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Değerli okuyuculanıniz 
Dergimizin birici sayısı her zaman olduğu gibi 

yine yasalara takılarak toplatıldı. Düşünme ve ifade ct
me özgürlüğü yasalarla sınırlandırılmış bir ülkede ya
yın yapmanın güçlükleri biliniyor. Kaldı ki düşünce 
özgürlüğü salt insani bir sorun değil aynı zamanda si
yasal bir sorundur. Siyasal yaşamın demokratik olma
dığı bu ülkede siyasal rejime muhalif her ses susturul
ınaktadır. Ayrıca süren şiddet ortaınının ağırlığı her 
alanda kendini göstermektedir. Aynı zamanda psikolo
jik savaşın sürdürüldüğü bir zeminde basın - yayın en 
çok tepki gören kurumların başmda gelir. "Düşük yo
ğunluklu savaş"ın önünde basın, en büyük engel ola
rak görülür. Savaşta yaşananların, çirkinliklcrin bilin
ınesi istenmez. Savaş kurmayı periodik aralıklarla ba
sının ileri gelenlerini toplayarak nasıl davranmaları, 
neleri yazıp- yazmamaları konusunda emir ve talimat
lar veriyor. Türk basını bugüne kadar itaat etmede ku
sur işlemedi. Kazara talimatların dışına çıkanlar ya da 
ölçüyü birazcık kaçıranlar büyük yaptırımtarla karşı
laştılar. 

Siyasal yaşam demokratiklcşmedikçe, barış ve hu
zur gelıncdikçe ve savaş hem insan hem de ekonomik 
kaynakları tüketmeye devanı ettikçe basın üzerindeki 
baskılarda sürecektir. Bu durum sessiz kalmamızı gc
rcktirınez. Biz bu halkların çıkarları uğruna gerçeklerin 
bilinmesi için, doğrunun, haklının scsi olmaya devam 
edeceğiz. Kürt ve Türk insanı bu yaşama layık değildir. 
Gelecek güzel günler için çabamız sürecektir. 

ilk sayımız her ilkte olduğu gibi birçok eksiklik
Icrle doluydu. Okuyucu ve yazarlarımızdan bu yönlü 
tepkiler aldık. Haklı eleştirilcrdi. Okur ve yazarlanınız
dan özür dilemek yeterli değil, biz daha iyisini yaparak 
bunları gidereceğiz. İkinci sayımızı bunları dikkate ala
rak hazırlamaya çalıştık. Umarız bu sayımız daha iyi 
clqtiriler alacaktır. 

Bizim sde istemlerimiz var. 
Öncelikle yazarlarımızdan isteğinıiz; Yazarları

ınız çoğunlukla" içterini döktük"lcri yazılar kaleme al
maktadır. Bu da yazıları daha dağınık daha içeriksiz kı
lıyor. Dil sorunu da dahil pek çok aksaklık var. Yazı
lar çalakalcın yazılmak yerine herbirin emek harca.ndı
ğı okura yansıyabilmeli. Tartışan - tartı~tıran içcrikte, 
döneme ışık tutan ve yol gösteren özelliktc olmalı. Ay
rıca yazılar vaktinde elimize ulaşnııyor. ikinci sayımız 
bu nedenle geçiknıcli çıktı. Bundan böyle her ayın bi
rinde baskıya gircccğmiz için yazılar en geç ayın 
15' ine kadar elimize ulaşmalı. 

Okurlarınıızdan da beklentilerimiz var. Bir yayın 
okuyucuların katkıları olmadan yayın hayatını sürdLire
mcz. Okurlarımız gereken ilgiyi göstermeli, dergiyi 
okuyup okutmalı. Ayrıca her okurumuz aynı zamanda 
yazarımız olma ~ansına sahiptir, bu yönlü katkılarını da 
bekliyoruz. dalı iyi daha güzelde buluşmak dileği ilc 
saygılar. ... 
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Değişen Dünyada 
Eski Anlayışlar ve 

Yeni Arayışlar 

Davut KURUN 

Yirminci yüzyılı geride bırakacağımız bir dö
nemde, Kürt ülkesi sorunu ve ulusal kurtuluş hareket
leri de yeni bir sürece girmektedirler. Hızlı gelişmele
rin olduğu dinamik bir döneme giriyoruz. Ülkemizde, 
bölgemizde ve dünyamızcia yeni çatışmalar, yeni saf
laşmalar yaşanmaktadır. Yirmibirinci yüzyıla adım 
atarken, geleceğe ilişkin bir perspektif koyarken, yir
minci yüzyılın bu son dönemlerinin verilerini doğru 
kavramak ve yeni şartlara uygun politikalar geliştir
mek gerekir. Politik ve ideolojik yapılanmasını 

1970'lerin şartlarına dayanan '76'dan bu yana 23 yıl
dır pratik ve örgütsel faaliyet içinde olan geleneğimiz, 
yeni dönemdeki görevlerini ve hattını çizerken, geç
mişin değerlendirilmesini mutlaka ve köklü bir bi
çimde yapmalıdır. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı 

yanyana koyarak, eleştiri ve özeleştirimizi yapmalı
yız. Amaç geleceğe daha iyi hazırlanmak, daha az ha
ta yapmaktır. 

Hareket noktamız, '70'1erin şartlarıyla 2000'li 
yılların şartları arasındaki farkları, gelişmelerin yönü, 
buna uygun politikalar ve pratik görevler belirlemek 
olmalıdır. 

Bütün savaşlar, ne kadar kanlı olursa olsun, ne 
kadar uzun olursa olsun, mutlaka çıkış noktasına dön
mek, çözülmek zorundadır. Ülkemizdeki savaş da çı
kış noktasına dönınekte; nedenleri ve sonuçları tartı
şılmakta ve çözüm senaryoları üretilmektedir. 

Haksız savaşın sürdürücüsü olan taraf, seksen 
yıldır ülkemizde askeri çözüm için savaşıyor ve ken
di çözümünü ulusal kurtuluş güçlerine dayatıyor. Ne 
var ki, Kürt halkı bu çözüme karşı direniyor ve her 
fırsatta inkar ve imha politikasına karşı askeri olarak 
da karşı koymasını biliyor. Gelinen bugünkü durum
da, Sömürgecilerin askeri çözümü gerçekleştirmesi
nin olanaksızlığı daha net olarak anlaşılmaktadır. Ne 
var ki, Kürt ulusal devrimcileri de kendi güçleriyle bir 
çözümü sağlayacak durumu yakalayamamışlardır. 

Yani askeri çözüm, savaşan iki taraf için de giderek 
kısa dönem için olanaklı görünmüyor. Askeri çözü
mün olanaklı olması, savaşan taraflardan birinin kesin 
zaferiyle sağlanacak, onun inisiyatifiyle gerçekleşe
cektir. Sömürgeci devlet, zafer sağiasa da "Kürt Soru
nu"na siyasi bir çözüm bulamayacağı için barı~ı sağ
layamaz ve daha büyük savaşlara yolaçar. Ancak gö
rünen o ki, sömürgeci devlet verili durumda bir zafer 
sağlayamayacak ve Kürt halkının silahlı direnişi, ken
disine yönelik imha ve inkar politikaları değişınediği 
sürece devam edecektir. Kürt coğrayasında süren bu
günkü savaşın çıkınaza girdiği ve Türkiye ile Kürt 
coğrafyası halklarının bu savaşın yükünü artık çek
mek istemediği, barış taleplerini daha çok kararlı bir 
biçimde öne çıkaracağı bir dönem yaşıyoruz. Bu dö
nemde, yani askeri çözümün gündemden çıkarılınası 
durumunda geriye iki ihtimalli bir çözüm yolu kalı
yor.. Birincisi; ya savaşan tarafların anlaşmasıyla bir 
çözüm ya da ikincisi; savaşan militarıst güçlerin dış-
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lanması ilc toplumun yeni dinamikleriyle yeni bir çö
züm ~ekli ortaya çıkarması. 

Kürt ülkesi sorununun çözümü sadece Türkiye 
ve Kürt coğrafyasındaki güçlerle sınırlı değil. Yani 
sorunun doğrudan tarafı olan güçlerle ya da savaşan 
güçlerle sınırlı değil, dünya çapındaki bir saflaşmay
la çözülebilecek girift bir sorundur. Dolayısıyla he
saplaşma da uluslararası çapta olmak durumundadır. 
Öyle ki sorun daha bugünelen bölge ve Avrupa baş
kentlerinin gündemine oturmuş ve çözüm yolları bu
ralarda aranıyor. Ancak bu oturınuşluk, Kürt coğraf
yası halkının çıkarları doğrultusunda değil, tersine 
lıütün gerici güçlerin sorunu kendi çıkarları doğrultu
sunda çözmek için bir çaba içinele olduğudur. 

Sorunun uluslararasılaşması bir kazanım mıdır? 
Bu soruya evet demek her zaman olanaklı değil. Ba
zıları bLigün herkes Kürtleri ve ülkelerini konuşuyor, 
sorun uluslararasılaştı, sorunu dünyanın gündemine 
oturttuk cliyebiliyorlar. Ancak bu söylemi, KUKM'ne 
ne gibi katkılar yaptığı konusır üzerinde clüşünülme
clcn söylenmiş sözler olarak kabul etmek gerekir. Bi
rincisi sorunun uluslararasılaşması yeni değil, birinci 
emperyalist paylaşım savaşından bu yana uluslararası 
bir sorun olarak dünyanın gündemineledir ve çözüm 
Jıçp emperyalist başkentlerinele planlanmıştır. Örne
ğin Lozan Konferansı uluslararası çıkarlar doğrultu
sunda yapılmıştır. Bu anlamda, sorunun, bugün ele ay
nı biçimele batılı başkentlerele tartışılıyor olması yeni 
bir olgu ve kazanılmış bir mevzi, Kürtlerin bir başarı
sı değil, çoğu zaman aleyhimizc i~lcyen bir gelişme
dir. 

Uluslararası çapta örgütlü olan ittifaklarını ge
liştiren taraf Kürtler değil, onların haklarını gaspeden 
devletlerdir. Sorunun uluslararasılaşınası ya da sava
şın uluslararası düzcycle sürmesi Kürt halkı lehine ge
lişen bir süreç olmaınıştır ve ulusal kurtuluş güçleri 
bu süreci iyi kullanmasını becereınccliler. Sosyalist 
sistemin uluslararası düzeyde çöktüğü bir dönemde 
sosyalist Kürt ulusal kurtuluş hareketinin uluslarara
sında müttefik bulması, hemen hemen olanaksızlaş
ınıştır. Diğer t;ırafta, Türk devleti uluslararasında 

kurmuş olduğu ittifaklarını Kürt ulusal kurtuluş hare
ketine karşı harekete geçirebilmiştir. Çünkü şartlar 
onhmn lehineelir ve sosyalizm uluslararası düzeyele 
itibar ve güç yitirmiş ve uluslararası çapta burjuvazi
nin yoğun saldırıları altındadır. Kürt hareketi de bu 
saldırılan göğüsleyebilecek güçte değildir. Abdullah 
ÖCALAN'ın yakalanınası ve Türkiye'ye teslim edil
ınesi Türk devletinin dünyanın her yerinde gerici güç
leri Kürt hareketine karşı harekete geçirmesi, KUK 
hareketine karşı uluslararası bir saldırının sözkonusu 
olduğunu göstermektedir. Bu, Kürt coğrafyası soru
nunun uluslararasılaşmasının bir sonucudur. Kürt ha
reketinin uluslararası düzeyele müttefikleri olabilecek 
güçler, yıkıntı halindedirler ve Kürt ülkesine karşı 

başlatılan saldırılan göğüsleyebilecek durumda değil
dirler. Burada Türkiye sosyalist ve demokratik hare
keti de busalclırılar karşısında baraj oluşturma gücü 
ve yeteneğinden yoksun olduğu ve kendi ayakları 
üzerinde durmaya çalıştığını belirtmek gerekir. Kürt 
ulusal kurtuluş hareketi ve halkı, uluslararası karşı 
devrimin şiddetli saldırılarına karşılık olabilecek 
uluslararası devrimci dayanışnıadan, bir devrim cep
hesinin yardımlarından yoksun olarak çözüm arama
ya çalışıyor. Kürtlerin giderek yalnızlık duygusuna 
kapıldığı ve bu dünyada bize yer yok ın u diye haykır
dığı, yeni arayışlara girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Ay
nı çıknıazı Türk devleti de yaşıyor. Uluslararası geri
ci burjuvazi ve emperyalist güçler Türk ckvlcıine kar
şılıksız yardımlarını sunınuyorlar ve hu yardımlar 

karşılığında Türkiye'de ekonomik ve siyasi otoritele
rini güçlcncliriyorlar. Türk devleti Kürt ulusal kurtu
luş hareketi karşısında ayakta kalabilmek için muhtaç 
olduğu ekonomik, siyasi ve askeri yardımları emper
yalistlerden almak için onlara büyük hizmetler sun
mayı kabul etmiş durumdadır. Ne var ki emperyalist 
güçler Türk devletinin vaadettiği çözümü bir türlü 
sağlayanıaması, yani Kürt hareketini askeri yollardan 
bitirememesi, emperyalistleri yeni ara~ıylara itiyor. 
Emperyalistler için önemli olan Ortadoğu' da istikrar
sızlık unsuru olan ulusal kurtuluş hareketini sisteme 
dahil etmek, diyalog kurımı ve böylece istikrarsızlık , 
yaratmaktan alıkoyma yolumı seçme durumunda bı-
rakmıştır. 

