lt" sorunu olduOUfta i•aret eder. Bu isabetli bir yakla,ım
dır. GerÇekten tahribatların çok boyutlu olması ve çok ' 
·yanlı aorunlartn o dönemde aaglıklı çözUmlenmemesinin esas 
nedeni .budur. Yenilgiler kayıplar elbett~ olur. Boyutları-

':nı,,hbepleri ile, df1•1llllllllkl iote o zaman qeleceııe ilhkin 
bıı '911nkll bir ,kazanım olabilir. Bu kazanım yarın önemli ge
ıiilıulere,ltaynaklık edecektir. Ustelik bugün pek farkına 
vaı::ı,J.madan. 
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İçinde bulundu9umuz dönem de artık pek "s:ırlı" deı;.il

dir. Do9u ve Güney Kürdistan'da peşmerge hareketi gelişme
ler kaydediyor. Kuzeybatı Kürdistan'ında durum başka bir 
manzara. Bunca zulüm ve baskılar henüz gittikçe muhalefet 
biriktiriyor. Ancak muhalefet kendi a9ırlı~ında örgütsüz. 
Halkın nezdinde ise alternatifsizlik bir gerçektir. Sansas
yonlar temeli olmaya iddialar, ve formaliteler ile muhale

fet örgütlenmez. Bunu 12 Eylül'den eve! kof gürültüler ile 
de O "çok müthiş" örgütlülüklere hepimiz şahit olduk. Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesini günübirlik ve gösterirnci poli
tikalara feda etmek degil; gü~übirlik politikaları Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesine feda etmek do9rudur ve gerekir. 
Yolun uzunlu~u ve çetinli~i ortada. O halde bu yolun sonu
na dek sürekli yürüyen,engeller karş~s~nda yaralar al~~~a
s~na ragmen aksayam~yan bir örgütlülük gerekir. Böyle bir 
örgütlülük için ise tüm yeteneklerimizin kulanılmas~, sarf
edilroesi gereklidir. Politik olgunluk, canla-başla ve feda
karca her alanda cal~şmaya her zorluk ile bo~uşmaya her 
zaman hazır olman~n zorunlulugu var. KAWA Birlik Komitesiı 
nin bildirisi politik olgunlugunda sevindirici işareti-
dir. 

Tahribatlar~m~zın önemli bir diger yanı ise ideolo
ji'k siyasi: temel tezlerimizin (yaz~ı~ halde süreklili
ginin saglanamamış olması ile) kitlelere yeterince akta
rılamadıgı gibi kimi muglaklıklarda beraberinde taşıma

sıdır. İdeolojik siyasi bir hat olarak marksizmi Kür
distan'da esaslar~ ile temsil etmesine (kimilerine görede 
marksizme en yakın olmas~na) ra~en taraftarlarca, yakın 
uzak sempati çevrelerince yeterince kavranamaması sadece 
aksaklJ9ı görülmüş egitim sorununa baglanamaz. Temel tez
lerimizin derinligine, pratik içerik ve işlerligine iliş
kin kimi sorunlar yeterince cevaplanrnadı, Dışımızdaki 

yurtsever-demokrat, revizyonist, degişik sapmalara karşı
da Kürdistan'da yeterince ideolojik mücadele verilemedi. 
öylesi bir durumda. fazlada olamazdı zaten, "Korna Sor" un 
ilk sayısındaki ilkesel düzeyde olan konuların ve sorunla
rın saflarırnızda A'dan Z'ye kadar kavranmas~, kavratılma
sına hizmet eden platformu önemlidir. O halde tartış

mak, ö~renci-Ögretrnen ve tekrar ögrenci olmak gerekir. 
Bir çok anti-marksist görüşlerin Kürdistan'da etkisiz 
hale getirilmesi devrimin teorik sorunlarının bilimsel 
bir temelde oturtulması ve de programlaştırılması bu açıdan 
önemlidir. Genelde anti-sömürqeci ulusal kurtuluşu özelde 
ise Kürdistan proleteryasının ·çıkarı açısında sorunlara 
bakılmalı. Bu çıkarı bütün çıkarların üstünde tutmak zo
runlulugu vardır. Bunu inançla ve kıskançla savunmak, 
ancak Kürdistan komünistlerinin görevidir. 

Dünyada bütün marksist örgüt ve partilerin kendi
ne özgü, biribirierine pek benzemiyen gelişim süreci ya
şamaları gerçektir. Hareketimizin tarihi gelişimide bir 
diger ül~enin marksist örgüt yada partisininki ile el
bette aynı gelişim ve benzerlikler gösteremez. Kürdis
tan'ın toplumsal yapısı ve koşulları kendi marksist örgü
tünü böyle malum evreden (yada süreçlerden) geçirdi.Bu
gün ise açımızdan nazik bir dönemden geçiyoruz. Açık
larımızı kapatarak, zayıf yanlarımızı güçlendirmeliyiz. 
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Hantallıklar ve ikircikler ister yanı-baş~mızda, ister 
öte kenarımızda olsun üzerine yürümeli. Bir yoldaş bir 
di§er yoldaşta hep bir şeyler beklemek de~il, kendisin
den başlamalı, insiyatifli yaratıcı olmalı. Her u~raş, 
amacına g6re prensipleride vardır. Marksist örgüt ve 
partilerinde prensipleri vardır. Fedakirlı ve komünist 
olmanın yolu bu çalışma prensiplerine uymaktan geçer 
bir bakıma. Bugün bir diqer yanı ile yanlışlıklar~ıza, 
hatalı ve zayıf yanlarırnıza karşı mücadele ediyoruz. 

Kayıplar ve kazanımlar, ve genel durumumuz,karşı 
kar•ıya oldu~umuz sorunların yanı-sıra, tarihin bize yükl.e
digi sorumluluklarda hareketimizin tüm bilinçli unsurları 
nezdinde ortadadır. şimdi geçirilen dönemde Kürdistan 
toplumsal yapısı ve gerçekler konuşmu• durumda. Ve nasıl 
bir örqüt ve mücadel~ prensiplerinin gerekliliOini de 
qöstermi•tir artık. Bu bir gerçektir. Bir gerçek daha 
var! Böyle bir örqQtün ve partinin olması ise ancak ona 
layık komünistlerin, devrimcilerin fedaklrlıkları# cefa
klrllkları ve her alanda militanca çalı,maları ile olacak
tır. o halde burda tüm yoldaşlara seslenmek istiyorumt 
TUm yetenekler~iz ile q6rev başına! 

(Nisan 1987) 

·. 
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12 Eylül le birlikte başlamış gibi görünen, ancak 
12 Eylül den önce, küçük-burjuva unsurların hareket içeri
sindeki kariyerist çıkışları ve "tek basına her şey olma" 
anlayışı ile başlamış olan "geri çekilme ve mevcut duru- •-ıo~> 

mu ınuhafaza etme"sorunu, h.3.1.3. hareketimiz içinde tartı- ' U";J 

şılmakta ve buna teorik özellikle pratik çözümler aran
maktadı.r. "Oç Dünya" Çin revizyonizmi teziyle başlayıp, 
"Mao Zedung" düşüncesinin devrimci olup olmadı9ının tar
tışıldı9ı döneme kadar süren hareket içi kariyerist, ve 
küçük burjuva revizyonist düşÜnce, MK içinde büyük olum
suzluklara varıncaya dek süren (1978-1979 dönemi) Marksist 
Leninist olmayan tartışmalar v.h, hareketin tabanını salt 
seyirci durumuna sokup, onu önceleri sıkı sıkıya sarılı 
ihtilalci, açık yürekli ve gönüllü tavrından uzaklaştı-
rıp, MK'nın yarattı~ı (veya do~masını engelliyemedi~i) 
karmaşalıqın içine sokmuştur. Hareketin 80'e kadar var 
olan tabanı, üst düzeydeki arkadaşlar (!) arasındaki,sö-

züm ona Marksist-Leninist doqruyu bulabilme tartışmaları, 
büyük bir dikkatle izlenmiş ve imkanlar (yayın ve ilişki-
ler) elverdi~ince, bu karışık ortamın içerisinde taban 
yerini bulmaya çalışmıştır. 

(Burada, özellikle bu dönemde taban kendi öz ça-
. · ri-siDalatıy 1a.-, MK ··nın ·-insıyatırr 'Cf i·şınaa-;-n~~~Asarra-rrnaa~ 

kendi çizgisini belirlemiştir.) ' 1 ~ 

Sonuçta elde edilen tecrübe, hAlA çok ileriye gidememiş 
olmamız ve mevcut tabanın heder edilmesidir. 

KOrdistqn Ulusal Kurtuluş ve Sosyalizm mücadelesini 
vermenin temeli KAWA'nın do~uşu dönernindeki sert, belir-
leyici, yol gösterici, açık yürekli Marksist-Leninist tav- 1 
rının yeniden hayata geçirilmesi ile mümkündür. lşte bu 
noktada esas de~inmek istedi!lim, k a d r o 1 a r a r a-
s ı g ö r e v s i z ı i k sorununun do~ması, hareket 
içinde gelisen d e v r i m c i p o t a n s i y e- ,, 
1 i n yönlendirilmesi konularını h e r k e s i n a n-
ı ı y a c a 9 ı bir dille ele almak istiyorum: 

Kadrolar arası görevsizlik anlayışının veya di9er 
pratik eksikliklerin nedenlerini KAWA'n~n temel ilkeleri 
içinde aramaya başlayıp onu revize etmek, en büyük hata
lardan biri olur. Kuruluşundan bugüne dek burjuva ve kü
çük burjuva Kürt milliyetçiligine, Sovyet modern revizyo
nizmine, Troçkizme, Titoculu!j"a, "Oç Oünyacı" Çin revizyo
nizmine ve "Mao Zedung Düşüncesine", teslimiyetçiliqe 
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ve "otonomist' reformculu9a karşı kararlı ve sürekli ola
rak mücadele eden hareketimiz KAWA, bu yapısını bugün da
hada güçlü bir şekilde savunmak zorundadır. Çünkü Kürdis
tan'ın bu tantanacıların eline bırakılınasına ve kurtulusu
na engel olunmasına, daha fazla seyirci olamayız. 

Kadrolar arası yapılan görev taksimatında, o görevle
rin yerine getirilmesine büyük özen göstermek gerekir. Pra
tik çalışma içerisinde üyelere görev verip, bu· görevlerin 
yerir.e getirilip getirilmedi~ini kontrol etmek, İç Bülten' 
de dizilen, haklı bir çok övgü dolu sözlerden daha etkile
yici olacaktır. ''24 s a a t d e v r i m c i o ı m a~ 
anlayışını hareketin bütün üylerine kavratmak, bence şu an
da yapılması gereken en acil görevdir. Devrimci potansiye
lin yönlendirilebilmesi, önce kadrolar arası çalışmanın; 
sa~lıklı, hesaplı, açık yürekli ve kitlelere inişte açık 
bir dille, Marksist-Leninist lerce konuşulabilmesinin ya
ratılmasıyla mümkündür. 

Yapılması gereken şeyleri bir veya birkaç kişiye 
yükleyip, homojen bir birlik oluşturup görevleri taksim 
etmemek, yani tabanı seyirci durumuna sokmak Demokratik 
Merkeziyetçilik ilkesine karşı olmakla birlikte, tabanın 
pasif tavrını dahada körüklemektedir. Görev taksimi yapı-
lıp, her sempatizan ve militana · veril-
medikçe, ' · arınıp 
yeniden ütopizmdir. 
Ulusal kültürel ve e~itim alanında 
pratikte ataca9ımız her adım temel ilkelerimizin sarsılmaz 
özünü, kitleler içinde dahada özürnlemesini sa~layıp, KAWA 
anlayışının pratik devamlılıQını saQlayacaktır. 

Harekete sürekli ne yapabiliriz? diyen unsurlara, 
artık görev verilip, ne yapabileceklerine bakılmalıdır. 
Dost ve dUşmanlarımızı en iyi tanıyabilece9imiz bir dönem
de yaşıyoruz.Nihai hedefe ulaşabilmenin yolu halkımızla 
birlikte devrimci KAWA 1 nın devrimci ruhunu hayata geçirmek
ten geçer. Bu zor,engelli yolu aşabilmek, sırf hataları 

kabul etmekten de9il, aynı zamanda o hataları telafi ede
cek yeni pratikten geçer. Sa9lıklı görev taksimiyle, hare
ketimizin boşalan önder kadroların yerini -pratikte hSla 
varolan potansiyelin aktifleştirilmesiyle- doldurabil
rnek bizlere kalan bir görev oldu~undan, tek sorun her· un
sura ne yapabilece9ini anlatabilmektir. Pratik cansızlı
~ımızın yok edilip, yapılması gereken her fedakarlı~ı un
surlara kavratıp, tembellikten, kişisel çıkar peşinde koş
roayı ön plana almadan, salt ö9üt verici pozda rahat yaşa
mayı, küçük burjuva alışkanlıkları atıp ilkesel birlik çer
çevesinde Marksist-Leninist insiyatif yaratmak ve seyirci 
durumundan çıkıp önce kendimizi sonrada halkımızı örgütle
meliyiz. 

önderli9~miz ve Partinin kuruluşuna do~ru attıgımız 
her adım kanımız pahasınada olsa önümüzdeki bütün engel
leri aşıp, Kızıl Parti'nin Kızıl Ordu'larını kuracaktır. 
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-Yaşasın Ba;;:tmsız Birleşik Demokratik Kürdistan~ 
-Yaşasın KAWA: 

Not: 
1-0yelerin aidatıarını düzenli ödemelerini saÇ

lamak için Konto Numarasını ve Banka nın adını iç Bülten• 
de yayınlamakta yarar var. 
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2-lç yayının isrnine ilişkin önerim "Koma Sor"dur, 

B. CEMŞİD 
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Yoldaşlar, KAWA hareketi Marksist-Leninist bir hare
kettir dey ip durmuyalım. Hareketimizi var oldu~u gibi 
kavramak gerekir . Bir örgütün kurulması çeşitli sınıf ve 
tabakalardan gelen kişi ve gruplardan oluşur. Bunlar te
mel meselelerde anlaşıp müşterek noktalardan birleştikten 
sonra örgüt veya partiyi oluştururlar . Koşulların işçi sı

nıfının lehine de9işmesiyle orantılı olarak ; bir çok kişi 
ve grup kendi sınıf ideolojilerinin yanısıra proleteryadan 
yana tavır takınarak onun düşüncesini savunurlar. Süreç i 
çerisinde bunlardan bir kesim ; liberalizme, reformizme , 
revızyonizme ve örgütsüzlü~e düşer . Bunların bu halini,sa
dece çalısan devrimci ve komünistlere ba9lamamak gerekir . 
özellikle gericilik yıllarının hakim oldu9u dönemlerde, 

böylesi durumlara oldukça sık rastlanılır . Devrimci duru
mun yükseklerde seyr~t~i9i dönemlerde ise ; işçi emekçi 
sınıfların mücadelesinde bir kabarış görülür . 