Ancak sisteme dahil etme ve sistem içi bir çözü
me ne ulusal kurtuluş hareketi ne ele Türk devleti ha
zırdır. Türk devleti Kürt ulusal güçlerini ortak olarak 
sistemin içinde görmek istemiyor ve Kürt coğrafya
sına ait ne varsa yok etme ilkesini benimsediği i~.;in 

bu öneriyi kabul etmiyor, ulusal kurtuluş g:üçkri ise 
sosyalist nitelikleri, bağınısızlıkçı özellil<}leri, anti çnı
peryalist tavır ve ilkeleri sisteme karşı radikal cluru~
ları ile emperyalistlerin ve burjuvazinin sistem içinde, 
Türk devleti ile ve devletin sınırları içinde bir çözüm 
arayışyarına karşı bugüne kadar ilgisiz kaldılar. An
cak bugünkü şartlarda Türk devleti de ulusal kurtuluş 
güçleri de bir yol ayrımındadır lar. B u yol ayrımında 
takınılacak tavırlar ya devletle Kürt ulusal güçkrini 
ortak bir zemine getirecek ya da zıt kuıuplara itecek
tir. Bu yol ayrımında tavırları belirleyen hir çok fak
tör vardır. Bu noktada ulusal kurtuluş güçleri ve gek
neğimiz açısından önemli olan ülkemizin. bölgemizin 
ve dünyamızın içinde bulunduğu koşulhlrı iyi değer
lendirerek, uygun politikalar ve tavırlar geliştirmek
tir. Geçmişte bu hususlarda önemli eksikliklerimiz ve 
hatalarımız olmuştur. Bu hatalarımızı bilince çıkar
mak zorundayız. Bu anlamıyla geçmişin sağlıklı bir 
özeleştirisini yapmak zorundayız. Partimiz gçrek ku
ruluşunda gerekse de hareket olarak çıktığı 76'dan 
beri Kürt coğrafyası sorununun iki tür çözümünü de 
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benimsemiştir. Ya Türkiye halkıyla birlikte, gönüllü 
birliğe dayanan eşitlikçi demokratik bir çözüm ya da 
ayrılma hakkını kullanarak bağımsız bir devlet olarak 
ortaya çıkmak. Teorik olarak her iki çözüm şekli de 
doğrudur. Sorunun çözümünde temel ilke, halkın as
gari taleplerinin karşılanmasıdır. Geleneğimiz ve -
PSK hariç- diğer ulusal kurtuluş güçleri bugüne kadar 
öne çıkardığı çözüm şekli ikincisi olmuştur. Yani ba
ğımsız bir devlet talebi esas alınmıştır. Kürt halkının, 
bağımsız devlet kurma talebi her zaman ve her şart al
tında meşrudur ve haklıdır. Ancak haklı olmak ayrı, 
hakkını kullanma ehliyet ve gücüne sahip olmak ayrı 
şeylerdir ve Kürtler bugünkü dünya koşullarında ayrı 
bir devlet kurma yetisini ve gücünü elde edemediler 
ve bugün hala bunun mücadelesini veriyorlar. Birin
ci çözüm şekli de batılı başkentlerde, Türkiye ve Kürt 
coğrafyasında bazı kesimlerce tartışılmasına karşın 
henüz ihtimal dahiline girememiştir. Ancak daha çok 
tartışılan ve öne çıkarılan kısmen emperyalistlerin de 
desteğini alan bir çözüm şeklidir. Yol ayrımı burada 
başlamaktadır. 

Ulusal kurtuluş güçleri hangi çözüm şeklini öne 
çıkarmalıdır? Bugüne kadar savundukları, hayata ge
çirıneye çalıştıkları sistem dışı bir çözüm mü, sistem 
içi bir çözüm mü? 

Aslında Kürt hareketleri 1993 'ten bu yana, ge
rek taleplerinde gerek politikalarında yaptıkları deği
şikliklerle sisteme entegre olma çabası içine girmişler 

've sistem içi bir çözümü zımnen kabul etmişlerdir. 
Sorunun çözümünü bağımsız devlet kurmadan fede
rasyona, otonomiye, özerkliğe ve giderek kültürel 
hakların tanınması derekesine indirgemişlerdir. Ulus
lararası karşı devrim cephesinin şiddetli salcinılan 
karşısında, uluslararası ittifaklardan ve dayanışmadan 
yoksun olan Kürt hareketi, tutunabilmek için tavizler 
vermekte, geri adım atmaktadır. Ülkemiz sosyalist ve 
demokratik ulusal hareketi sadece hedeflerinde ve ta
leplerinde değil, ilkelerinde de önemli tavizler vere
rek uluslararası karşı devrim cephesinin kabul edebi
leceği sınırlara çekilmiş ve sistem içi çözüm araşıyla
rına yönelmişlerdir. 

Ancak bu konuda da istikrarlı bir politika ve ta
vırdan yoksundurlar. Kendi içinde, tutarlı olmayan 
birçok anlayışı ve tavrı barındırmaktadırlar ve bu du
rum güvenirliği ve inandırıcılığı zedelemektedir. Bir 
taraftan programsal, ideolojik düzeyde bir değişime 
gitmeden emperyalist başkentlerde çözüm arayışları 
sürerken, bir taraftan emperyalist güçlerin Türkiye'ye 
baskı yapmasını talep edip bir beklenti yaratırken, di
ğer taraftan anti emperyalist olarak Türkiye'de anti 
emperyalist sosyalist hareketlerle ittifaklar geliştir
mek, bir taraftan güney li güçleri reformİst ve otonom
cu güçler, emperyalistlerle işbirliği yapan güçler ola
rak suç)ayıp onlara savaş açarken, diğer taraftan kül
türel hakları savunmak, emperyalist güçlerle ilişki 

içinde 'Sİstem içi çözüm üretmeye çalı~mak ve çözü
mü Türkiye'nin demokratikleşmesinde aramak bir çc
lişkidir. 

Bu çelişkili durumun gerçek nedeni ülkemiz 
sosyalist ve demokratik hareketleri, son otuz yıllık 
geçmişlerini ve dünyadaki son gelişmeleri birlikte ele 
alarak bir değerlendirmeye tabi tutınamış , doğru ve 
yanlışlarını ayrıştıramaınış, sosyalist sistemin ulusla
rarası çöküşlin yarattığı sonuçları doğru kavrayaıııa
ınış, uluslararası burjuvazinin saldırıları karşısında 
geri adım atmış, tavizler vermiş, ancak bunu da bilin
ce çıkarmadığı için şaşkın bir şekilde el yordamıyla 
yol almaya çalışmaktadır. 1970' !erin sosyalist hare
keti, o günün dünya şartlarında ideolojik ve politik 
kimlik kazanan hareketlerinin ikibin yılındaki deği
şimleri tahlil etmeden, değişen dünyayı kavramadan 
eski politikabrıyla yol alınaları zordur. Ülkemiz sos
yalist hareketinin kararsız ve çelişkili tavrı da bundan 
kaynaklanıyor. Ulusal kurtuluş hareketleri, öncelikle, 
günümüz dünyasının verilerini temel alarak dünyada
ki koordinatlarını yeniden tesbit ctmclidirler. Kimlik
lerini netleştirdikten sonra da uygun politikalarını, he
deflerini belirlemelidirler. 

Dünyamız 1910'ların dünyası değildir. Lenin' in 
1 910'larda çok doğru olarak tesbit ettiği veriler ve 
bunlara dayanarak yaptığı tahliller, günümüz dünya
sında geliştirilmelidir. Lenin 'in 19 10' ların dünyasın
da emperyalizm olgusunun temel özelliklerini sayar
ken öncelikli olarak ele aldığı, dünyaııın emperyalist 
güçlerce paylaşılmış olduğu, dünyanın balı Avrupa 
ve ABD gibi devletlerce sömürgcleştirildiği, dünya
nın temel özelliğinin de bu paylaşımın sonucu oluştu
ğu, dünyanın sömürgeci ve sömürgeler olarak ikiye 
ayrıldığıdır. Günümüzdeyse dünyanın siyasi haritası 
iyice değişmiştir. 

l900'lerin başnda dünyada onüç bağımsız dev
let vardı. Dünyanın geri kalan ulusları altı büyük em
peryalist devlet tarafından sömürgeleştirilmişken, bu
gün artık klasik sömürgecilik birkaç istisna hariç ta
rihe karıştı, eski sömürge uluslar Ekim Devrimi'nin 
yarattığı olanaklarla ulusal kurtuluş mücadelesini ba
şarıya götürerek kendi ulusal devletlerini kurdular. 
İkibin yılına girdiğimiz şu dönemde eski sö m ür ge 
ulusların kurduğu ikiyüzotuz devlet sözkonusudur ve 
dünyada ikiyüzkırkbeş devlet oluşmuştur. Burada çı
karacağımız sonuç şudur; Lenin 'in birinci emperya
list paylaşım savaşı döneminde tesbit ettiği, sosyalist 
hareketin müttefiki olan bir avuç emperyalist devlet
lere karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren, nüfus ve 
yüzölçüm olarak büyük çoğunluğunu oluşturan sö
mürgelerin artık olmadığıdır. O dönemde sömürgeci
liğe karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren uluslar, 
bugün kendi devletlerini kurınuş, kapitalist emperya
list sisteme entegre olma ve bu sistem içinde daha et
kin bir yer, pay ve pazar kapımı telaşı içindedirler ve 
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sosyalist hareketin ınüttefiki olmaktan çıkınışlardır. 

Üçüncü dünya ülkeleri veya az gelişmiş, gelişmekte 

olan ülkeler şeklinde de adlandırılan bu ülkelerin 

dünya ekonomisini elinde tutan bir avuç emperyalist 

güçlerle sorunları bitmiş değil, ama bu sorunları sis

tem içi bir sorundur, sistemi daha adilane bir öze ka

vuşturına çabasıdır, yoksa anti emperyalist bir çabala

rı ve amaçları yoktur. Emperyalist sistem kapitalist 

dünya ekonomisini incelerken, eski sömürgelerde or

taya çıkan, giderek kapitalist sisteme entegre olan bu 

yeni devletleri yeri ve rolleri çok iyi bilince çıkarıl

malıdır. Eski sömürge ilişkileri içinde oluşan işbirlik

çi burjuvazi bu gün, yeni kurulımış bu devletlerin 

egemen sınıi1arıdır. Elinde devlet mekanizmasını ge

çiren bu sınıflar, klasik sömürge ilişkileri içinde efen

dilerinden öğrendiklerini bu gün kendi halkına uygu

luyorlar. Öyle ki emperyalist ülkelerdeki işçi sınıfı ve 

demokratik güçlerin mücadelesi sonucu terkedilen 

vahşi kapitalizm yasaları bu ülkelerde uygulanınaya 

konmaktadır. Eski sömürge yeni devletler, ekonomi

leri zayıf olduğu için, daha çok kaba baskıya, şiddete 

başvuruyorlar. Bu ülkelerdeki burjuvazi, muhtaç ol

duğu pazarı, zayıf olduğu için rekabet yoluyla elde 

edemez, ancak şiddet ve baskıyla pazar ele geçirebi

lir, hammadde kaynaklarını elinde tutabilir. Serına

yeleri ancak süngünün arkasına sığınarak dış pazarla

ra açılabilir. Bir an önce palazlanmak, sistem içinde 

önemli bir yer kapmak için çok hırçın, kaba çapulcu 

yöntemlerine başvurur. Hatta zoralıınına başvurur, ra

kiplerini ve yerel ekonomik güçleri süngü zoru ilc di

ze getirir. Türk burjuvazisinin Ermeni-Rum katliamı 

ilc palazlanmasıyla, yine Türk ekonomisinin 1940'la

ra kadar süren Türk ordusunun katliam ve sindirme

sinden sonra Kürt coğrafyasına girmesi gibi. 

Bu ülkelerde, burjuva deınokrasisinden, insan 

haklarından, azınlık haklarından behsedilemez. Geri

ciliğin kaleleri durumuna gelen bu ülkelerdeki hakim 

güçlerin emperyalistlerden daha fazla pay ve inisiya

tif istemeleri ve bu temelde emperyalist güçlerle za

man zaman çatışık duruma girmelerinin ilcricilikle, 

devrimeilikle hiç bir ilgisi yoktur. Sömürünün, baskı 

ve şiddetin en koyusunu uygulayan bu ülkelerdeki 

hakim güçler, çevresindeki komşularıyla da sürekli 

bir pazar kavgası içindedirler. Ve bölgesinde etkin 

güç' olma, bölgesel güç alına isteğiyle yanıp tutuş
makta, bunun için eınpcryalistlere her türlü hizmeti 

yapınaktan da geri kalınaınaktadırlar. 
Kürt coğrafyasını sömürgeleştiren dev letlcrin 

geri, ırkçı, dinci faşizan diktatörlükler olması, istisnai 

değil, bu tür ülkelerde olağan ve tipik bir durumdur. 

Bu devletlerin zaman zaman, dünya hakimiyetini 

elinde tutan emperyalist güçlerle çatışması, onlara 

aınti-cınperyalist, devrimci bir nitelik kazandırınaz. 

İran, Irak, Suriye veya Türkiye'nin veya bunlar gibi 

Sudan, Mali, Afganistan vb. ülkelerin emperyalist 

devletlerle çıkar çatışmasına girmeleri, onların gerici 

faşist özelliklerini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle 

Saddaın'a anti-emperyalist vasıf atfederek destekle

yenleri anlamak mümkün değildir. Ve sosyalist harc

ket adına affedilemcz bir hatadır. Hatta denilebilir ki, 

bazan emperyalist devletler, bu ülkelerin baskı ve şid

detinin istikrarsızlık yaratması nedeniyle Ji-cnlenıcye 

çalışınaktadırlar. Emperyalist devletler, kendi ülkele

rindeki demokratik güçlerden dolayı, kendi işbirlikçi

leri kadar pervasız davranaınıyor, hatta onları bu ne

denle sınırlamaya, sisteme zarar verınelerini önleme

ye çalışıyor. Tek cümle ile özetlersek, eskiden ulusla

rarası sosyalist hareketin doğal müttcfiki olan söınür

gcler, bugün emperyalist sisteme entegre olmuş, cm

p~ryalistlerin yedek güçleri olan devletlere dönü~
müştür. 

Uluslararası Sosyalist hareket sadeec doğal 

müttefiklerini kaybetmekle kalmadı, 19 I 7 ekim dev

rimi ilc kazandığı, ikinci dünya savaşı döneminde do

ğu Avrupa'dan Çin Denizi'ne kadar olan bölgeye ha

kim olduğu egemenlik alanlarını da kaybetti. 1990'da 

sosyalist sistem toptan çöktü. Bu çöküşlin dünyada ve 

Kürt ülkesinde henüz bilince çıkarınadığımız çok 

önemli sonuçları sözkonusudur. Tck cümle ile söylcr

sek, bu, dünyayı şekillendiren temel çelişkinin orta

dan kalkması demektir. Dünyanın çehresini değişü

ren bu çelişkinin ortadan kalkmasının sonuçları, ımıt

laka bilince çıkarılmalı ve bu temelde yeni politikalar 

oluşturulmalıdır. Bilindiği gibi bize yol gösteren Le

nin 'in tezleri hem sömürgelerdeki ulusal kurtul u~ ha

reketlerine hem de 1917 devrimi ilc kurulan sosyalist 

iktidarın varlığına dayanıyordu ve bu temelde ba~ 

düşınan olan emperyalist güçlere kar~ı "dünyanın bü

tün işçileri ve ezilen halkları birleşin" stratejik şiarını 

benimseınişti. Lenin'in temel tezlerine kaynaklık 

eden sosyalist iktidar ile sömürgelerin kurtulu~ sa

vaşları bugün artık yok. Sosyalist devletlerle kapita

list emperyalist devletler arasındaki çeli~kinin yok ol

ması demek emek sermaye çcli~kisinin siyasal ifade

si olan sosyalizm ile kapitalizm arasındaki çcli~kinin 

ortadan kalktığı anlamına gelmez. Kapitalizmin alter

natifi sosyalizmdir ve anti-emperyalist mücadele, ça

ğıınıza damgasını vuran, sosyal kurtuluşun önünü 

açan, insanlığın arzuladığı barı~. demokrasi, özgür

lük, refah ve sömürüsüz savaşsız bir dünyayı amaçla

maktadır. Kapitalizm varoldukça, insanlığın bu arayı

şı ve mücadelesi varolacaktır. Sosyalist devletlerin yı

kılışının sebeplerini, sosyalizmin yanlışlığında değil 

sosyalizm adına yapılan yanlışlarda aramak gerekir. 