örneeyin 1980 öncesi Kuzeybatı Kürdistan'ı ve Türki
ye'de devrimci durumun yükselmesine paralel olarak genç
lik ve emekçi yı~ınlar büyük oranda silahlanmışlardı. 
Mahalle ve köylerde gençlerin elinde ondörtlü tabancalar, 
klansikov tüfekler düşmüyordu .Halkımız adeta devrim arife
sini yaşıyordu . O günleri düşünüp,bugün niye böyle oldu 

diye karamsarlı~a kapılmamak qerekir . Mücadelenin gelisti
~i dönemlerde , silahların gölgesinde bir çok insan devrim
den yana tavır takınır . O dönemlerde özellikle gençlieyin 
yaptı9ı si lah lı eyleml er kısmen heyecan uyandırıyor, bugün 
yarın devrim yapılaca~ı sanılıyordu . Ni tekim görüldü ki bu 
türden eylemler devrimi yapmaya yetmiyor . Günümüzde bazı
larımız yırtınıp yakınarak ; ah o dönemlerde Marksist Leni
nist bir hareket kurmuş olabi lseydik , bugün durum böyle 
olmazdı . Bence meseleye Diyalektik Tarihi Materyalizmin 
ışı9ında bakmak qerekir . Böylesi durumları diyalektik ma
teryalist bir kafayla deeyerlendiren J . Stalin şöyle der: 
"Demek k i hakiki bir parti o labilmek için; proleterya 
partisi , herşeyden önce üretimin ve top lumun ekonomik ge
lişmesinin yasalarının bilimini kavramalıdır . Demek ki 
siyasette yanılmamak için; programın hazırlamasında oldu-
9u kadar pratik faaliyetlerde de , herşeyden önce üretimin 
gelişme yasalarından esinlenmelidir . Demek ki siyasette 
yanılmamak boş hayallere kapılmamak için; proleterya par
tisi eylemini insan aklının soyut ilkeleri üzerinde de9il , 
ama t oplumun maddi yaşamının somut koşulları üzerinde; bü
yük insanların iyi niyetleri üzerinde de9il, toplumun mad-
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1 
di yaşamının gelişmesinin ge rçek ihtiyaçları üzerinde inşa 
etmelidir. " Dün söyleydik bugün böyle olduk deyip durma
mak gerekir. Kürdistan halkını örgütl eme sorunu dün o ldu-
9u g i bi, günümüzde de kendisini acil olarak dayatmakta-
dır. Komünistl er , devrimci illegal çalısmanın sürekli bir 
gizli l ik ve fedakirlık gerekti9inin bilincinde o l an insan
lardır . Bunu burda tekrarlamaya gerek dahi yoktur . özel
likle burj uva iktidarının sallandıçı, burjuva devletinin 
ü lkedeki tam kontrolünü kısmen yitirmeye basladıçı dönem
l erde ; devrimciler olarak d u rumdan yaralanıp örgütlenme ça
lışmalarına hız vermek crerekir. Hele hele bizim qibi ulusal 
kurtulus savaşının gündemde oldugu ülkelerde , devrimin ha
zırlanması d ahada zorlu bir yol ister. Bazen bir devrimci
nin kendisini gizleme olanakları dahi sınırlanır. KAWA 
Merkez Komitesi Eylül 1985 te çıkardıç ı b ir bildiride böy
le dönemlere ilişkin şöyle de r: " Başta Kürdistan işçi sı 
nı fı olmak üzere,u9runa mücadele etti9imiz halk adına ya
pılan devrimcilik ömürleri ge r ektiriyor. Devrimcilik bir 
iki senenin işi de9ildir , olamaz; uzun vadel i bir feda
kirlıçı ve dönüştürücü devrimcili9i gerektiriyor. Bir gün 
devr i mci l ik yapan,ertesi günü bundan vaz geçen unsurlar 
b i ze gerekli deÇildir . Devrimcilik zorlu günlere ait bir 
sorundur." Evet tarnda böyle deni l iyor . Bunda anlıyacaçı
mız ve pratik ders ler çıkarabileceçimiz çok şeyler olma
lıdır. 

Ekim devrimi öncesi Rusyada ilk Marksist grubun ku 
ruluşunu ve ordaki devrimci gelişimi ele alıp dersler çı
karmak gerekir . BilindiÇi gibi ilk Marksist grup 1883 
yılda G.V. Plehanov önderliÇinde ErneÇin Kurtuluşu ad ıy la 
kurulmuştu. Cenevrede kurulan bu Marksist grup Rusya ' da 
Harksis t düşüncenin yayılmasına ön ayak o lmustu. Plehanov 
Narodik lere karşı amansız bir mücadele vermiş, Marksist bir 
çok eserin Rusç aya çevirmes i ni saçlamı ştı . ErneÇin Kurtu
luşu adlı g rubun Rusyadaki devrimci mücadeleye belirlı ya
rarları olmuş tu , ama burjuvaziye ni hayi darbe bunlar tara
fından vurulamadı . Lenin bu konuya ilişkin şöyle der : "Erne
Çin Kur tulusu grubu ' 1890 'da sosyal demokrasiyi ' ancak te
oride kurdu ve işç i hareketine doÇru ilk adımı attı. Rusya ' 
da Marksiszmi -i sçi hareketiyle birleştirmek ve Erneçin Kur
tuluşu grubunun hatalarının düzeltilmesi bizleri bekliyor
du." Günümüzde KAWA'nın ~1arksit-Leninist bir hareket oldu
Çunu kabul eden bir çok kişi vardır. Bunlardan bazıları bu
nu dillerinin uçlarıyla söylüyorlar. Keza yine bazı hare
ketler bunun böyle oldu~unu kabul ediyorlar . öylcyse , bu ya
pı niçin mükemme l bir yapıya dönüstürülmesin? Lenin ' in 
hem teor ide hemde pratikte , ErneÇin Kurtuluşu gurubundan 
daha üstün olan Bolşevik bir programı bizlere miras bırak
mas ı var.Lenin öldü ama o nun bıraktıçı devrimci program 
bizlere mücadelede ışık tutuyor . Günümüzde başta dünya is
ç i sınıfı ve Kürdis tan halkı olmak üzere , tüm ezilenler 
bu programa sahip çıkmalı ve Marksist-Leninist bir teme l de 
yüce k omünizm ilkeleri savunulmalıöır. Hiç bir zaman işler 
kendiliÇinden yürümez, daima işleri yapacak birileri ol
mal ıdır. Ancak bu yapıldıgında bazı ürünler alınabilir. ör
ne9in bir meyve aÇacı sulanıldı9ı ve bakıldıçı zaman meyve 
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verir. Devrimci çalışmanın ürünleri ise uzun ve zorlu mil
calelerden sonra alınacaktır. 

Günümüzde devrimci hareketin önündeki engeller olduk

ça çoktur. Dünyadaki gelişmelere bakıyoruz, tek tek hare
ketlerin konumunu ele alıyoruz; hemen hemen her yerde Rus
ların ve Aw~rikalıların parmaklarıyla karşılaşıyoruz. Yani 
kendi öz gücü üzerinde yükselen hareketlerin sayısı oldukça 
enderdir.Olkemizde ba~ımsız ve kendi özgücüne güven teme
linde güçlü bir hareketin yaratılması büyük çalışmalarla 

olur. Canla başla çalışılmadan,kendi ayakları üzerinde 
dikilen devrimci bir hareket gökte zembille inmez. Bugün 
ço~u çevreler şartları iyi de9erlendirmeden, kırlarda 
şehirleri kuşatmanın veya toplu ayaklanmanın tartışmaları
nı yürütüyorlar. Ama diger yanda bir çok gelişmeyi göz ar
dJ ediyorlar. 

SaQlıklı devrimci mücadele vermek için günümüzde re
vizyonizmi iyi tahlil etmek lazım. Lenin döneminde de 
bir çok grup, parti ve şahıs revizyonizmi savunmaktaydı. 
Nihayetinde 1957 de revizyonistler Lenin ve Stalin'in kur
du~u Bolşevik Pa~tisi'ni ele geçirdiler. sesoyalist Sov
yetler Birli~i'ni kısa sürede emperyalist bir devlete dö
nüştürdüler. Geçmişte sosyalist olan Sovyetler Birli~i gü
müzde di~er emperyalist ülkelerin yanında, emperyalist 
rekabet yarışına katılmaktadır. Stalin ve Lenin dönemin
deki lll. Enternasyonal tipinde,güçlü Enternasyonal bir 
hareketin varlıqıda günümüzde söz konusu degil. Böyle
sine güçlü bir hareketin devamı olacak her hareketi ya
ratmak için oldukça çalışma, revizyonizme ve emperyalizme 

karşı uzlaşmaz bir savaşım gereklidir. öyleyse hereketimi

zi böyle devriwci bir hareketin; devrimci bir parçası hali
ne getirmek istiyorsak, hareketimize sırf devrimci övgü
ler yetmez. Sürekli devrimci pratik faaliyet, geçmiş hata
lardan ders çıkarma ve eskiden bize miras kalan iyi yönle

rimizi geliştirmemiz .gerekmektedir. Ulusal ,kurtuluşa 

gitmek için halkımıZın başında Marksist-leninist bir par
tinin varlı~ı şarttır. Böyle bir .Partinin yoklu9u halinde 
halkımızın kurtulması oldukça zordur. Onun iÇindir ki ha
reketimiz KAWA'yı devrimci Marksist-Leninist bir partiye 
dönüştürmenin çalışmasını vermeliyiz. KAWA'nın Kürdistan 
halkının öncü müfrezesi olması gerekir. Halkımız,Kürdistan 
Ulusal Kurtuluşu için,devrimci fedakar bir ruhla eqi

tilmelidir. 

Bizlere düşen diqer bir görev ise,Ortado9u ve KUrdis
tan'ın dört parçasındaki gelişmeleri sıca9ı sıcaqına 

halkımıza aktarmak olmalıdır. Ortado~u'daki gelişmeleri 

sürekli devrimci sUzgeçten geçirip de~erlendirmemiz ge
rekmektedir. özelliklede Kürdistan'daki bazı hareketlerin 
konumları oldukça iç açıcı de9ildir. Mesela Barzani'cilere 

bakılırsa Humeyni dost ,saddam Hüseyin düşmandır. Keza 
Yekiti Nıştimani Kurdıstan'a bakılırsa yine Irak devleti 
düşman Humeyni dosttur. Abduhrahman Kasimlo'ya bakılırsa, 
Humeyni düşman Saddam Hüseyin dosttur. Apo'ya bakılırsa 
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Humeyni ve Hafız Esat dost, Türk devleti düşmandır. sorun 
Rus Sosyal Emperyalizminin dester;tindeki Suriyeden bir kaç 
silah alabilmek. Onlar bununlada kalmayıp Hafız Esat' ı' 
Filistin, Kürdistan Ve Libya'nın mimarı ilan ettiler. 
Bu düşüncedeki kafalar sözüm ona bunu taktik bir davranış 
olarak lanse ediyorlar. Utanmadan birde bunu halka bir 
rnarifet göstermişcesine, propagandasını yapıyorlar. 
Aslında bu başlı başına ele alınması gereken bir sorundur. 
Onun içindir ki itifaklar sorununa fazla girmek istemiyo
rum. Fakat şu kadarını belirteyim ki, Kürdistan'ı işgal 
altında tutan güçlere dayanılarak ulusal kurtuluş savaşı 
verilemez. Bir çok gurup düşmanıının düşmanı dostumdur an
layışından hareket ediyor. Şunu iyi bilmek gerekir; ger
çek anlamda ne Humeyni, ne Hafız Esat, ne Saddam Hüseyin 
bizim dostumuz olur. Çünkü onlar Kürdistan'ın birer parça
sını ellerinde bulunduruyorlar. Kurdistan'ın kurtuluşu 
yanlızca Marksit-Leninist bir partinin önderli~inde ger
çekleşebilir. Kendi öz gücüne dayanmadan,sa~da solda alınan 
üç beş silah ile yapılan ufak çaplı silahlı eylemler 
Kürdistan'ı · kurtaramaz. Halkımızın kanını emenlere da
yanarak Kürdıştan'ı kurt~rrnak mümkünrnü?~ Kendisine Kür
distan halkının önderiyim diyen güçler; günümüzde tran 
Irak savaşından ·yaralanmazlarsa,ne zaman yaralanacaklar? 
Kürdistan'ın baQımsızlıgının elde edilmesi kan emicilere 
karşı amansız bir. mücadeleden geçer. 

Arkadaşlar, e~er gerçekten Kürdistan halkının ön
cü müfrezesi olmak istiyorsak ve KAWA'yı böyle bir ko
numa getirmemiz gerekliyse teori ve pratiÇi birleşti
rerek mücadele yürütmeliyiz. Her şey yanlızca ka~ıt üze
rinde teorik olarak kalırsa Kürdistan halkının öncü 
müfrezesi olunamaz. 
Devrimci selamlar •• 

o€risanı 
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Yoldaslar, 
Konferans hazırlıgı için görüş belirtmemizi istemiştiniz; 
ben kişisel olarak Koma sor'da işlenmesi gereken konula
ra ek olarak, şu sorunların da açılamsını öneriyorum: 

1-Kürdistan'da kadın ve kadın hakları. 
2-12 Eylül faşist askeri diktatörlügünUn başa gelme

siyle birlikte, yakalanan örgüt kadro ve sempatizanlarının 
sorusturulmalarında çözülme nedenleri. Mahkemelerde ve sav
cılıklarda dökülenlerin dökülme sebepleri, eksik ve yan
lışlıkların neden kaynaklandı~ı. İhanet ve itirafların ana 
nedenleri ve bunların nasıl ortada kaldırılabilecegi soru
nu. 

3-KAWA örgütünün sempatizan ve kadrolarının cezaev
lerinde ve mahkeme önlerinde takındıkları komünist tavır, 
ve yaptıkları siyasi savunmanın anlam~~ 

4-KAWA siyasi hareketi neden dört parçada örgütlen
ıneyi savunuyor? 