Partimiz bu yanlı~ların üzerinde yeterince duramaınış 

ve bu görev önümüzdeki dönemde mutlaka yerine ge

tirilmelidir. 
Sosyalist sistemin çöküşü, sosyalizmin dünya 

çapında itibar kaybetınesi, kapitalist emperyalizmin 

baskılarından kurtulmaya çalışan kesinıleri yeni ara-
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yı~lara itti. Buıjuvazi bu arayışlara sahte alternatifler 
sunarak mücadeleyi saptırmaya çalı~ıyor. Sosyalist 
sistemin çöküşünün yarattığı boşluk milliyetçilik, ırk
çılık ve elini gericilikle ikame edilmeye çalışılıyor. 
Sosyalist iktidarın hakim olduğu eski ülkelerde ırkçı
lığın ve ulusların boğuşmasının, islam ülkelerinde is
lamın politik bir güç olarak ortaya çıkmasının teme
linde yatan kitlelerin mücadelesini saptırınaktır. Bir 
diğer nedenle eskiden sosyalist sisteme sırtını daya
yarak emperyalist güçlerin saldırıları karşısında ayak
ta kalmaya çalışan güçlerin, sosyalist sistemin çöküşü 
ile, kendi gerçek kimliği ile ortaya çıkışlarıdır ki, bu 
kimlik, buıjuvazinin temel silahı olan milliyetçiliktiL 
Balkanlar' da, Kafkaslar' da ulusal savaşların yüksel
nıesi ise, bu bölgedeki pazarlara hakim olmak için iş
birlikçi burjuvazinin kitleleri peşine takmak için mil
liyetçilik motivasyonunu kullanmasıdır. 

Kapitalizmin kitlelerin arayışına cevap olmadı
ğı çok kısa bir zamanda görülmüştür. Daha şimdiden 
kapitalizmin insanlığın umudunu karşılayamadığı ve 
kurtuluşu sağlayamadığı eski sosyalist ülkelere savaş
ları, yoksulluğu, fuhuşu, gaspı, soygun\.ı, şiddet ve 
unıutsuzluğu getirdiği kitlelerce de görülmüş ve sos
yalizme yöneliş bu nedenle güçlenıniştir. 

Sosyalist sistem, sosyalist iktidarlar yıkılmıştır 
ama, sosyalizmin kazandığı mevziler yok edileme
miştir. Bugün varolan sosyal haklar, demokrasi, insan 
hakları, ezilenlerin kazandıkları ekonomik, demokra
tik hakları bütünüyle yokec!ilememiştir. 

Sosyalist devletler ile kapitalist-emperyalist 
devletler, başka bir ifade ile sosyalist sistem ile kapi
talist sistem arasındaki çelişkiler şiddetlenerek sürü
yor. Başlıca bu çclişmeler, işçi sınıfı ilc burjuvazi ara
sındaki çelişki, ezilen halklar ve hala istisna da olsa 
var olan sömürge ulusim ilc söıııürgeci güçler ve em
peryalist güçleri arasındaki çelişki, emperyalist güç
krin kendi aralarındaki ç~lişki ... 

Ortadoğu ve Kürt Coğrafyası 
Ortadoğu' nun siyasal haritası bölge halklarının 

iradesi gözönünde tutulmadan birinci paylaşım sava
~ında galip gelen emperyalist güçler tarafından çizil
di. Kürt coğrafyası yine bu güçler tarafından dört par
çaya böllindü. emperyalistler bölgeden çekilince, ye
rine u~ak yönetimler, uyduruk sunni devletler yarattı
lar. Bugün Ortadoğu'daki sorunların temelinele halk
ların iraelesine uygun olmayan bu yapay siyasal geri
ci yapılanınaların oluşturulmasıdır. Ortadoğu dünya
nın, Kürt coğrafyası da Ortadoğu'nun kalbidir. Dün
ya ekonomisinin can damarı olan petrol rezervlerinin 
büyük bölümü bu bölgedec!ir. 

Bölgemizin temel sorunlarını şu şekilde sırala
mak mümkündür. 

Filistin-İsrail sorunu, bölge ülkelerinini kendi 
aral<mndaki sorunları, Kürt ülkesi sorunu. 

Hiç şüphesiz Kürt ülkesi sorunu Ortadoğu'nun 
en temel sorunudur. Ortadoğu'nun diğer sorunları ~u 
ya da bu şekilde ya çözüme kavu~turına ya da geçici 
çözümlerle yuınuşatılma dunıımındadır. İran - Irak 
sorunu, Kuveyt, Lübnan, Filistin, Unınıan, Yemen 
sorunları Ortadoğu 'nun temel statükosunu dcği~tir
mec!en çözülmesi istenen sorunlar olmasına karşılık, 
Kürt sorunu bölgenin statüsünü temelden deği~tirnıc
den çözümü zor olan sorundur. 

Kürt ülkesinde silalılar yüzyıldır hiç susnıadı, 
savaş hiç durmadı, kah kıızcydc kah güneyde sürekli 
ayaklanma halini yaşadılar. Türk, Arap, Farslarla bir
likte Ortadoğu 'nun dört büyük uluslarından olan 
Kürtler, diğer uluslar gibi özgür yaşama, siyasi irade
sini ortaya koyma imkanlarından yoksundur. Ortado
ğu'nun en zengin ülkesi olan Kürt ülkesi, yine Orta
doğu'nun en yoksul ülkcsidir. Çok büyük petrol ya
taklarına, su rezervlerine, ımıden yaraklarına sahip ol
masına, tarımsal üretim ve hayvancılığın merkezi ol
masımı rağmen, bölgenin en yoksul halkı Kürt halkı
dır ve yokluktan kurtulamıyor. 

Kürtler, kendi doğal zenginliklerline sahip çık
mak, emeğini kendi refahı için kullanmak ve emeği
ne, toplumsal zenginliğine sahip çıkmak için, kendi 
siyasal geleceği üzerinde ele söz salıibi olmak için, 
büyük bedeller ödediler. Bu büyük bedellerle rağmen, 
Kürt ülkesinin hala sömürge olmasının sebebi n i kan
elimize sorınamız gerekiyor. Dı~ faktörler ve dü~ına
nın barbar olması, ülklcmizin dört taraftan kuşatılmış 
olması birer faktördür, ama sorunun asıl cevabını iç 
faktörlerden, toplumsal yapımızdan ve siyasal çarpık
lık ve yanlı~larımızdan aramalıyız. Biz, dünyayı ileri 
götüren çağdaş akımları hep geriden izledik. Kısa ya
kın tarihimize bakarsak bunu açıkça görürüz. 1789 
Fransız devrimine, 1877 Paris Komünü' ne, 1 ':>05 Rus 
devrimine, 1917 Ekim Devrimi' ne karşı Kürtlerin 
tavrına bakarsak, gerçekleri görürüz. Yine Kürtler, 
sosyalizmin çöküşe gittiği bir dönemde ulusal hareke
ti sosyalist bir temelde geliştirme mücadelesine giriş
tiler. Oysa 1917'den 1990 yılına kadar sosyalist dev
letlerin desteğinde 180 devlet kuruldu ama, Kürtler 
bu dönemele eski tip klasik burjuva harekette ısrar et
tiler, sosyalist devletlerin çökti.iğü dönemde de sosya
list hareketi geliştirc!ilcr. Bugün dünyada esen güçlü 
anti-komünist rüzgarları tck ba~ıııı ıza göğüskıneye 
çalı~ıyoruz. 

Sorunun Çözümü 
Sorunun çözümlinde belirleyici faktörler ~unlar-

c! ır. 
Kürt ülkesi halkının Lopluııısal, ekonomik, kül

türel düzeyi, siyasi ve askeri gücü, kitle desteği, he
defleri ve politikası, düşmanın dayandığı toplumsal 
taban, kitle desteği, siyasi, ekonomik, askeri gücü, 
toplumdaki demokratik muhalefet ve sınıf ıııiicadele-
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sinin düzeyi, uluslararası güç dengeleri, uluslararası 
müttefik veya karşıtları. 

Subjektif niyetimizi ve arzularımızı realitenin 
yerine koyar ve ona göre çözüm önerirsek, gerçekçi 
politikadan ayrılmış oluruz. istemekle herşey olmu
yor. istem toplumsal realiteye uymuyorsa ütopya 
olur. Oysa Kürt ülkesi sorununun çözümü ütopya de
ğil, güncel acil çözümü, zorunlu bir durumdadır. 

Ölüm ve kalım sorunudur. Bu nedenle hemen herkes 
Kürt ülkesi konusunda bir politika oluşturma, çözü
mü kaçınılmaz olan bu sorunu kendi çıkarları doğrul
tusunda sağlama çabasındadır. Söınürgeci devletler, 
Kürt coğrafyası halkını imha ederek çözmek istemek
te, dünyaya hakim olan emperyalist devletler, statü
koyu bozmayan sistem içi çözüm şekli önermektedir
ler. Kürt coğrafyası halkı ise bağımsızlık hakkının ol
duğunda ısrar ederek bu talebini dile getirmektedir. 
Bağımsızlık hakkının olması ayrı, bu hakkı bizzatibi 
kullanma gücü ve yetisinde olmak ayrı şeydir, güç so
runudur. Gelinen aşamada ne sömürgeeder Kürt coğ
rafyası halkını yokedebildiler, ne kendi sömürgecilik 
ilişkilerini sürdürebilecek zemini yaratabildiler, ne de 
Kürt coğrafyası halkı bağımsızlığı kazanabildi. 

Savaş Kürt ülkesinde çıkınaza girmiş, sorunu 
karmaşıklaştırmıştır. Taraflardan birinin kesin haki
ınİyetinin olmadığı durumlllarda üçüncü tarafın tavrı 
tayin edici alınaktadır ki, bu güçler emperyalist güç
lerdir. Dolayısıyla bugün emperyalist güçlerin tavrı 
Kürt ülkesi sorununun çözümünde önemli bir rol oy
nayacaktır. Sorunun uluslararasılaşmasının anlamını 
daha önce koyduk. Bağlı olarak şunu belirtebiliriz. 
Emperyalist güçleri tavır almaya iten temel faktör, sa
hip olduğu pazarlarda istikrar ve güvendir, özellikle 
bu pazarlar Ortadoğu gibi stratejik bir bölge olunca, 
bu istikrar ve güven daha da önem kazanır. Kürt so~ 
rununun çözümsüzlüğü, bir istikrarsızlıktır ve emper
yalistlerin çıkarını da zedelemektedir. Esas olan soru
nun şu ya da bu şekilde çözülmüş olması değil, soru
nun bir istikrarsızlık unsuru olmasından çıkarılmış ol
ması önemlidir. Türk devleti emperyalistlerden iste
diği süre bir kaç defa uzadı ve emperyalistler Türk 
devletinin bu sorunu çözme kabiliyeti ve kapasitesin
den şüphe eder dnruma düştüler ve verdikleri taviz ve 
kredilerin de boşa harcandığını gördüler ve hesap ve 
planlanın boşa çıktığını anladılar. Dolayısıyla uzlaştı

rıcı çözümler önerıneye başladılar. Almanya, Fransa 
ve ABD, Türkiye'ye verdikleri desteği sürdürmektc 
ve sorunun Türkiye'nin deınokratikleşmesi temelinde 
kısmi haklada çözülmesini önermektedirler. Rusya, 
İtalya, Yunanistan ve kısmen de İngiltere Kürtlerin 
kısmi kültürel haklarının verilmesi Türk ve Kürt ta
raflarının diyalogu temelinde siyasi çözümün aran
ımısını istemektedirlcr. Ortadoğu'da ise hiçbir devlet 
Kürtlerin haklarından bahsetmeınektedirlcr. Sömür
geci devletlerle birlikte İsrail de Türk devletinin ya-

nında Kürt ulusal kurtuluş hareketine tavır almı~ du
rumdadır. Diğer birçok irili ufaklı devletler de soru
nun siyasal yollarla çözümünden bahsetıncktedirlcr. 
Sömürgecilerin imha ve inkarda ısrar ettiği bir dö
nemde emperyalistlerin ve Türkiye üzerinde etkili 
olabilecek güçlerin siyasal çözüm ya da demokratik 
çözümden bahsetmelerini olumlu kar~ılaınak gerekir 
ve bu güçleri bu önerilerine sahip çıkınaya ve Türk 
devletinin politikasına karşı tavır geliştinneye zorla
mak gerekir. 

Türk egemen güçleri de yol ayrıınındadırlar. 

Sorunu kendi yöntemleriyle çözmenin imkansızlığını 
bilmektedirler. Ancak milliyetçilik ve kemalizmin te
tikçiliği, kapasitesizliği soruna çözüm üretmeye en
geldir. Türkiye'de devletin kurucusu ordu, iktidara 
hakimdir. Seçimler, partiler, parlemento ordunun 
koyduğu sınırlar içinde misyonlarını, görevlerini ya
parlar. TC'nin 76 yıllık tarihinde, 64 yılı olağanüstü 
hal ve sıkıyönetimle geçmiştir. Türk devletinin ana
yasalarını cuntacı genareller hazırlamışlardır. Türk 
ordusu her zaman, zapt u rapttan çıkan halkı disipline 
etmek için darbeler yapmıştır. Halktan demokratik is
temler yükselince ordu hemen süngüyü göstermekte 
ve ezme hareketine girişmektedir. Bugün Türkiye'de 
siyasi mücadele demokrasi güçleriyle militarİst güç
ler arasındadır. Türkiye' de siyasal faaliyet yürüten ve 
pariementoda varlığına izin verilen partilerin hepsi 
militarİst güçlere, orduya sadık partilerdir. Çelişkinin 
diğer ucunda yer alan demokrasi güçleriysc örgütsüz 
ve dağınıktırlar. Bu kesimde en kararlı ve tavizsiz 
olan güçler sosyalist hareketlerdir, ki bunlar da Türk 

c milliyetçiliğinin, gericiliğinin estirdiği şoven rüzgar
lara karşı baraj oluşturaınamaktadırlar. Sosyalist ha
reketin özellikle 1970'lerden sonra gelişmesi, güç to
parlaması Türkiye' de kemalist diktatörlüğe oldukça 
bedel ödettirdi. 1980 karşı devrimin saldırısından 

sonra yeniden derlenme çabası içinde olan Türkiye 
sol ve sosyalist güçleri KUKM'nin doğal müttefikle
ridirler. Henüz bir iktidar alternatifi olmasalar da, fa
şizme karşı tavır geliştirıneleri, militarizme kar~ı du
ruşları, kapitalizmin alternatifi olan bir programa sa
hip olmaları önemli bir kazanınıdır. Tiirkiye toplumu 
yeni yeni kendi tarihini, kemalizmi sorguluyor. Bu 
sorgulama geliştikçe, Türkiye devrimci demokratik 
güçleri gelişecektir. KUKM'si geliştikçe Türk ege
men ·sınıfları arasındaki çelişki de şiddetlenecektir. 
Kürt coğrafyası halkına karşı uyguladığı yöntemler 
Türkiye çapında yaygınlaşacak ve Türk devletinin te
mel araçları haline gelecektir. Şimdiden devletin maf
ya ve çetelerin eline geçmesi Kürt coğrafyasındaki 
savaşın bir sonucudur. Böyle bir devletin devlet ola
rak hiç bir inandırıcılığı kalmayacaktır. Yargının, ba
sının, idarenin, parlemento ve hükümetin hergün bi
raz daha inandırıcılığını yitirdiği ve şiddet mekaniz
masına sahip güçlerin emrine girdiği, çıplak ~idclcte 
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herşeyin teslim edildiği bir devletin meşruluğu kal
mayacaktır, ki Türk devleti çoktan siyasi ömrünü dol
durmuş ve militarİst güçlerine dayanarak varlığını 
siirdürıneye çalıştığı net bir şekilde görülmektedir. 
Türkiye'nin bir kanun devleti olduğunu, hukukun üs
tün sayıldığı bir ülke olduğunu artık Türk generalleri
nin dışında kimse iddia etmiyor. Dostları bile . 