S-Yakalanan yoldaşların ailelerine ve cezaevlerinde 
bulunan sempatizanlara yardım için bir komitenin belirlen-
mesi. 

6-Fabrika işçilerinin örgütlenmesi. 
-Yaşasın birlikte örgütlenme! 
-Yaşasın konferans için birli~imiz~ 
-Ba9ımsız, Birleşik, Demokratik Kürdistan için şehit 

düşen devrimciler devamlı mücadelemizde canlı tutulacak ve 
yaşatılacaktır! Bu yoldaşların mücadeleleri, mücadelemi
ze önder olsun! 

-Kahrolsun sörnürgecilik ve yerli uşaklar~! 
-Kahrolsun feodalizm ve yerli gericilerl 
-Kahrolsun her türden revizyonizm ve oportünizm! 
-Kahrolsun faşist askeri diktatörlükler! 

Komünist selamlar ••• 

Mı.stefa OIHOK www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



53 

t ı ' ı . 1 ı' ' ' ' 11 t' ı 11 ı t ı 1111 ı 1 ı ı 1 t ı ı ı ' t 1 1 ı ı'. 1 1 ı ı ı 1 f 1 t 1 ı ı 1111 

' 1 1 ı '' ' 1 ı tt 1 ı ı 1' 1 11 t ı 1 t ı 1 ı ' 1 1 '' t ı ı 1.' ı ı.'' ı ı ı ı 11 1 ı ı ı ı 1 'ı' ı 

'' 
' ' 
' ' 
'' 
'' 
'' 

EW GüTARA JERİN JI ALİYE HEVAL BEKES 
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Xwışk u brayen delal , mevanen heja, hevalno! 
Dı sala 2599 de Newroz lı Kurdıstane u lı deri welat, lı 
gele me, lı hemi şehid u şerkaren serxwebun u yekıtiya 
nıştıman , bı hezar caran lı neyarkujen qehreman yani pes
mergan piroz be. 
Çıma Newroz? Çımki Newroz meju u tarixa meye. Çımki New
rez berxwedane ango tekbırına zorekariya bıyani, ecnebi 
G karbıdesten wana ye . Newroz ~işana hebuna xelke Kurdıs
taniye. Bı agır u hunere Newroze gele me bı peşewaniya 
Kawa ' ye şorışger u welatpa~ez de lı ruga u ezmane Kur
dıstane text u tace Dehaqe çavsor u xwunrıj hılweşand, 
Benda tari G tengayiye çırand. Tireja jiyaneki nu G geş, 
edalet u ranahi seranseri rohılat der ani. Lı ser ve re 
xelke me dılxweşi G brati lı hererne rojhılata Navin u lı 
cihane bıbu şewqu tava peşveçune. Disa Newroz şorıseke 
zehmetkeŞan yeke weki Sewra Oqtobre , qasi Komara Oornuna
ren Parise gewre G bılınde. Lı ser ve xete me Kurda dı 
cihanede cara peşın gund u bajar avakırın, herq G cewe 
ave kola, zevi çand, peşiya şarıstaniya mirovtiye bı 
damezrandına dewleta Guti vekır. Bıli dewleta~uti,dewle
ten Mari,( Lolan, Kurdonaj , Elami, Hori , Mitannı, Orarti, 
Kaldehar G Mediy~ji dewleten Kurdabun. We çaxe lı Kur
dıstane her tışt bı zanin G kanin dıhate çekırın . Lı d ı
bıstan , zaningeh u sazumanande bızışka~i yani tıp, ezman
kari, wenekari, hesapkari, danin u standın, erdnıgari u 
çanolekari dıhatın xwendın , hinkırın. Bı kurti hemi çun 
hatın , pewendiyen ciwaki bı zagon, merc, erku rıste çe
d~bun , dıqewımin. Em gele Kurdıstani 600 sal beri !sa Zer
deşti bun , kiteb u pırtuka me Zendi Awesta bu. Gor din , ol 
u edete Kurda herkes e çe u rınd bıke hemberi nerındiye 
xerabi G zordestiye şerbıke. Le qewmen hov u kuri nehistın 
ew sarıstani G bajarwaniya me dombıke . Lı gel afaten mina 
çaxa Hızreti nu nıj ade Ereb wehşeteki nedıti lı ser welate 
me rexıstın. Çıma ku Kurd nedıbun İslam yani teslime Ereba 
nedıbun , gelek eşir G ele me kustın, gund, bajar, sera 
eywan, zaningeh, afırinok u kıteben Kurdi şewıtandın. Lı 
paşi Ereba qewmen Herzemşah, Tataran, Selçukan , Mogola, 
Tırk, Rom, Bizuyans, Farıs u en dın gelek r.aran temamiya 
hebun u avaiyen me kavıl G çolkırın. Disaji me Kurda stuye 
xwe xar nekır , dewleten Hamedani, Buwai, Gori, Rerzekani, 
Deylami, Merwani u Eyubi sazkır. !sla metiye dı bın hıkme 
Tırk G Farısan ola mıllete Kurd heji parvekır , kust, jı 
welet ajot , bac u xuki stand G em jar u rebenkırın, dıbe 
em jı hez u qewete xıstın . Le bele dıjmına nıkarıbu tış-
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tek jı dıl U meji fi bedena Kurda derxıstına, yani berxwe
dan, serhıldan ü as€bun. Lı hemher ve serhışki U serbılın
diya me hemiş zordest, şah, hıkumdar, paşa xelife G ter
mandaren ecnebi lı ~er xaki Kurdıstane pışıvın, heliyan, 
tekçun U wında bun. Lema tarixa me bı berxwedan, şerkırın, 

serketın U jı p€şveçune hatiye dagırtın. 

Hog=r hevalno, keç G lawen Kurd~ 
lı ve qave rewşa welate me çiye? Lı beşe rohılata Kurdıs
tane melle U imamen kuştdar serbı Xumeyni heyş salın herbe
kı tunekırın U ruxandına mıllete Kurdi dajo. Her reç U şop 
lı Kurda hatiye gırtın, her roj darvekırın, kuştın fi born
berankırın bajar, gund, geli ü çiyayen Kordıstane heye. 
Qasi 50 000 kes bı fermana dındar Q rureş€n Tehran€ hatın 
darxıstın. Lı cih Ü ware Jahrume, Tehrane Ü Karaj€ 135000 
Kurde j~ ber diktatare sedarn hat~ne, dı heween weka Hit
lerida gırtine, Bıt€1 U çiten ıst~ri gerand~ne, b€ derman, 
b€ nexweşxwane, be doktor ü be xarın bezaran bırindar U 
nexweş9n me dımırın. 