Kürt coğrafyasında sürdürülen savaŞ, Türk eko
nomisini de yıkıma götürmektedir. Maliyeti daha da 
büyüyen savaşa kaynak yaratmak için halkın alın te
rine el koymakta ve emekçi halk daha da yoksullaş
maktadır. Diğer taraftan çeteler ve onlarla işbirliği ya
pan kimi ırkçı iş çevreleri savaş ekonomisiyle büyü
mektedirler. Türk burjuvazisi, hep savaş vurgunlarıy

. la pala:zJanmıştır. I. ve IL dünya savaşlarında savaş 

ekonomisi ve azınlıkların mallarını, sermayelerini 
gaspederek büyürken bugünkü savaşta Türk ve Kürt 
halkını çeteler aracılığıyla soyarak palazlanınaktadır. 
Son dönemlerde Türk burjuvazisinin bir kesiminin 
'Susurluk araştırılmalıdır' diye tempo tutmasını, sa
vaşta yeterince pay almayan kesimlerin sitemleri ola
rak kabul etmek gerekir. Türkiye halkı, savaşın fatu
rasını çok ağır ödemekte ve bu yoksiıllaşınaya karşı 
koyacak alternatifleri de çok fazla yoktur. Ancak sa
vaşın acı ve ıstırapları daha da arttıkça Türk halkı da 
Kürt halkı gibi ayağa kalkmasını bilecektir ve Türki
ye'de demokrasi yükselecektir. Türkiye'de demokra
tik muhalefetin güçlenınesi Kürt ülkesinde de barış 
ihtimalini yükseltecektir. 

Türkiye ve Kürt ülkesi devriınci demokratik 
güçleri henüz çok zorunlu olan birlik ve dayanışına 
zeminini yeterince oluşturamadılar. İki halkın, iki 
devrimin kaderlerinin iç içe olduğu bir coğrafyada bu 
birlik ve dayanışınanın yeterince gelişmemiş olması 
bir eksikliktir ve bu eksiklikte geleneğimizin hataları 
da olmaktadır. Unutmayalım ki, Kürt ülkesi devrimi
nin en büyük müttefiki, ezen ulusun devriınci demok
ratik güçleridir, düşmanın kalelerini içerden zayıfla
tan güçlerdir. 

Kürt ülkesindeki savaşın sonuçları ve tahripleri 
çok büyük olmuştur. Türk ordusu Kürt ülkesinde je
nosidi uyguluyor, Kürtlük adına ne varsa imha etme
ye çalışıyor. Kürt ülkesinde ekonomi, doğa, tarih, 
kültür insanlarıyla birlikte imha ediliyor. Savaş Kürt 
toplumunun sosyolojik yapısını değiştirıniştir. Top
lum üretimden kopanlınış, göçebe, yarı göçebe sür
gün toplumu haline getirilmiştir. Kürt coğrafyası 
kentleri büyük bir tüketim merkezi haline getirilmiş
tir. Dokusu ve yapısı değişen toplum, klasik teoriler
le açıklanamaz. Çünkü üretken ve yerleşik toplum ol
maktan çıkmış, sınıflararası ilişki biçim değiştirıniş, 
topluında yaŞam hakkı, insan olma hakkı, barınma, 
ekmek bulma istemi toplumun ortak talebi haline gel
miştir. Savaşın yarattığı savaş ahlakı, savaş psikoloji
si topluma hakim olmuştur. Toplumun ortak talebi, 

• 

barış, demokrasi, yaşam hakkı, barınma, beslenme, 
yerine yurduna dönme, ayaklarını basacakları, gele
ceklerini üzerinde inşa edebileceği bir toprak parçası
dır. 

Kürt ülkesinde sürdürülen sava~ın galibi henüz 
belli değildir. T.C'nin savaşı kazanamayacağı gün gi
bi açıktır. Ancak, PKK de savaşı kazananıanıı~tır. Sa
vaş, kazanan olmadığı, savaşan tarafların kaybettiği 
bir durum sözkonusudur ve bu nedenle sava~ çıkma
za girmiştir. Savaşla birlikte, diğer yol ve yöntemle
rin, yeni güçlerin, yeni mücadele araçlarının devreye 
sokulması kaçınılmaz olmuştur. Toplumsaltaleplerin 
doğru tesbit edilmesi, kitle desteğinin aktif desteğe 
dönüştürülmesi, toplumsal ihtiyaçlaı:a uygun kuruın
ların yaratılması, uluslararası alanda T.C. izok edilir
ken, KUKH'ne daha fazla desteği n sağlanması, Lıiusal 
siyasal temsili n yaratılması, Türkiye' de sınıf mücade
lesinin gelişmesi, demokratik taleplerin ve güçlerin 
gelişmesi, savaşın sonuçlanıp barışın gelmesi açısın
dan tayin edici öneme sahip faktörlerdir. Kürtler sa
vaş alanında yapabileceklerini yaptılar; yapabilecek
leri, doğrusuyla yanlışıyla bu kadardır. Güçleri yete
nekleri bu kadardır. Aslında savaş alanında küçüm-

. senmeyeeek başarılar da elde etliler ama bu, zafer için 
yetmedi. Bundan sonra ne yapılınalıdır sorusuna cid
di bir cevap aranmalıdır. Kürt ulusal kurtuluş hareket
leri yakın tarihinde PKK'nin çok önemli hataları var
dır ve bugün sorunun bu kadar ağır, çözümsüz ve so
nuçlarının çok ağır olmasında PKK'nin payı çoktur. 
Bu hataları saymak durumu değiştirmez. Bü doğru 
ancak, gelecekte aynı hatalara düşmemekiçin mutla
ka tüm yönleriyle araştırılarak açığa çıkarılmalı ve bi
lince sindirilmelidir. Dünyanın hiçbir ulusal kurtuluş 
hareketine nasip olmayan bir kitle desteğin, nasıl kul
lanıldığı bu tarihi imkanlar ve fırsatlar nasıl harcandı
ğı açığa ve bilince mutlaka çıkarılmalıdır. Partimiz 
de dahil olmak üzere Kürt coğrafyasının kuzey parça
sı partileri PKK'nin askeri savaşını zımnen destekle
di, hatalarma karşı düşman koz olarak kullanımısın 
mantığıyla ses çıkarılmadı, ama bugün artık çok geç. 
Mücadelenin kanunları bu hatalarıınızdan dolayı, so
nuçlarına katlanmamızı, kefaretini ödeınemizi istiyor 
ve ödettiriyor. 

Kürtler tarihleri boyunca hep savaştılar, fakat 
siyasi mücadeleyi yeterince kavrayıp uygulayamadık
ları için hep başkalarının hesabına savaştılar, başkala
rı tarafından pazarlandılar. Kazanmak için savaşmak 
yetmiyor. Kazanmak için yeniyi inşa etmek gerekir, 
sahip olduğun siyasetin önünü açmak, engelleri şid
detle ortadan kaldırmak, düşmaiıı yıkmak, yıpratmak 
için verilir. Yoksa savaşın kendisi bir politika ve es
kinin alternatifi değildir. Yıktıklarının yerine yenisini 
koyınayanlar, düşmanı yenseler bile kazanmış ol
mazlar. Kürtlerin yüzyıldır çok iyi savaştıkları, dün-
yanın en iyi gerillaları oldukları doğrudur ama neyin 
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gerillalarıdır, düşmanın kurumlarını zayıflarırken ve
ya yıkarken, yerine ne koyuyorlar? Siyasette boşluk 
olmaz~ yıkılanın bıraktığı boşluk doldurulmazsa baş
kaları doldurur. Savaş politikada sonuç almak için ve
rilir, intikam almak, şehirlerin kanını yerde bırakma
mak için, düşmana duyduğumuz kin ve nefretten do
layı savaş yapılmaz. Kürtler düşmandan intikam al
mak için savaşıyor. Bazı güçler de onların sırtından 
siyasi pazarlıklar yapıyorlar. Kürt ülkesi tarihinde 
özellikle sömürgecileric ilişki kurup savaşanlar, hep 
bu söınürgeci güçler tarafından pazarlanmış, ihtiyaç 
duyduğu sürece kullanılmış, en sonunda da yok et
mişlerdir. Partimizin ortaya çıktığı 1976'dan bu yana 
sönıürgecilerle stratejik ilişkiyi reddetmekle ne kadar 
haklı olduğu son gelişmelerle daha iyi anlaşılmıştır. 
Suriye'nin PKK'ye yaptığı, İran'ın Barzani'ye yaptı
ğı, Irak'ın doğu Kürtlerine yaptığı artık bir ders olma
lıdır. Sömürgecilere dayanan bütün ilişkiler, felaketle 

sonuçlanmıştır. 

Önümüzdeki dönem, KUKH için hayati öneme 
sahiptir. Bu dönem, çözüm dönemidir. Savaşın uza
masma ne savaşın taraflarının ne de bölgede çıkarı 
olanların tahammülü yoktur ve herkes kozlarını ayna
yarak kendi çözümünü dayatmaktadır. Artık pratik 
ve gerçekçi çözümler sözkonusudur. Dost da düşman 
da kısa vadeli politikalar geliştirmektedir. Bu durum
da KUKM güçlerinin tavırları belirleyicidir. Bugün 
sözkonusu olan çözümler, taraflardan birinin kendi 
azami çözümleri değil, sözkonusu olan tarafların uz
laşarak bulacakları ara veya geçici ç9zümlcrdir. Yani 

ne T.C. Kürtlere kendi çözümünü kabul ettircbilir ne 
de Kürt coğrafyası halkı savaşı kazanıp bağımsızlığı 
elde edebilir bir aşamadadır. Mevcut durum iç ve dış 
güç dengeleri taraflarından azami taleplerin gerçek
leştirilmesine elvermiyor. Dolayısıyla tarafların ka
bule debilecekleri çözümler öne çıkmaktadır. Parti
miz bu konuda asgari taleplerini belirlemiştir. Partlya 
Şoreş Kürt örgütlerinin oluşturduğu u] usa] platfor
mun kabul ettiği talepler listesine bir ek yapmayı uy
gun bulmuştur ki, bu da Kürt coğrafyası halkının ken
di kaderini tayin hakkının tanıımıası ilkesidir. Diğer 
talep ise Türkiye 'nin reddedcmeyeccği taleplerdir. 
Bu talepler, Türkiye'de demokratikleşmenin sağlan
ması, Kürt dili, kültürünün geliştirilmesi, basın yayın
da ve eğitimde kullanılması, savaşın yarattığı tahri
batların giderilmesi ve Kürt coğrayasına özel kalkın
ma planı uygulanması, Kürt partilerine yasal faaliyet 
hakkının tanınması, koruculuğun kaldırılması, 

OHAL' in kaldırılması gibi demokratik taleplere! ir. 
Ancak T.C'nin bu çözümü kabul edebileceğine dair 
hiçbir emare yoktur. Ve kendimizi boş hayellerle de 
kaptırmayalım. Kemalizm esnemez, kırılır. Türk ege
menlerinde tarihi uzlaşma, tolerans, saygı, kar~ılıklı 
antlaşma yoktur ya yener muhatabma diz çöktürürlcr 
ya da yenilir kendileri diz çökcrler. Tarihlerinde uz
laşma yoktur. KUK güçleri onları uzlnıaşmaya zorla
yabilirler mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ara 
çözümler nihai çözüme hizme leelebilir hatta kalıcıla
şabilirler, eğer gerçek demokratik bir zemin yakala
nabilirse. O 

.. 
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Siyasi Ahlak 

Hiva ZERYA 

Bize sıcak evlerimizde, kahvclerimizi yudumla
yarak savaşlan "naklen" izleme olanağın'-{ kadar bir
çok olanağı sağlayan devasa teknolojik geli~mclere 
damgasını vuran bir yüzyılın son kulvarında, ikibine 
doğru koşarken adeta borsaya endeksli senetler gibi 
"yükselen" ve "düşen" değerierimize bir göz atmak 
sanırım en zorunlu görevlerimizden biri. Bir toplu
mun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davra
nış kuralları bütünü ya da bir toplumeta gelenek, göre
nek ve alışkanlıklada belirlenmiş toplumsal kurallar 
bütün olarak tanımlanan ahlaki değerler, kanımca her 
geçen gün puan kaybederek "düşen" değerlerimiz 
arasında ilk sırada yer almaktadır. "Ahlak" kavramı 
insanlık tarihinin en eski kavramlarından biri. Buna 
parlel olarak "ahlaki değerler" dediğimiz ve bir toplu
mun bütün bireyleri tarfından kabul edilen örf, adet 
ve davranış biçimlerini, moral değerlerini ifade eden 
de toplumların yaşamlarında belirleyici bir rol oynar
lar. Değişen çağlara, gelişmelere ve değişik toplumla
ra göre farklı özlere bürünse de, ahlak kavramı insan
lık tarihinin ilk çağlarından günümüze kadar toplunı
ların yaşamındaki belirleyici temel işlevini hiç bir za
man yitirnıedi. 

İlkel toplumlardan, her şeyin belirli normlanı 
kural ve yasalara bağlandığı günümüz modern devlet
lerine kadar belirleyici rolünden hiç bir şey kaybet
meyen "ahlaki değerlerin" en önemli özelliği belli ka
lıplara sıkıştınlıp, yazılı kanunlar haline getirilmediği 
halde, genel olarak herkesin kendiliğinden kabul etti
ği bir "gizli toplum sözleşmesi" olmasıdır. 

Örneğin bir insanın yüzüne karşı hapşırınak hiç
bir topluında kabul görmeyen uygunsuz bir davranış
tır. Ama hiçbir topluında bu davranışa denk düşen ya
zılı bir suç tanımlaması ve bu tanımlamaya denk dü
şen cezai bir uygulama yoktur. Tck tek bireylerden 
toplumsal katmanlara kadar otokontrol mekanizma
sıyla korunup denetim altına alınan ve yine aynı yön
temle yaptırım gücü uygulanan bir durum sözkonusu
dur. Elbette bu durum, ister istemez günllik yaşamın 
her alanında "göreceli" bir takını farklı tavır ve dav
ranışların sergilennıesine, kısacası "keyfi davranış" 
dediğimiz davranışlarla toplumsal yaşamın kendili
ğinden hüküm süren iç huzurunun parçalanmasına se
bep olacaktır. Bazen bu parçalanma öyle büyük oran
Iara varır ki, artık o noktada çürüme başgösterir ve bu 
çürümenin salgıladığı kokuların taaruzu altında en 
sağlam bir hücre bile direnç noktalarını kaybedip yok 
olup gider. 

İkibin -yılına doğru geri sayımın başladığı bir 
süreçte giderek robotlaşan insa.nlık değerlerimizin be
lirli reaksiyonlar göstermesi gerekliliği artık tartı~ıl
maz bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. 

Öyleyse, dünya sorunuları ilgi alanımızda kal
ma şartıyla yenilgi sürecinin derin tahribatlarla südü
ğü ulusal kurtuluş mücadelesi arenasında ahlak ve 
vefa kavramını sorgulamakla işe başlayabliriz. 

Dün, daha güzel, daha onurlu ve insanca bir ya
şam için yola çıkarken işe "ilkel" ve "gerici" buldu-
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ğumuz değerierimize savaş açarak başlamıştık. Çün
kli gelişeniemizin önündeki temel neden olarak bu 
değerleri tanımlıyorduk. Doğrusunu söylemek gerkir
sc savaşta epey "başarılı" olduk. 

Birşeyleri yoketmek her zaman en kolay işti ... 
Oysa asıl mesele yıktığımız şeylerin yerine yenilerini 
koymakta gizliydi. Çünkü bilinir, vazgeçtiğimiz ve 
yıktığımız şeylerin yerine yenilerini koyamadığımız 
noktada çöküş başlar. 

Kanımca bugün KUKM' de yaşanan yenilgi sü
recini besleyen en temel kaynaklardan biri siyasi ah
lakta yaşanan çürümedir. Bu nedenle çürümenin ne
denleri, tereddüt göstermeden masaya yatırılmalıdır. 
Açıktır ki, mücadele tmihlerinde başarılar kadar ye
nilgiler de doğal. Sorun bu başarı ve yenilgilere bakış 
tarzımızda düğümleniyor. Eğer her başarıdan kendi
ınize pay biçme sorumluluğunu yenilgiler karşısında 
da gösterebilme ahlakına, cesaret ve alçak gönüllülü
ğüne sahip olsaydık, yenilgi dönemlerinde bu kadar 
sancılı ve derin tahribatlarla sarsılmaz, likididasyona 
zemin açınazdık. 

Ne yazık ki, KUKM'nin değişik tarihsel mo
mentlerinde kazandıgımız küçüksenmeyecek ve nihai 
Jıedefiınize doğru yavaş ama emin adımlarla yaklaştı
racak başarılarımızı siyasi bir ahlak ve vefa borcuyla 
değerlendiremediğimiz için hep başa dönmek zorun
da kaldık ... Acı olan ise, tüm bunların borsada düşen 
ve yükselen değerler gibi işimize gelen değerlere sa
rılarak, işimize gelmeyen değerlere de saldırararak 
yaptık. Dün işimize geldiği için "ahlak"lı olan şeyler, 
bugün işimize gelmediği için "ahlaksız" oluverdi. 
Birçok değerin harcanmasına sebep olan siyasetteki 
bu keyfi "ahlak", bir türlü bilimsel ve genel kabul gö
ren bir değerler sistematiğine kavuşturulaınadı. Bu 
noktada yaşanan ayınazlık öyle sınırlara ulaştı ki bı
rakın KUKM'nın değişik kulvarlarında değişik prog
ram ve adlarla mücadele eden tüm Kündistani güçle
ri bağlayan temel siyasi ahlak ya da aynı örgütün bü
tün bireyleri tarafından kabul gören siyasi ahlak ete 
kemiğe büründürüleınedi. 

Nedenlere gelince ... 
Birincisi ve en önemlisi; KUKM'ye damgasını 

vuran "liderler"in karakteristik yapıları ... Dört sömür
geci devlet tarafından parçalara bölünerek, ekonomik, 
siyasi ve toplumsal gelişmesi sekteye uğratılarak, do
ğal gelişim süreci bozulan sömürge bir ülkenin ger
çekliği ışığında bu liderlerin durumunu bilimsel bir 
tahlile tabi tuttuğumuzda, 35 milyonluk bir coğrafya
da yaşanan "!iderler enflasyonu"nun da sebeplerine 
ıılaşmış olacağız. 

Bütün dünyada hızlı bir kapitalist gelişmenin 
boy verdiği 20. yy'ın başlarında, dört parçaya bölüne
rek sömürgeleştirilen Kürt coğrafyasında, her parça
nın kaderi de sınırları içerisinde kaldığı söınürgeci ül
kenin eline bırakıldı. Sömürgeci ülkelerin ekonomik, 
siyasi ve kültürel değerlerine bağlı olarak, nüans fark
ları olsa da, Kürt ülkesinin her parçasında, altyapıda 
yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sömürgeci ülke metro-

pollerine kaydınlarak doğal kapitalist gelişınesi ya
vaşlatılırken, üst yapıda da feodal değer yargıları ko
runarak bir bütün olarak toplumsal gelişmesi dumura 
uğratıldı. Tarihsel süreç içerisinde bilinen genel sö
mürge ülke kavramıyla da tanıınlanaınayan bir komp
leks durum ortaya çıktı böylece. Her sömürgeci ülke
nin kendi normlarına göre şekillendirdiği dört ayrı sö
mürge ülke kişiliği ortaya çıktı. Fakat bu dört parça
nan da insaniarına şekil veren özellikler aşağı yukarı· 
birbirine benzer özelliklerdir. İşte bu kompleks yapı
dan çıkan liderler de b.u özelliklerle KUKM salınesi
ne çıktılar. Feodal toplumun aşiret tipi örgütlemesinin 
lider özellikleriyle burjuva toplumun şekillendirdiği 
lider özelliklerinin bir karışıını olan bu lider tipi, ne 
yazık ki, mücadelenin gerektirdiği bir karaktere bürü
nemedi. En önemlisi de parçacı ınantık bu liderlerin 
temel özelliği oldu. Benim olsun küçük olsun anlayı
şı, her biri KUKM'nin güvencesi olan örgütleri kü
çülttükçe küçülttü., katı kurallar içerisinde birbirinin 
mezar kazıcıları haline getirdi. Sömürgeci şiddet ve 
baskının tahakkümü altında hak, adalet ve demokrasi
ye hasret büyüyen insanlar, parti mekanizmalarıyla 
birden bire kendilerini geniş ve haklar içinde bulunca, 
deyim yerindeyse "kraldan daha kralcı" bir mantıkla 
hareket etmeye başladılar. Sosyal ve psikolojik olarak 
hazır olmadıkları bir yönetim erkine sahip oldukları 
noktada da, yıllarca kendilerine uygulanan baskı ve 
şiddet araçlarını, "baskıyı" ve "şiddeti" ortadan kal
dırma adınakendi denetimleri altındaki insanlara uy
gulamaya başladılar. Böylece sömürgeci ki~iliklerine 
sıkmayı göze alamadıklan kur~unları, "zap u rapt" al
tına alaınadıklan kendi insaniarına sıkmaya başladı
lar. Liderler içte kendi koltuklarını kaybetmemek için 
her aykırı sesi siyasi ahiakın sınırlarına sığmayan 

yöntemlerle sustururken, kendi dışındaki örgütlerelen 
de yine aynı mantıkla ne küfürü, ne de kur~unu eksik 
etmediler. Ne kurşun adres soruyordu, ne de siyasi 
ahlak değerleri hüküm sürüyordu. Yıllarca çarşaf çar
şaf yayınlanan siyasi programların hemen hemen or
tak noktalan olan siyasi mücadele, devrimci eleştiri, 
birlik, demokrasi gibi kavramlar yer, zaman ve kişilc
re göre sık sık içeriklerini kaybediyorlardı. Dün en 
"dürüst" mücadeleye en "bağlı", "partiyi en iyi temsil 
eden" kişiyi, işkenceye en "kahramanca" direnen kişi 
birden bire "üçkağıtçı", "mücadele kaçkını", "örgüt 
düşmanı", "korkak" ve "teslimiyetçi" olarak her an 
farklı bir kimlikle karşımıza çıkabiliyordu, çıkıyor. .. 
Ve dün bizden en iyi devrimci, en cesur, en fcclakar, 
en direngen insan olarak tanımlayıp saygı duymamızı 
bekledikleri insanları bugün hain olarak ilan edip kü
fürnamelere boğmamızı ve beyinlerine kurşun sıkma
ınızı bekliyorlar. O halde tesbit etmeliyiz ki, "balık 
baştan kokar" misali, bu mantığın hüküm sürdüğü 
Kürt ülkesi siyasetinde ahlaki çürüme tepeden başlı
yor ve besleniyor. 

Siyasetteki ahlaki çürümenin alt kadrolara yan
sıyan boyutu daha da vahim durumdadır elbette. Te
pedeki yöneticiler kendi ayrıcalıklarını kaybetmemek 
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için genellikle başarıları kendilerine, başarısızlıkları 
da kendi yetki sınırları içerisinde istediği uygulamayı 
yapmakta özgür olduğu alt kadrolara bağladar. Siya
si ahlaktaki çürümenin ikinci ayağını böylece, istense 
de istenmese de kadrolar oluşturuyor. Kişilik ve bi
linç durumu ne olursa olsun, son tahlilde saf duygular 
ve inançlada mücadele saflarına katılan her bir kadro 
aynı manzarayla karşılaşıyor. Başlangıçta kendi de
neyim ve bilincinin yetersizliğine olan inancıyla söy
lenen her şeyi onaylayan,. istenen her şeyi yapan yeni 
kadronun temel dayanak noktası, yöneticilerin dene
yim ve tecrübelerine bağlı olarak herşeyi doğru yap
tıklarına olan sarsılmaz saf inançtır. Eğer bu inanç de
vam ederse, o kadro en iyi kadro olma özelliğini hiç
bir zaman yitirmez. Ama süreç içerisinde edindiği de
neyim ve bilinç oranında sebep-son!JÇ ilkesine bağlı 
olarak gelişme ve uygulamalara eleştirel bakmaya 
başladığı andan itibaren, zorlu bir mücadeleyle karşı 
karşıya kalır. Bazen fazla "baş ağrısı" yapmasına izin 
verilmeden, "ajan", "provakatör" vs. suçlamalarla 
kurşuna dizilerek "siyasi ahiakın gerekleri yerine ge
tirilirken, çoğu zaman da eşi, namusu, giyim kuşamı, 
yaşam tarzı tartışına konusu yapılarak psikolojik sa
vaş taktikleriyle yıpratma, yanlızlaştırma yöntemle
riyle mücadelenin dışına atılır. .. 

Oysa amaç, daha onurlu, daha mutlu, insanın in
sanca yaşadığı bir dünyaya kulaç açmaktır. Despotiz
me, baskı ve zulme karşı ölüme dahi birlikte yürüyen
lerin, ahlak ve vefa ölçülerini kaçırarak, daha baskıcı, 
daha zulümkar ve daha despot araçlar, deyim yerin
deyse korunaklar oluşturmalannın ardmda işte bu 
yozlaşma ve çöküntü durmaktadır. 

Bilinmelidir ki, terbiye olmak, siyasi ahlakta sı
navı başarıyla vermekten geçiyor. Tek tip elbise, tek 
tip düşünce, tarihin derinliklerinde mahkum olalı çok 
oldu ... Eğer ak ve kara mantığı da bilimsel bir tarz de
ğilse, renkler arasındaki uyum, çeşitlilik ve zevklere 
tahammül, insanı olduğu gibi kabullenme ve fakat 
pratik içinde birlikte yaşayarak dönüştürme ilkeleş
ınelidir artık. 

T.C. gibi her tarafından kan ve irin akan bir ül
kenin, bir siyasi partisinin, bir lideri seçimlerde başa
rısızlığa uğradığında, istifa ederek hatasının ve yenil
gisinin faturasını, siyasi ahiakın narıniarına göre öde
ycbilyorsa; gül bahçesi vaadeden biz ulusal kurtuluş-

çuların alternatif ve daha üst boyutlu bir ahlak normu
na ulaşabilmemiz.gerekiyor. .. Yoksa bir adım ötemiz
de duran derin ve kayalıklı uçurumu, cennet olarak 
görme saplantısına devam ederiz. Geniş bir yClpazcyi 
içinde'barındıracak KUKM'nin motor gücü cephesel 
bir taaıTuz merkezine yürüyebilmenin ön şartı böyle
ce kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Önce kendisiyle 
barışık, sonra çevresiyle ve daha sDnra da ulusuyla 
barışık, geniş ve rahat düşünebilen insan tipinin ahlak 
devrimi ... Bu böyle bilinmeli ... 