Lı Başur9{Qulbe) Kurdıatane faşiyen Bexdade jı xumey
ni şunde naminın·. Bı napalm. ag~rberdandın U bı jehra xer
dele dıxwaz~n welate me mina erdeki şewetandi bıkın. Baas
en nıjadperez sala 1986 de bes lı bajare Suleymaniye ten€ 
300 zaroken peşmerga en l0-14 sali darvekırın. Lı paytexte, 
yani lı HewlSr yaji Erbil€ dı remeşinek9 de 200 Kurd bı 

gulleyen leşkere Sedarn hatın şehidkırın. Lı zindana Ebu 
Xeraib€ 300 qiz a xorte me bı saxi dı r€ya welat de bın
erdkırın. Lı Başura Roavaya Kurdıstan kıryare celladen 
Sem9 jı in dın ne kemtıre. Bı Kurdara dıjmınati buye xwa
rın G vexwarına Hafız Esate faşiste. Gırtın, zindan, we
ıet derxıstın U kurdkuji gor qanuna Baasa faşist yani el 
hizami el Erebi berdewam dıke. Kuştdariya faşisten Enxere 
hun baş dızanın, hovitiya koledaran bı gotınan ne te h9j
martın neji dıqede. 

xwuşk ü brayen heja U berketi, keç ü lawen Kurd! 
Va kıryaren her çar dewletin kol~dar bı emperyaliya navne
tewi G xuıamen wana bı faşist U sozial demokraten xwe, 
bı mıellım~ bı rojnamc, radyo, qezente, bı diplomat, sefa
ret, bı bekçi U nobedaren xwe heta bı xoce, olperest U 
kewnperesten xwe lı hemberi ke şerdıkın? Ma ki nızane ku 
nıyar lı dıji, mın, dıji te, dıji me karker, gundi, xwende
wan, cotyar a şorışvanen xeıke Kurdıstane şerdıkın. Ma ge
lo em sale care wani bıcıvın hev kar fi bare me dıqede? Na. 
Em bı gotın n runıştıne nagehen serxwebun ü yekitiya xwe, 
dıbe em wezifaxwe ya lı gel şehid, kuşti U gırtiyen xwe, 
lı gel peşmergeyen welatparez başbıkın. Bı xebate kem 
dıjmın jı welet naye der. çıma çar kelpin sefareten Ereb, 
Ecem U Tırk lı Ewrupa lı ser niv milyonek me karker, xandı
wan ü penabere Kurd hıkum dajon, ç1ma em her roj hema xwe 
bes bı xwendın n guhdariya rojnamen neyar' en wek Hürriyet, 
Tercüman, Radyoya Kölne, cerid9 Nuhar tttilad, El tttihad, 
Reyhan, El Hawadis fi yin tinin. 
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Dost hevalno! 
Doza Kurd~stane ne kare çend kese xwendi yan ji hın ~omı
ken kancın. Em dıbejın ew dozakar U bara karker, gundi, 
keç, xort, jin, peya kal pir, xwendewan ü cotarane.Ne tene 
dıjmıne me har U qewtın. Le-bele seri danin, sisti, nezani 
xebat nekırın a tırs dıjmıne meyi mezının. Ger em ve geve 
a şunde dıji neyar a kemasiyen xwe, dı ware çande, pişe, 
tore, abori, siyasi, leşkeri, tarix, zman U ırfu edeten 
xwe hinbıbın, derheqi huyeren cihanede çuku nezanen bı
elımınin 

Ger em bı dıl, bı fehmm, bı zar n zman, be penus, bı 
kanin n pekanine bı meji a ruhe xwe, bı zanebun, bı qewl u 
qırar bı şahi xwuş.k ü bı.rati, çı bıçuk çı mezın dı reya 
KAWA de her g~v, her. cıi, bı dızi ü eşkere yani her awai 
t~koşina xw·e bo serxwebun, yekitiya Kurdıatane bewest bı
l~ndbıkın. Bı xebat Q huner pıştgıriya p~emergey~n welat 
bı.kın. ve gave eme daxwaziya sedsalan u milyonan şehidan 
binın cı. Bı xebateke waha hatın U serketın a karker, 
gundi Q cotar8n Kurdıstaniye. Em dıb9n: 

Her tışt jı bo serxwebun, yekiti ü demokrasiya gel! 
Her tıet jı bo dara karker Q zehmetk8şan8 Kurdistan e~ 
Ya Kurdıstan,.ya neman! 
Bıji Newroz, Bıji KAWA, b~ji bıji P8şm~rge! 
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İkinci tutuklanmam A~ustos 1986 1 da gerçekleşti. Bi
rinci tutuklanmarndan sonra bir taraftan oldukca temkinli 
davranmaya çalışıyor, diger taraftan ailemin moralini 
bozmamaya gayret sarf ediyordum. Bir A~ustos günü gece 
yarısından sonra köyümUz türk askerlerince sarıldı. Çem
ber sabaha do~ru iyice daraltıldı. Sabah erkende işleri
ne gitmek üzere kalkan köylüler hemen köyün çıkışında 
geri çevrildiler. Geri çevirmeler. tabiiki normal yapıl
mıyordu. Köylüleri görür gör.mezJ ellerinizi havaya kaldı
rın, arama var, arkanızı dönün türünden em~rler ve çeşit
li hakaretler ya~dırıyorlardı. Çember iyice daraltıldık

tan sonra tüm köylüleri okuluJ'\ meydanına topladıla·r. Ara
malar esnasında eşyaların bir çogu tahrip edildi. Okul 

meydanına toplandıgımızda çevik kuvvet adı.verilen askeri 

birligin 90 er, 5 astsubay ve bir üste~menden oluştuqunu 

gördük. 
Ostegmen köylülere hitaben bir konuşma yaptı. Konuş

masında yarı alayc"ı bir t.ı:tvır takınarak özetle şunları 
söyledi: Biliyorum sizler Kürdistan'ı kurmakla meşgulsü
nüz. Gençleriniz artık askere gitmiyorlar, çogu asker ka
çagı durumunda. Sizler onların-yurt dışına çıktıgını söy
lüyorsunuz, ama çatışmada ölü olarak ele geçen gençlerin 
hepsi daha önce asker kaça~ı olarak aradıklarımızdır. 
Köyünüzde S.M., H.D ve Ali A. aradıgımız insanlara maddi 
ve manevi yardımda bulunuyorlar. Niçin susuyorsunuz? ce
vap verin onlara hak ettikleri cezaları verelim.Geçmişte 
Şeyh Sait ve Seyit Rıza eşkiyaları Kürdistan'ı kurmayı 

denediler. Onların başına ne geldigini biliyorsunuz. Dev
letimiz her tÜrlü eşkiyanın hakkında gelecek güce sahip
tir. Ulan bu ordunun karşısında Amerika ve Rusya'nın dı
şında hiç bir güc duramaz bunu böyle bilesiniz. Uste~
menin uzun konuşması bittikten sonra; eskiden hakkımdan 
şahitli~e zorlanan bir köylümünde oldu~u dört kişiyi ~üm 
köy~Ulerin önünde dövmeye başladılar. Askerler yüzlerine 
ve sırtıarına coplarla rastgele vuruyorlardı, .bir taraf
tanda Oste9men b~~~rarak; ulan bu vatan haini üç kişinin 
yaptıklarını ve çevrede tüm olup bitenleri bizlere söyli
yeceksiniz, yoksa karıların1zı tüm köylünün önünde soyun
duracaı;ıım diyordu. Dayak yiyenlerden biri bagı.rark valahi 
ben bir şey bilmiyorum dedi. Di~erleri pek seslerini çı
karmıyorlardı. Komutan köylülerden herhangi kati bir 
cevap alamayınca onları bıraktırdı. Ve onlara 48 saat
lik bir düşünme payı verdi. 48 saat sonra onların gelip 
ifadeleri alınacaktı. Bizim köyde aramalar bittikten 
sonra ben ve ye9enimi alıp sırt~ıza içinde ne oldugunu 
bilmedi~imiz, askeri sı.rt çantaları taktılar kafamızada 
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birer tane askeri kep geçirdiler. Da9 köylerinde arama 
yapılacak bizler onların önünde gidecektik. Çantalar ol
dukça a9ırdı ben bir tarafım sakat oldugundan dolayı kan 
ter içerisinde kalıyordum. En önde ben ve ~genim gidi
yorduk. Bizleri kırk metre geride köy koruyucuları,onla• 
rıda askerler ve komutanlar takip ediyordu. Bir çatış
manın çıkması halinde biz iki ateş arasında vurula
caktık. Köylere girerken biz arama oldugunu söylüyor, 
peşinde köy koruyucuları ve askerler evlere damlıyor
lardı. Cesaret edip giremedikleri evlere, ben ve ye
~enimi ilkin sokuyorlar, peşinde kendileri giriyorlar
dı. Ben fırsat buldugum hallerde köylülere kürtçe fı
sıldanarak, bizlere yapılanları anlatıyordum. En önde 
bizler olduqumuzdan dolayı utanıyor, köylüleri bizlP-ri
anlamaya davet ediyordum. Bir ara köy koruyucular~n
dan biri benim köylülere kürtçe propaganda çekti~imi 
OsteOmene söyledi. Köylülerin önünde beni falakaya ya
tırdılar. 

Akşam üzeri konakladı~ımız köyde bizim el ve a
yaklarımız kelepçeye vuruldu. Gece oturmamızı engelle
mek için dikildigirniz yerin zeminine su döktüler. Os
te~men yatmadan önce köylülere ve askerlere bize su 
ve ekmek verilmemesini emretti. DedikiJbU vatan hain
lerine su ve yiyecek,hiç bir şey vermeyin, vatanımızın 
suyuna ve ekme9ine yazık~ Gece oldu~unda köylüler bize 
su ve ekmek verdiler. Askerlerin bazıları bunu gördüyse
lerde duruma göz yumdular. Ertesi gün, Oste9men burdaki 
köylülerede uzun uzadıya tehditler savuran bir nutuk çek
ti. Vatan hainlerini bizlere ihbar edin, onları vurmak 
ıçın devletten silah isteyin. Ordumuza yardımcı olan
lara !stanbul, İzmir gibi şehirlerde ev ve iş sa~lanacak
tır, türünden vbg. Yaklaşık iki gün süreyle dag köyle
rinde aramalar yapıldı. Köylüler gözlerimizin 6nUnue 
akıl almaz işkence ve hakaretlere mahruz kaldılar. A
ramalardan sonra tekrardan bizim köye dönüldü, orada 
şahitlik için süre tanınanlar ve di9er sakıncalı görü
len köylümUz getirilerek bizimle cemselere bindirildi. 
Cemselere bil}di-:tilirken hepimizin gözleri _ sıkıca bag
·landı ve bilmedigimiz bir yöne do~ru hareket ettik.Bil
ahara görebilmek için bir kaç yüz hareketi yaptıysamda. 
görmemin olana~ı yoktu. Gözlerimi ilk defa bir odada 
açtılar. Sorugulanma ve dayak faslı orda devam etti. 
Ordaki komutan askere bir kaqıt vererek benim yüksek ses
le okuınam.ı istedi. Kag-ıtta "Ne mutlu Türkilm diyene"yazı
lıydı. Ben okuınuyacaqımı söyledim. Dedim ki; ben KUrdüm 
Türk dili ile ilk sefer sekiz yaşında kazamızdaki okulda 
karşılaştım. Yani ben Türkçeyide sonradan ö9rendim, tim
di ben Türk olduguınu söylersem dahi yalan söylemis olu
rum. O anda komutan köpürerek üzerime yürüdü; e •••.•. ~ 
Kürdistan'ı kuracaksınız de9ilmi? Dövüld09üm. esnada ag
zıma ne geliyorsa söylüyordum. Bir ara yaşasın Kürdis
tan bagımsızlık mücadelesi diye bagırd~. Toplam on 
dört gün tutuklu kaldım. Benimle beraber getirilen
ler başka yerlere kapatıldıgından onlardan haberim 
yoktu. Mahkemeye çıkarıldıqımda savcılık bana getirdigi 
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suçlamalardan biri olarak; yaşasın Kürdistan ba~ımsızlık 
mücadelesi şeklindeki ba~ırmamı gösterdi. Ben ifademin
dayak zoruyla alındıgını bana getirilen suçlamaların 
dogru olmadıgını söyledim. ifadesi alınan köylülerden hiç 
biri hakımızdan herhangi bir suçlamada bulunmadı. Hep
side kendilerine yapılan muameleleri yarım yamalak 
Türkçeleriyle anlatmaga çalışıyorlardı. Mahkeme yeterli 
bir suç delili bulamadıgı için bizleri serbest bırak
tı. 

Ben iki tutuklulugum esnasında halkımıza yüz yıllar
dan beri yapılan insanlık dışı barbarlı~ın sadece ufak 
bir parçasını yaşadım ve şahit oldum.Daha önce:her han
gi bir tutuklanma tecrübem olmamasına ra~en, mümkün 
mertebe halkırnın onurunu korumaya çalıştım. Başta Kürdis
tan işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halkımızı bu ko
nuda e~itmeliyiz. Sorunumuz bir Ulusal Kurtuluş Savaşının 
verilmesi sorunudur. Halkımızı bu do9rultuda örgütlernek 
ve bilinçlendirmek gerekir. Biz işçi sınıfına mensup in
sanlar neye hizmet etti~imizin bilincinde olmalıyız. 
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Koma Sor 'da çıkan "KUrdistan gerçek komünistler ör
gütü KAWA ' nın Tüzü~ü" başlı9ı altında yayınlanan konuya i
lişkin bazı noktalarda düşüncemi açıklamayı bir görev o
larak kabul ediyorum. 

KAWA örgütünün tanımlanmasıyla başlıyan yazı bana 
göre , örgütün gerçek durumunu yansıtmayan, arzu edilen, 
istenen bir örgütl enmenin tanımlanmasıdır . Her şeyden ön
ce yaşanan gerçeklik şudur : İki ayrı grup halinde bu döne
me kadar varlı~ını sürdüren grupları temsil eden, daqınık
lı~ı örgütsel birli~e dönüştürmek için, KAWA Birlik Komite
si (K.B.K) oluşturulmuştur. Bu komitenin görevi örgütsel 
birli9i yaratmak için konferans örgütlemektir. Dolaysıyla 
örgütsel birli~i yaratılmamış, yaratılmak is~enen bir o
luşumu bugünden tanımlamak düşüneerne göre do9ru de9ildir. 
Daha ilk paragrafta tanımlama yapılırken şöyle deniliyor: 
"KAWA Kürdistan işçi sınıfının emekçi halkının Leninist 
örgüt normlarına göre kurulmuş örgütlü önc ü müfrezesi ve 
onun örgütlenmesinin en yüksek biçimidir." Yaptııjım alıntı 
gayet açık. KAWA işçi sınıfı örgütünün en yüksek biçimi 
olarak, parti olarak gösteriliyor, gösterilmek istenilor . 
Gayet açıktır ki KAWA, daha parti öncesi örgütlenmenin 
başlangıcıdır . Dolaysıyla onu işçi sınıfının örgütlü önc ü 
müfrezesi o~arak göstermek parti ile grup, çevre vb. ör
gütlenmeleri aynı göstermek, aynılaştırmak olur. Bir defa 
bir örgütün işçi sınıfının öncü örgütlü gücü plabilmesi 
için birincisi; prograrn sorununda netleşmiş olması, ikinci
si ; işçı sınıfının en azından belli bir kesmine fiilı on
cülük yapması, işçi hareketini yönetmesi gerekir. KAWA ne 
netleşmiş bir ~rograma sahiptir , ve ne de işçi sınıfının 
belli bir kesiminin mücadelesine fiili önderlik yapmak
tadır. Hal böyle olunca KAWA'yı işçi sınıfının örgütlü ön
cü örgütü olarak göstermek do9ru de9ildir. En iyimser 
bir tanımıyla KAWA, işçi sınıfının örgütlü öncü müfrezesi
ni (Parti) yaratmak için işçi sınıfının ideolojik önder
lerinin belli bir kesimini bagrında toplamış M-L bir grup-
tur. 