DÜZELTME VE ÖZÜR 
A) 1. paragraf, l. satır; "Belki de hayatımııda en ~'0/c 
kullandı,~ımız ve duydu.~umuz hir cümledir "yeni hir 
sayfa" açmak." 
B) 2. paragraf 1. satır; "H ayatmuzda yüzlerce yeni 
sayfa açarzz." 
C) 2. paragraf 10. satır; "Ço,~u zaman işin ko/ayma 
kaçmak ve sorumluluklaraltma girmemek i~·in ... " 
D) 4. paragraf 7. satır; "İşte o zaman he/ki de hayatı
mııda ilk def'a yeni hir sayfa açmadan." 
E) 5. paragraf tümü; "Ve yeni hir sayf'a açmak i~·in tck 
hir canlı hücre kalmamıştır ameliyat masasmda neş
ter altına yatırzlan eski sayfamn irin ha,~lanuş kan
ser/i hücrelerinden kurtan lacak." 
F) 7. paragraf son satır; " ... , aracı mutlaklaşti muyo
ruz." 
G) 8. paragraf 1. satır; "Tanı da araun mutlak/aştml
masına olan derin kaygılannnzdan, ... " 
H) 8. paragraf ll. satır; " .. , siyaset a/anznda da hizi 
kendi özgür hi linç ve .... " 
I) 9. pmagraf 13. satır; " 'Çin Seddi' gihi setler çekip 
yeni sayfalar açarak ... " 
J) 13. paragraf 10. satır; "Bu hedefe do,~ru yürürken 
kendimizi her türlü prati,~imizin merkezine oturtup ... " 
K) 14. paragraf 4.-7. satırları; " .. ,yüz metrelik koşu 
yarışmalarz Rihi, bumaratonun de,~işik kulvarlannda 
ve değ işik formlarla ... " 
L) Sonparagraf 6. satır; " ... on1ar hize hiçtilderi say
fayı ... " şeklinde olacaktır. 
Yazarzmızın ismi geçen say1da HİVA ZEYDA olarak 
çıkmıştır. Do,~rusu HİV A ZER YA olacalc. D üzeltir 
yazarınıızdan ve okurlardan (jzür dileriz.O 
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Ozgürleşmel( 

Geri Olana Tabi 
Olmal( Değildir 

Bedri MEDLER 

1990'larda Rusya'nın başım çektiği revizyo

nist kampın çöküşüyle dünya arenası ABD'ye terk 
edildi. Tartışmasız ABD, tck başına dünyanın jan
darmsı oldu. Koyu bir gericilik vılbrı başladı. Re

visyonist sistemin çöküşü salt pro- Sovyctik güçleri 
etkilcmedi, bir bütün olarak tüın sosyalist ve ilerici 

güçleri de çok olumsuz bir biçimde ctkilcdi. Sosva

lizmc inançsızlık fetişleştirildi. fdsdi. idealizm ay
yuka çıkarıldı. kürtlere yansıması ise kendisini yük

sek bir boyutta gösterdi. Kürt iirgüt ve partileri 

bunda en çok etkilenen güçler oldu. ideolojide, si

yasette örgütlenmede, daha iitcsi mücadelenin tüm 

boyu tl arında bir geri yaklaşıma teslim ol und u. Sos

yalizme inançsızlık,bağımsızlığın terki en belirgin 

özelliği oldu. 
i2 Eylül 80 askeri darbesiyle büvük bir vcnil

gi alan Kürt örgüt ve partileri reviyonİst sistemin 

çökmesiyle de bir kimlik bunalımına girdi. Eski de

ğer yargıları toptancı bir yaklaşımla red ve inkara 
gidildi. Bir "yenileşme" modası ~ıldı başını vlirüdü. 

Ycnileşmeden ne anlaşılması gerektiğini ise hiç 

kimse içini dolduramadı. Eskilerin rcddi, yerine ye

ni bir şeyin konulamayışı doğal olarak bireyleri, ör

gütleri ve partileri çok geri bir konuma itti. 
Denildi ki, dünya değişti, biz de dcğişmck 

zorundayız. Bilinir ki, değişmck sırat kiiprüsiinden 

geçmek gibi bir şeydir. Hati.f bir savnılına tcsliıni
yete ve hatta ihanete bile götürebilr.Dcğişclim der

ken tepe üstü gitmemek gerekir. Dcgişınek geriye 

tabi olmak değidir.Değer yargılara, doğnılara, ni
hayi kurtuluş yolunu gösteren perspektif ve ona 

ulaşmanın yol ve araçlarına kütlir etmek, ya da yad
sımak değildir. Ki dönem bunlara daha da sarılına

yı öngörmektedir. 
Devletin, bayraksız, ulusal kimliksiz olarak 

21. asra girme utancının yaşandığı bu diincm de 
herkesten çok kürtlerin değişmeye ihtiyacları var

dır.Değişme geriye tabi olma ,merkezi otorite ilc 
nasıl ince kanallar örülebilinir yönde olmamalıdır. 

Oysa devrim sorunlarının çüzümc,ileriyi yakalama 

halkımızın en temel haklarına ulaşma yönünde ol-. 

malıdır.Değişme gurupsal çıkarlar girdabında çık
ma ulusal çıkarlar esas alınarak ulusun tcııı,il cek

cek kurumlara uluşma yiiııliniinde olmalıdır. 1'-iir
distanı sömürgeleştiren diirt ülke (Türkiye, inn, 
Irak ve Suriye ) ilc her türlü ilişkinin koparılması

dır. Değişme bağımsızlıktan yana, birlqik ülkeye 
ulaşma yönünde ötesi yol ve araçları kutsama ve 

gereğinin yapılmasıdır. Değişme ret(ırmlara cvrilmc 

değil, devrimsel olmasıdır. 
Kürt orijinli örgüt ve partiler bu yakla~ınııdan 

çok uzaktırlar. Daha da uzakla~ınak için birbirleriy
le bir yarış içindedirler. Merkezi otorite ilc kim da

ha ince ilişki ağlarını kurma tcla~ı içindedirler. I-Lıl

kın bilincini kırmak için yarışmaktadırlar . nu giiç
ler arkalararına bakıp ne yaptıklarınm muhasebesi

ni yapma cesaret ve kabiliyctlcrini yitirmişlcrdir. 

Bunca tahribat ve verilen zararlardan sonra herke-
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sin bir durum değerlendirmesi yapma zonınluluğu 
vardır. 18 nisan seçimlerinden çıkarılması gereken 
çok ders vardır. Türk ve kürtlerin ayrı ayrı verdiği 
mesajlar vardır. Bunlar iyi değerlendirilirse, hiç 
süphesiz doğnılara ulaşma çok kolay olacaktır.Bu 
nedenle 18 Nisan seçimleri çok iyi değerlendiril
melidir. 

Bu seçimin galipleri ve mağdurları daha önce 
kontr - gerilla merkezince belirlendi. HAD EP' e 
pqman mağlup ilan edilcnlirin başında yer veril
di.Özcl harb dairesi emir buyurdu. HADEP seçi
me soluılacak ,f~1kat sandıkta boğdurulacak .Böyle
likle bir taçta iki kuş vurulacaktı. HADEP'in aldığı 
oy az olmamakla beraber KUKM potansiyelinin 
çok altındadır. Bu potansiyelin sandığı yansaması 
cngelcndi. 

Bunun için TC her yol ve yönteme başvurdu. 
HADEP yöneticileri ya tutuklanarak ya da dışarda 
yargılanmaya tabi tutuldu. Bir çoğu aranma duru
nnma düşürüldü. HADEP büroları üzel timin iş
galine uğradı.Binlerce üyesi gözaltma alındı, işken
celerden geçirildi. Tüm bu ve benzeri uygulamala
ra rağmen, ölümüne sandık başına gidenlerin en
gellenıneleri, açık oy kullanmaya zorlanmaları, oy
ların gizli sayılması, geçersiz kılınması, yakılınası vs. 
uygulamalara rağmen sandığa yansıyan Kürt oyları 
bir başarıdır, Küıt halkını'n kaderini belirleme yö
nündeki tavrının açığa vunılmasıdır. Bu çok önem
lidir. Fakat su yaklaşım Küıt cephesinin yaklaşımı
dır. TC ise HADEP'in barajı aşamamsını bir zafer 
olarak değerlendirmektcdir ve Küıt halkının bir be
raberlik yönünde tavrını belirlediğini söylemekte
dir. Ve bunu yüksek bir düzeyde psikolojik olarak 
savaş malzemesi olarak kullanmaktadır. 

B u saldırı hattı seçim kararının alını.ıasıyla 
belirlendi. HAD EP seçime soluılacak flkat sandık
ta boğdurulacaktı. Kürtler bunu görerek ve bilerek 
seçime katıldı. Bu karar doğru muydu, yanlış mıy
dı, daha çok taıtışılacaktır. Başka alternatifvar mıy
dı? Kuşukusuz vardı. Yerel yönetim seçiİ11kri için 
bir yol bulunarak genel seçimler boykot edilebili
nirdi. Şüphesiz, en doğru yaklaşımda bu olurdu. 

18 N isan milletvekili genel seçimlerinde 
Küıtlerin tavrı boykot olmalıydı. Özel Harp daire
sinin diktirdiği, giydirilmeye çalıştığı yenilgi göm
leğini Küıtler giymek zorunda değildi. Fakat Küıt 
iirgüt ve patileri bu yenilgi gömleğini Küıtlere giy
dirdiler. Böylelikle seçime meşruiyet ve "demokra
tik" boyut kazandırıldı. Görülerek, bilinerek san
dıkta f~1şizmin ve savaşın tırmanınasına hizmet edil
miştir. Bu TBMM'ine birkaç kişinin gönderilmesi 
pahasına yapılmıştır. Küıtler kuıtuluşa gitmek isti
yorlarsa TBMM'ne seçim komedilerini yeniden de
ğerlendirmelidirler. Merezi otorite ile kanal döşe
yeceklerine, ayrılık noktaları tespit edilmeli, izlen
mesi gereken politika bunun üzerine inşa edilmeli
dir. 

Özel Harp Dairesi deyip geçememek gerekir. 

Devleti idare eden, daha doğrusu devletin kcııdisi
dir.Ordu, Polis ve burokrasiyi koordine eden, ~alı~
ma programını ve uygulama ilkelerini bclirlcveni
dir. Bu politika sonucudur ki, Türk toplliıııu ''üzel 
hareketçi bir toplum" haline getirilmi~tir. ll-l Nisan 
seçimlerinde sandıkta f~1şiznıin ve savaşın çıkması 
tesadüfi olmayıp bu bu toplumun eseridir. Türk 
toplumunun resmi budur. Ncsili tükencıı kclay
naldar misali oıtalıkta bir ka~ TLirk dostunun varol
ması bu gerçeği değiştirmiyor.Üzcl Harp Dairesi 
18 Nisan seçim sandığında bşi:an ve s~ıvaşı ~,-ıkaıt
tı. TC'nin tavrı açık ve nettir. Peki Kürtlerin tavrı 
belli midir? Kuşukusuz hayır. Eklctisizm Küıtlcrin 
politikası olmaya devam ediyor. Umarız geçmiş bir 
yana, ama son seçimler, TC'nin siyasal yaklaşımı ve 
Türk toplumunun yapısal brcktcri hakkıııda bir 
değerlendirme yapma şansı yaratmıştır. Umarız iki
de bir "kardeşlik" adına TC'yc "barış" ve "çiizüm" 
çağrıları yapanlar yeni bir durum değerlendirmesi 
yaparlar. Herkesin bu süreçte çıkaracağı çok ders 
vardır. Seçimin Kürt paıti ve örgütlenme sunduğu 
veriler, Ankara eksenli değilde Diyarbakır eksenli 
değerkndirilirse çok olumlu sonuçların çıkarılacağı 
kanısındayız, Yok bu değilde tersi yapılırsa bilııınc
lidirki bu yaklaşım davaya çok zarar verecektir. 
Kuşkusuz göıiinen köy klavuz istemez, politik 
güçkrin1İzde huyLından vazgcçmezler. 

Diğer Küıt örgüt ve paıtilcri bir yaııa PKK 
son seçimlerde de eklektik politikasının gereğini 
yaptı. Genel başkanları A. Öcalan'ın esir alııımasıy
la birlikte herkesi sandık başına kiltledi. Bu politi
kadan genelde Küıtler, özelde de başta PKK olmak 
üzere tüm politik güçler zarar görecektir. 

PKK dışındaki Küıt örgüt ve paıtilcrin millct
vekili seçimlerini boykot çağrıları siyasi mesaj ola
rak önemliydi. Ciddi bir yaklaşım ve en doğru po
litik-tavır olacaktı. Gerçi fiili olarak bir etkisi olmaz
dı. Ama PKK'nin tavrı boykottan yana olsaydı çok 
şey değişirdi. 

Türk savaş Kurmayının hesapları boşa çıbrı
lırdı. Bu yapılmadı, yapılınalıydı.PKK dışındaki ür
güt ve paıtilerde kendilerini PKK politikasına cn
deksledi. TC'ye karşı Küıtlcrin birlikteliği önemliy
di. Fakat yapılacak oıtak hattalarında hiç kimseye 
bir yararı olmayacağı bilinmelidir. Bundan biiyle 
yapılınası gereken bundan des·çıkanlarak doğru so
nuçlara varmaktır.TC'nin HADEP'i seçimlere gir
ınesine müsade etmesiyle dünyay~1 kendi çıkarları 
açısında .önemli iki mesaj verdi. Birincisi; TLirkiyc 
demokratik bir ülkedir.bir hukuk devletidir, HA
DEP dahil herkes seçimlere katılabılır. İkincişi ; iş
te gördünüz HADEP seçimlere girdi halkın deste
ğini alamadı ve seçimleri kaybetti. Bu politika Üzel 
Harp Dairesi tarafindan belirlendi, uygulandı. Uy
gulayıcıları ise tüm Küıt örgüt ve p~utileri oldu. Bu 
politikanın davaya sayısız zararları olacaktıi·. Hep 
birlikte bunu görüp yaşayacağız 

Küıtler istese de istemesc de uzun süre li çe-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



nO? cL 

tin bir savaşı vermek zorundadırlar. Başka da bir 
tercihleri yoktur. Mevcut durumun Kürtlere dayat
tığı tek seçenek budur. Bu seçenek nihai kurtuluşu 
gerçekleştirecek Kürdün yegane seçenegidir. Çün
kü IGirde dayatılmak istenen başka seçeneklerde 
vardır. Kürt örgüt ve partilerin retôrm dayatmaları 
bir yana, TC Kürde teslimiyet seçeneği sunmakta
dır.PKK genel başkanı A. ÖCALAN'nın esir alın
masıyla TC. tarafindan yeniden yeniden yüksek 
sesle dili en dirilmeye başladıkları 28. Kürt isyanının 
tarihe gömdük, sıra 29. Küıt isyanını da. Histerik 
ulumalada dozu attınlan teslim ol çağrılarıyla Küıt
ler teslim alınmak isteniyor. 

Kürdün buna cevabı net olmalıdır. Bu da ya 
bağımsız bir vatan, ya da ölüm olmalıdır. Küıtler ya 
savaşarak bağımsızlaşacaklar, ya da teslim olup ta
rihte yok olacaklar. Başka bir seçenek de yoktur. 

Bir çok yazar - çizer, aydın poltikacımız 
Küıtlerin ı8 nisan seçimlerinde sandıktan "kardeş
lik ve barış" çıkardıklarını yazacaklardır. Bu özne 
etratinda "birlik ve berabeirlik" teorilerini sıcak tu
tacaklar. "Vatan ve milletin bölünınez bütüniii
ğü "n ün Küıt yorumunu yapacaklar. Küıtlerin mec
lise girmesini eı1geleıneklc TC'ye sayısız zararların 
olacağını sayıp dökecekler. Yanısıra TC'ye akıl ho
calığı tclallığına soyunacaklar. 

Bu bir yaklaşıındır.. Tehlikeli, tuzaklı birlikçi 
Kürdün yaklaşımıdır. Sorunun çözümünü TC'ye • 
havale etme ınantığıdır.Sorunun çözümü Türklerin 
insafina bırakılacaktır. Türk'ün de paşa gönlü ne 
zaman isterse o zaman çözecektir. Türk kendi po
litikasıyla sorunu zaten çözüyor. Kürdü inkar ve 
imha ederele Sormak ğerekir, birlikçi kürdü mantı-
ğı dah;:ı n-- zamana kadar sürecek? 

Bir "kardeşlik" nakaratı alınış başını yürüyor. 
Kim kimin kardeşi? Küıtlcrin de ne kadar çol't. kar
deşi varmış meğer! Türk mü dersin, Arap ını der
sin, Acem mi dersin saymalda bitmiyor. Kürdün 
anası 7 kocalı hürınüze dönüştürülmüş te, evlendi
rilmiş, Türk doğurtulmuş, Arap doğuıtulmuş, 
Acem doğuıtulmuş, ..... Türk, Arap ve Acem kardeş 
bölücülük yaparken, Küıt kardeş, kardeşlerin bö
lünmez bütünlüğü adına hürriyetni kaybetme fera
gatında bulunmuştuı. Olsun bundan ne çıkar. 
Türk, Arap ve Acem kardeş için her seferinde bu 
sonuçlara katlan mak: Kürdün kaderi olmuştur. 
Ne Koltuk değneği, ne de akılsız Küıt olmak isti

yorum. Ne türk, ne Arap, ne Acemkardeşim var. 
Hepsinin canı ceheneme. Bu gün hepsi düşman. 
Bunu belirleyen onlar, biz değiliz. Kardeş olamaz 
mıyız? Hayır olamayız. Peki dost olamaz mıyız? 
Ülkemizden def olup gittikleri zaman, Ulusal bir
liğinüzi ve egemenliğimizi kabullendikleri zaman, 
hayırlı bir komşu oldukları zaman niye dost olnıa
yalım! 

Küıtlcr bu bilince varmadıkları sürece esaret 
altında kalacaklar. Bu yaklaşımla hareket etmedik-

leri müddetçe kuıtulamazlar. Kütlcr, kardqlik ve 
birlik safsatalarını tarihin çöplüğüne atmalıdırlar. 
Türk, Arap ve Aceın'den kuıtulmanın yol ve yön
temleri öne çıkarılmalı, onlarla tüm ilişkiler diıu
ınitlenıneli, külleri Fıratın derin ve akıcı sularına 
atılmalıdır. Küıtler bağımsız olmak istiyorlarsa bu
nu yapmak zorundadırlar. 

Deniliyar ki, Küıtler ı X nisan seçimlerinde 
"Kardeşlik ve birlik mesajı verdi." B u kesinlikle 
doğru değildir. Bu yaklaşım TC ve birlikçi Kürdün 
hayal kunmtusudur. Oysa Küıtler ı X Nisan seçim
lerinde bağımsız dedi. Tüm engellemelere, baskı , 
tehdit tutklama ve işkencelere rağmen Küıtler san
dık başına gittiler, kendi adaylarına oy verdiler. 
Bunu sadece birilerini TBMM'sine gitmeleri için 
yapmadılar. Oysa kendilerini ulusal kiınliklcriylc 
ifadelendirdiler, Küıtlüğünü haykırdılar. Bağımsız
lıkların ilan ettiler. 

Türk resmi kaynaklarına göre Kürdistan da 
kullanılan oyların % 30'unu HADEP almıştır. Siz 
bunu üçte çarpın, eder % 90. 'Yı,90 bağımsızlık 
demiştir. Sandıkların asker, polis, korucu taratindan 
kuşatılmadığı,seçimlerin gizli oy, açık sayımla yapıl
dığı , keyfiyere dayalı geçersiz oy kaybının önlen
diği, oy! arın kaybettirilmesi yakılması ve daha· baş
ka yöntemlerle yok sayılan oyların geçerli kılındığı, 
yani eı'l doğru bir tanımlamayla demokratik bir 
seçim oıtamında kürtlerin '% 90 bağımsızlık 
diyeeelderi 18 nisan seçimleri teyit etmiştir. 

18 Nisan Seçimlerinde tüm olumsuz koşul
lara rağmen Küıtlerin tavrı tahiire şayandır. Burada 
şu sonuca varmak mümkündür. Kürtler, aıtık 
İcorkmadan, çekinmeden ulusal ve uluslararası alan
da rctcrandumu gündemlcştirebilirler. Demokratik 
bir oıtamda referanduma gidildiğinde kimsenin 
kuşkusu olmasınki, küıtler bağımsızJık diyecektir. 
Bu hak kullanılmadan halk adına aydın hatitliği tav
rıyla Küıtler, sandık ta "kardeşlik, barış ve birlik 
dedi" dp11ek saçmalıktır. Bundan iite Kürdün 
iradesine saygısızlıktır. 

18 Nisan seçimleri yapıldı. Tüm engel
lemelere rağmen Küıtleı' seçimlere katıldı İmidn
ları dahilinde iradelerini belideyip vekilierini seç-

. tiler. Seçilmişler 30'u aşmış bir sayıyı oluşturuyor. 
Niceliğin üstünde b.zla dunıp yanlış teoriler üret
mekten uz;ak seçilmişleri yok sayamayız. 

TBMM'sine niye göndercmedik diye hayıtbn
ınanın bir anlamı yoktur. Seçilmişleri Kiiıt halkının 
vekilieri olarak kabüllenip bir yapılanmaya gidil
melidir. ı995 seçim sonrası yapılan hata tekrarlan
mamalıdır. Çıkardığı iradeyi iyi değerlendirip i-cs
mileştirlmclidir. Diyarbakır merkez;li bir ulusal 
mecİise gidilmelidir. TC'nin dünyaya muhatabımız 
yok kozu ellerinden niye alınmasııı? Kürtler bunu 
yapabilirler. Bu Küıtlere çok şey ya bir mqnıvet 
kazandırır. Bakalım görelim Kürtler, bu mqnıyeti 
yaratabilecek mi? D 
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Ulusal Birlik V e 
Uluş_al Kongre 

Uzerine 

Seydo YALÇIN 

Ulusal birlik üzerine çok yazıldı, çizildi. Progranı ve 
tüzükler oluşturuldu. Doğrusu pratık ileri adımlar da atıldı. 
Ama her seferinde bu çabalar yarım kaldı, isıcnikıı amaca 
ulaşılmadı ve sekteye uğradı . Ülkemizin genelinde oldu
ğu gibi, ama daha çok Kuzey açısından söylüyorum. 03 'ı c
ki ulusal birlik ve çephe ç:.ılışmalırını anımsıyonıın. Ciddi 
ve iyi bir atmosferele birlik çalışmaları yürütüldü. fklki dt.: 
ilk kez Kuzey Örgütleri birlik yönünde iyi ve ileri h ir hal
kayı yakaladılar. Birlik rüzgarı esmeye ba~laclı. Halkımız
da bu birlik çalışmasına inandı ve umut bağladı. Ne var ki 
program ilan edilmek üzereyken, ansızın, ilantarihi uzatıl
dı, çalışmalm· giderek clurclurudu.Ve sonuçta bu ~.;aha ke
sintiye, uğradı, uğratıldı. Hangi cl çaba ve neden bu girişi
mi etkisiz kıldı kavramış ve çöznıü~ değilim. 

Geçen zamana ve çaba ya hayıflanıyonıııı. l)3 'ten 
bugüne geçen zaman hep alcylıimizc işledi. Ulusal kurtu
luş mücadelemiz bu yönüyle kendisinden gün ve gün bir
şeyler kaybetmeye başladı. Sözün özü. 
Kuzeyli politik güçlerimiz altııı değerinde bir fırsatı ve or
tamı değerlendiremedi. Kim suçlu kim güçlü polemiğine 
ginnek istemiyorum . Az ya da çok her birimiz ya da her 
pmti ve ögütümüz, bunda bir payı, sorumluluğu daha doğ
rusu, sorumsuzluğu olmuştur. Çünkü bazı farklılıklara rağ
men program ve tüzükte birlik sağlanmıştı. Kösıcklcyici 
o.lan parti ve örgüt çıkarlım olmuştur. Genel ulusal ~.;ıkarla
rımız, parti ve örgütlerin çıkarlarına yenik düştü. Ben hala 
şu inancıını komyorum; eğer o dönem Ulusal cephe kuru
lup hayatageçmiş olsaydı şimdi mücadelemizin boyulu ve 
ka?.anıınlm"l çok daha ileri noktalarda olacaktı. Ama ne ol
du, Ulusal birlik ve cephe oluşturulamadı. Her parti ve ör
güt kendi doğrultusunda birlik adına birşeyler yapmaya ça
lıştı. Ulusal diplomasi dahil bu gözlt.: ele alınıp yürütüldü . 
Oluşturulan bazı kumınlar esas itibariyle bu çer~.;cvcyi aş
madı. Şiriıdi ise bu dar çabalarm yetmezliği daha açık gö
rülüyor. Ulusal kurtuluş güçlerimizlc TC arasında en uç 
noktalarda yoğunlaşan mücadele Ulusal birliğin hava gibi. 
su gibi gerekliğini dayatıyor. Ye bu mücadelemizin en bü
yük handikaplarından biri olarak önümüzde duruyor. En 
uç noktalarda yoğunlaşan mücadele, bunun da birliğe du
yulan hayati istem, örgütleri de paıtileri de zorluyor, kıv
randırıyor. Ve bu alanda yeni bir adım atımmın ğereklifiği
ni dayatıyor. 

Ulusal Birliği Hangi Anlayışla 
Ele Almalıyız? 

Öncelikle her parti ve örgüt külilhını önüne koyup, 
ciddi ve samimi bir şekilde dımını muhasebesi yapıp, hu 
alandaki hata ve zaaflarını teslim etmeleri gerekiyor. Özel
likle içinde geçtiğimiz hitik tarihi süreç bunu zorunlu kılı
yor. Öyleyse ulusal birlik sağlanınadı ysa, bunun sebebi ve 
sonıınlusu siyasi parti ve örgütlerimizdir. Açıkça görülu
yor ki, genel, örgütlülük mücadelenin ihtiyaçlarına yanıt 
verecek onun önünü açacak bir seviyeele değildir. Genel 
örgütlülük mücadelenin gerisine clü~müştür. Ülkemizde 
bu boşluğu kapatacak ve mücadelenin ihtiyaçlarına yanıt 
verecek, temel araç ulusal bazda yaratılacak örgütlülük ve 
BİRLİKTİR Mevcut durumda ne Sürgünde Kürdistan 
Pm·leınontosu, ne de bir başka kuru nı yalnız başına, genel 
bir örgütlülüğü ve o anlamda bir temsil gücünü s:iğlayacak 
düzeyde değildir. Kuzeyde yeni ve acil olarak tüm parti ve 
örgütlerin içinde yer aldığı, bu zeminde daha değişik ulu-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



n Or» cL 

sal kesim ve kurumların da bulunacağ; bir birlik ve birlik 
üzerinde temsil ve yetki gücü olan bir üst kurum yanıtıl
malı, yaratmalıyız. İsim o kadar önemli değil. Örneğin bu
na ULUSAL KONSEY denilebilir. Burada önemli ve asıl 
olan halkımızın ve mücadelemizin çıkarlarını uygun düşen 
~lzçok bir temsil gücünün yaratılınasıdır. En uygun metod, 
hiç kuşkusuz Kuzeyde ULUSAL KONGRE toplayacak 
ve buradan hareketle, ULUSAL TEMSİLİN yaratılması
dır. Ne varki dönemin hassasiyeti birlik yönünde ve en üst 
temsil gücünun yaratılması konusunda acil pratik davran
ınaınızı zorunlu kılıyor. O nedenle sorunu zamana yaya
rak, uzatınaınak gerekiyor. Bu alanda ulusal güçler ortak , 
uygun bir çözümü ve yolu bulabilirler. Ülkemizin kuzey 
parçası Örgütleri platformu bu konuda asıl rol oynayabilir 
ve oynamalıdır. Kuzeyde Ulusal Birlik ortak irade ve tem
sil gücü bu platfoıın üzerinden yükselebilir, yükselmelidir. 
Bu platfonn ulusal birliği örgütlemenin, onu ileriye taşıına 
ve temsil gücünün yanı'tılmasını nasıl ınotoıu olmalıdır. 
Bütün yetersizliğine, geriliğine rağmen ulusal birliğe ve or
tak iradeyi yaratınanın yolu, kuzeyli Örgütler Platformuna 
rağmen ulusal birliği ve ort<:ık iradeyi yaratınanın yolu, 
platfoıına gerçek ınanada bir işlerlik kazancinınaktan ge
çer. Kuzeyli Örgütler Platfoıınu görüldüğü ve izlediğimiz 
kadarıyla politik, örgütsel ve pratik çalışınada geri ve etki
siz bir koİıuındadır. Örneğin platforına temel teşkil eden 
politik görüşler yetersiz ve belirsiz bir şekildedir. Bu gö
rüşler ülke gerçekliğimizi dile getirmekten, halkımızın ve 
ulusal kuıtuluş mücadelemizin temel taleplerini iüıde et
mekten uzaktır. Öyle ki, genel ve temel bir ilke olan ulus
ların kendi kaderlerini tayin etme hakkı, içi boşaltılarak be
lirsiz bir hale sokulmuştur. Kısacası platfonnun görüşleri
ne eğeınen olan anlayışlar, refoııncu göıüslerdir. Bu gö
rüşlerde bağımsızlık fikri olmadığı gibi, misak-ı milli sınır
larını kutsayan eğilimler de bulunmaktadır. Benzer, ama 
değişik noktalarda daha başka hata ve eksiklikler üzerinde 
buluşup, anlaşabilınelcridir. Bu ortak payda yakalanabili
nir de. Esasında bu alanda yaratılan ortak bir değer bulun
maktadır. 1993 yılında kuzeyli her örgütün üzerinde an
laştığı bir program bulunmaktadır. Bu progranı bugün ya
ratacağımız birliğin göıüşlerine temel teşkil edebilir ve et
melidir. Zaman açısından, mücadelenin acil yakıcı ihtiyaç
l:m bakımından en uygun en pratik yol budur. Ulusal kur
tuluş devrimimizle, söınürgeci karşı-devrim arasındaki 

mücadele en üst noktalarda yağııniaşarak daha da seıtleşi
yor. TC ve onun iplerini elinde tutan ordu yerel ve genel 
seçimleri dayatarak yaptırdı. Kendisine daha yakın olan si
vil faşist MHP'yi ve Kürt düşmanı, ırkçı DSP'yi destekle
yerek ön palana çıkardı. Ve şimdi sözele "en büyük" ve 
"en yüce" olan TBMM daha koyu ırkçı faşist kesimler ta
rafından dolduıuldu. Ordu ve MGK tavsiye kararına dahi 
gerek duymadan bu parlamento tıpış tıpış clöıtnala kendi
sini takip edecektir. Türk şovenizınİ ve ırkçılık daha bir ku
duracak, Kürdü imha ve inkar politikası daha da azgınlaşa
caktır. TC'nin ana amacı ne pahasına olura olsun ulusal 
kuıtuluş ınücadelemizi yenilgiye uğratmakt:ır. Tüm planlar 
bu yönde yapılmaktadır. Generaller tarafından zorla gün
deme alınan ve yaptırılan sözde genel ve yerek seçimlerin 
asıl amacı da ciddi ve seri bir şekilde davranarak tüm ha
zırlıklarım yapmak zorundadır. Her düzeyde ve her alan
da, oıtak bir hatta birlikte hareket etmenin zamanıdır. Mü
kemmeliyetçi birlik arama, kendini ve paıtisini tatmin et-

mc tutumları, afcdilıncyecek tutuınliır olacaktır. Diğer 
yandan ister politik, ister pratik alanda, teslimiyet düzeyi
ne varan yalaşımların çözüm ve çıkı~ olmadığı olınayaca
ğı, son gelişmelerde bir kez daha görülnıelidir. Sönıürg:eci 
barbarlığı gerileten, onların kanlı planlarını etkisiz kılan ve 
kılacak olan, mücadelemizin kendisidir. Gün ulusal birlik 
kuıtuluş mücadelemizin kazandığı mevzilerde dircnnıck. 
saldırıları püskürt:ınek ve daha ileri atılımlar için hazırlık 
yapmaktadır. Başarı ya da başarısızlık. bugün sorunları 
doğru ele alınamıza, mücadelenin ihtiyaciarına uygun ara<.; 
ve yöntemleri yaratınaya ya da var olanları doğru bir tarz
da kullanmaımza bağlıdır. 