Ben burada parti nedir?,örgüt nedir?, aralarındaki 
fark nedir? sorununu tartısınıyorum onun iç'in ayrıntılara 
girmiyorum. Tartıştı~ım sorun Koma sor'da KAWA'yı parti 
gibi gösteren yanlış anlayıştır. Aynı sayfanın ikinci 
paragrafında ; "KAWA komünistlerin ideolojik- siyasi ve ör
gütsel birli~idir" deniliyor. Ben bu tanımlamanında gerçe-
9imize uymadı9ını, abartılmış, durumumuzu oldugu gibi , 
göstermeyen yanlış bilinçlenmeye hizmet eden bir tanımla
ma oldugu düşüncesindeyim . İçinde bulundugumuz durum , bi-
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zi~ hiçde devrimin bütün meselelerinde netleştigimiz, ay
nı ideolojik-siyasi düşünceyi savundu~umuz, hepimizi 
baqlayan ortak bir programa sahip olduqumuzu do9rulamıyor 
aksine tekzip ediyor. surası açık bir gerçektir ki, KAWA 1

-

nın oluşumuyla birlikte, grubun egilimini belirten ama a
raştırılıp netleştirilmesi gereken kaba düzeyde tespit 
edilen ilkeler vardı, bu günde vardır. Bana göre bunlar 
bu günde gündemin konularıdır, açıklanıp netleştirilmesi 

gereken ,konulardır, ilkelerdir. Bundan dolayı aramızdan 
ideolojik siyasi birliqin olduqunu söylemek doqru degildir. 
Zaten Koma Sor'da ıa (on sekiz) konunun tartışılmaya su
nulmasıda beni doqruluyor. Siyasi ideolojik birliqi olan 
bir örgüt, bu konuları tartışmaz; kendi ortak malı haline 
getirdi~i bu ilkeleri işçi sınıfı ve emekçilere maletmek 
için ajitasyon-propaganda faaliyeti yürütür. Yine ikin
ci paragrafta söyle yazılıyor: ••su yekpare ideolojik-örgüt
sel birlik; bölücü, hizipçi faaliyetlere ••• hareketin 
programında hiç bir sapmaya izin vermez." yukarda da açık
ladı~ım gibi ayrı iki grubun örgütsel birli~i için K.B.K 
kurulmuştur, örgütsel birlik hedeflenmiştir. Oysa ideolo
jik-siyasi birlik, inceleme, araştırma çalışmaları sonun
cunda yaratılır·. 

E9er yukarda yaptıgım alıntıya baglı kalınırsa, ide
olojik siyasi birljk yaratılmış olmasından ve programa 
sahip olunmasından dolayı, bu program ve siyasal birlige 
yönelik eleştiri vb. faaliyetler do~al olarak yasaklanması 
gerekti9i çıktı~ında; hertaraf edilip mahkUm edilmesi 
do9"rudur. Ama gerçekliı;)imiz alıntıdaki gibi degil·, ortak 
bir pr.ograrn ve komünist partisini yaratmak için yan yana 
gelmiş kişilerden oluşmuş grup oldu9umuz gerçegidir. Onun 
için programın netleşmemiş oldugu dönemlerde, oxtak bir 
programdan bahsedilmiyece~i gibiJ varmış gibi gösterilen . 
programa karşı hizipçi, sapmacı faaliyetten bahsedilemez. 
Böyle bir anlayış tart~şma ortamını yasaklayan, gerçek ide
olojik-siyasal birligi engelleyen anlayıştır. 

Sayfa lO'da ~W~'nın amac~ açıklanırken, dogru bir 
amaç tespiti yapılmiyor. KAWA, ufku kapitalizmle sınırlı 

bir örgütlenme olarak.de9"erlendiriliyor. Şöyle deniliyor: 
"KAWA•nın amacı Kürdistan emekÇi halkının emperyalizme, 
sömürgeci faşist ilhaka Ve bir avuç feodal-burjuva sınıfa 
karş~ verilen ulusal ve sosyal kurtuluş savaşının önderi 
ve örgütleyleisi olmaktır. Kürdistan halkının özgürlük ve 
bagımsızlı~ını kazanmak feodal-burjuva sınıfının sömürü
sünü ortadan kaldırıp halk iktidarın~ kurmaktır~~ptıgım 
alınt~ gayet açık; KAWA'nın a~acını halk diktatörlügünü 
kurmak, Ulusal ve. sosyal Kurtuluş Mücadelesini örgütlernek 
olarak aç~klıyor. KAWA'nın asgari ve azami hedefi aynılaş
tırılıp, Halk iktidarıyla sınırlanıyor. Sadece halk dikta
törlügünü kurmayı amaçlıyan, sosyalizm ve sınıfsız toplum 
komünizmi kurmayı amaçlamayan bir örgütlenme komünist ör
gütlenme degil, ufku kapitalizmden ötesini görmeyen, ka
pitalizmle sınırlı halkçı küçük burjuva örgütlenmedir. 

KAWA'nın amacı, Ulusal-Sosyal Kurtuluş Mücadelesini 
en devrimci sınıf proleteryanın önderliginde şiddete da
yanan devrimle vermek,oradan durmaksızın proleterya dik
tatörlü~ü altında sosyalizmi kurmak, sınıfsız toplum ko-
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rnünizrni kurrnaktır . Bu kesin olarak savunulrnalıdır . Bu sa
vunulrnadan M- L , komünist olunarnaz . Bütün bu yukarıda say
dıklarımı gerçekleştirrnek için , yeni tipte Marksist- Leni
nist bir parti şarttır. 

KAWA örgütünün tanımlanması ve amacında oldugu gibi 
tüzük'ün diger maddeleri yazılırkende, yanlış tanımlanma
ya uygun olarak yanlış maddeler doludur. Bunu dogal kar
şılıyorum. KAWA ' nın örgütsel , ideolojik siyasi hattı yanlış 
tanırnlandıgından dolayı , KAWA ' nın gerçek yapısına denk dü
şen bir tüzük yapılmamış , aksine gerçekligirnize uygun düş 
meyen bir tüzük taslagı hazırlanmıştır. Bundan dolayı ben, 
tek tek maddeler üzerinde görüş belirtmeyi gereksiz bulu 
yorum. Bana göre yapılması gereken şey KAWA örgütlenmesi
nin dogru tanımlanmas ını yapmak ve o örgütlülüge denk 
düşen bir tüzük yapmaktır . Dogmatik bir şekilde bir tüzügü 
kendi tüzügümüz haline getirmek dogru tutum degildir 
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