Genel Ulasal Kongre'nin 
Koşulları Yoktur 

Ulusal birliğin hem ülkemiz genelinde, hem 
de tek tek pmçalarda oluşturmanın büyük önemi ve vazgc
çilmezliği oıtadadır. Aslında genelulusal birlik her parça
da halkımızın acil ve temel talebidir. Ülkemizi b'tilen res
mi sınırlm·, kutsal olmadığı gibi pratikte her mücadele ge
nel taleplerin ötesinde, işin gerçekliğinele sınırları kutsayan 
ve mücadaleyi bu sınırlar içinde tutmaya çalışan bazı siya
si paıti ve örgütlerimizdir. Az ya da çok güçlü ya da güç
süz, her parçada bu nitelikte siyasi pan i ve örgütlerimiz bu
lunmaktadır. Siyasal örgütlülük genelde ı1ıücadclcııin di
n~unik ve ulusal isteınierin gerisine düşmüş, hatta yer yer 
genel ulusal çıkariara yönelik dinan1ikleri tahrip edici bir 
rol oynamaktadır. Asgari müştereklerde bir araya g:clınc
yen, dahası birbirlerine km·şıt durarak savaş ve çatışmalar 
içine giren bazı politik partilernıizin durumu bunun ifade
si değil midir? Bu olumsuz, birbirine karşıt ve gergin or
tamın hala aşılmadığını da görüyoruz. Bu durum aşıl

ınadan, ya da aşılması için ciddi adınılar atılmadan, genel 
Ulusal Kongrey i doğrudan ve pratik olmak gündeme alına. 
doğru olmadığı gibi, pratikte bunun /,ararları eta 
görülecektir. Çünkü genelde Ulusal Kongre demek, Lil
kenin bütününde ulusal iradenin il'adesi demektir. 13eliı1-

tiğim gibi öznel oıiam bu iradeyi sağlayacak ve ortaya 
çıkaracak durumda değildir. Bir görüş olarak ve ilerde 
ulaşılması gereken bir hedef olarak genel Ulusal Kongreyi 
düşünmek ve şimdiden bu hedefe uygun adımlar atmak el
bette doğru ve gereklidir. Ne va rki bazı arkacla~larıınız 
onu böyle ele alınadıkları, Ulusal Kongre'yi hemen gün
deme aldıklarını görüyoruz. Yanlı~ gördüğümüz ve cle~
terdiğimiz yön budur. Mevcut durumda lineelikle her par
çada ulusal güçlerimiz bir araya gelerek orta iradeye ve or
t<ık temsile kavuşınalıdır, elzenıdir. Ku~kusuz sorun 
sadece her parçadaki güçlerin bir araya gelerek, birlikteliği 
kurma sorunu değil. Bununla atbaşı olarak parçalar arasın
daki ulusal güclerin birliğinin sağlanması yönüıidc adıın
Imda atılınalı, atınalıyız. Bir Ulusal Kongre düzeyinde ola
masa da, en azından , farklı parçalardaki ulusal güçler 
arasında dostluk va dayanışına düzeyinin yaratılması 

gerekiyor. Sadeec gerekiyor değil, bunun zorunluluğu da 
oıtada . Bu bir olgu. Ulusal Kongre ise daha farklı bir ol
gudur. Bir parçaya ilişkin olarak, örneğin kuzey için bclir
tiyoruz, önceliği, acil ve belirleyici olan kuzeyde oıtak bir 
irade ve temsil in ym·atılınasıdır. Bu kongre aracılığıyla ola
bileceği gibi, bir başka araçla da yaratılabilinir. Şiıııdi atıl
ınası gereken adını budur. O 
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Ulusal Hareketin 
Bunalımı Ve Çözüm 

Yolları 

Mehmet MUFIT 

Ekim 98'dc başlayan sürcçi karaktcrize eden 
ana gelişme, Suriye ve Türkiye arasında iın;.alanan 
anlaşmayla, bir kez daha, ulusal davanın ihanete uğ
raınasıdır. Bu süreçte, iki önemli olay ortaya <.;ıktı, bi
rincisi; silahlı mücadele esas lojislik desteği nı kaybet
ti, ikincisi; PKK genel başkanınA. Öcalan'ın. ABD 
ve İsrail gizli servislerince kaçırılarak Türk askeri rc
jiınine teslim edilmesidir. Bu süreç, birbirine bağlı bu 
iki olayla sınırlı değildir elbette ve daha nereye kadar 
uzanacağı da açıkça görülmcmcktedir. Olayın deva
mının daha kötü bir takım muhtemel geli~ınelcrc ge
be olduğu görülmesi gerekir. Kürt halkı, bu duruma 
sesiz kalmadı elbette, kendisinden beklenen büyük 
tepkiyi ülkenin dört parçasında da gi)stcrdi ve Bağım
sız birleşik ülke teorisine güç katarak onu pratik plan
da güçlendirdi. Bu ayrı bir tartışmanın konusu olacak
tır. Fakat bu süreç kapanmış değildir, kar~ı-dcvrinı 
onun vardırılınası gereken yere kadar götürmeye ~·alı
şacaktır. 

Buna mukabil olarak, mücadele farklı hir a~a
ınaya ve yol ayınınma gelmiştir. Ulusal kurtulu~ ha
reketi, ya kendisini değişik boyutlarıyla yeniden, ~im
diye kadar olandan farklı olarak, gclcııckscl olanın 
aksine yeni siyasal gelenekler yaratarak ortaya çıkarı
lan kazanımlara da sarılarak toparlar ya da sömürge
cilerin ihanetiyle başlatılan süreçte ı,;ürüıncyc lıa~lar. 
Yeni süreç, yeni tepkileri ve yeni siyasi, örgütsel giri
şimleri gerektirir. Gelişmeler, dcrinlcıııcsinc ve ge
rekli kapsaında tartışılmaya ımıhta<.;tır. Bir hakııııa. 
önce içinden geçilen sürecin, bir siyasal bunalım sii
reci olduğu tespiti yapıln1alıdır. Ve bu bunalıma ne
den olan olguları ve gcli~mcleri ortaya koymak soru
nun anlaşılınası bakımından önem ta~ıınaktadır. 13ir 
kere, sözünü ettiğimiz bunalım bu günlerde ortaya 
çıkmanıı~tır; yıllardır varlığını siirdürıncktcdir. 1 <J<J:l 
Mart ayında başlatılan ate~kcsin akabindc, ortaya ~ı
kan siyasal güçler arası yunıu~ama ve diyalog orta
mında, kuruluşuna girişilen "ulus<.tl demokratik cep
he" dönemi bile bu bunalımı ortadan kaldırmadı. O 
halde bu bunalımın bir izahatının yapılması gerekir. 

"Soğuk savaş" dönemini sona crıncsinclcn son
ra, dünya jeopolitiği ve dengeleri bütünüyle clc~i~ti. 
Bu dcği~ikliklc beraber sosyalist hareket ve genellik
le sol siyasi hatta geli~en ezilen lıalkların ulusal kur
tuluş hareketleri kendilerini ho~lukta buldular. 
KUKH'i de oldukça geç kalını~ haliyle, hu dunıından 
payını aldı. İçinden geçilen uluslararası ko~ullar ve 
bunun Ülkemiz ulusal ve sosyal devrim hareketine 
olan doğrudan etkileri neticesi olarak, hiitünliiklü so
nuçların çıkarılmasına yol açacak derinlikte analizler 
yapılmadığından yanlış yönelimlere sapılını~t ır. Yeri
ni ve konumunu belirlenıemi~ haliyle ulusal lıarckcı. 
ciddi bir siyasi ve ideolojik bunalım ya~aınaktadır. Bu 
bunalımı izah edebilmek ya~aııan durumu kavraması 
ve doğru yöntemlerin seçilmesi bakımından oldukça 
önemlidir. Görülen o ki; birçok siyasi hareket durLım 
tesbiti yapmaktan uzaktırlar ve ciddi bir siyası buna
lım yaşandığının farkında bile değiller, ya da sorunun 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



üzerine gidcbilecck siyasi cesareti bulmamaktadırlar 
ve mevcut duruımı oluruna bıraktıkları görülmekte
dir. Siyaset yapınayla tamamıyla çcli~en bu olumsuz
luk bunalımı arttırmakta ve ağırlaşmaktadır. 

Ya~anan bunalım ulusal kurtuluş hareketinin 
bunalımıdır ve mevcut haliyle, bütün siyasi örgüt ve 
pertileri aşmaktadır. Bir anlamıyla, bazıları bakımın
dan önderlik yapamama, diğer bazıları açısından ise 
etkide bulunmak için güç olamama bunalımıdır bu. 
Varolan tıkanıklık ve bunalım bilnmesine rağmen 
sornuıı tartışılmasından kaçınılmakta ve hatta hiçbir 
~ey yokmuş gibi davranılmaktadır. Böyle yapılmakla 
esasında kendilerini sorgulamaktan kaç_ınılıyor. Soru
nun üzerine gitmek isteyen kesimler üzerinde de bas
kı kurulmaktadır, caydırıcı olmaya çalışmaktadırlar. 
Böylece sorunun tartışılması cngellenmck istenmek
tedir. Sorunun izah edilmesine ve çözümüne katkıda 
bulunmak isteyenler scsizliğc mahkum edilmektedir
ler. Elbette bu böyle devam edemez; bir yerden ilcri
ye sıçratacak bir yolun açılması gerekir. 

Siyasi Bunalıma Kaynaklık 
Eden Sebepler 

Sözünü ettiğimiz siyasi bunalımın birçok sebe
bi bulunmaktadır ve bir tck ctkcnlc izah etmek müm
kün görünmüyor. Buna göre, tespit edebildiğimiz ana 
sebepler şunlar olabilir: Herşeyden önce, bunalımı 
yaratan ya da güçlü bir şekilde etkide bulunan iç ve 
dış etkenierin olduğunu görmek gerekir. 

İç Sebepler: 
Birincisi: Toplumsal gcriliğimizin siyaset üze

rindeki olumsuz etkileridir. Siyasi harketler, gelenek
sel olanın dışında ycnilcştirici ve siyasi kültürü geliş
tirici konumda olamadıklarından dolayı, kendilerin
den harcktle zorla empozc etmeye kalkışmaksızın, sa
bıı·la, tamamıyla eğitime ve doğru eyleme dayanan 
yeni devrimci eti ği esas ta yaratamamışlardır. Yeni 
etik cılız kalmıştır. Böylece, toplumsal geriliğin bo
ğucu atmosferinde yapılmaya çalışılan politika, söz
konusu geriliğin bütün özelliklerini üzerinde taşımak
u{dır. Bu bakıma, ciddi bir siyasi darlığa da düşülmüş 
olunması, yaşanan problemierin çözümünü engelle
mektedir. Çözümsüzlük ise, bunalımın değişik biçim
leriyle varolmasının zeminini yaşatmaktadır. 

Toplumsal geriliğin siyasi örgütler ve kadrolar 
üzerinde etkisi olur, bu engellenemez. Birçok sebep
ten dolayı bu etki her zaman varolabilir, ne varki; bu 
etkiye karşı mücadele edebilme anlayışına ve kapasi
lcsine sahip olmaksızın onun siyaseti geriye çekme ve 
kendi geriliğine hapsetmesine karşı fazla bir başarı el
de edilemez. Böylesi bir sonuçta siyaseti bozar ve 
yozlaştırır. Bu bakıma toplumsal geriliğin politik kül
tür üzerindeki etkilerine karşı mücadele sürekli ve ke
sintisizdir. 

İkincisi; kelimenin en geniş anlamıyla, ulusal 
kurtuluş hareketinin önayak olması gereken, hatta iç 
ilişkilerde ve siyasi davranış biçimlerinde yaratması 
şart olan demokrasinin olmamasıdır. Ulusal kurutu-

luş, kesinkes ulusal birliği, ulusal birlikte demokrasi
yi zorunlu kılmaktadır. Bu birlik olmadan ulusal kur
tuluşu zafere götürmek, özgürlük ve bağımsızlığa 

ulaştırmak mümkün değilidir. Ulusal kutuluş davası 
olan bir ulus için, bunca hayati öneme haiz bir ınesc
lede hala birlik sağlanmamışsa bunun sebebini csasta 
demokrasinin olmayışında aramak gerekir. Yüzyıllık 
uzun bir ulusal kurtuluş savaşıını içinde olan Kürt 
halkı, sahip olması gereken siyasi tah am mü 1 ve tole
ransı hala bulmuş değildir. Bu durum siyasi bunalıma 
sebebiyet vermektedir. 

Yüzyıllardır oluşmu~ olan "tarih bilinci"nin bir
liğe dönüşmesini engelleyen en güçlü etken, demok
rasinin yokluğunda yatmaktadır. Ülkemizin geri top
lumsal yapısı yanısıra, ulusal kurtulu~un dü~manları 
demokrasiyi, varetme ve yaşatma olanaklarını Kürt 
halkına tanımamışlardır. Toplumsal geriliğin de esas 
sebebi aynı düşmanlardır. Bu gerçeği bilince çıkarmış 
olan ülkemiz siyasi hareketleri, düşman güçlerin bü
tün engellemelerine rağmen mücadele içinde _yar:ıt

maları zorunlu olan demokrasiyi, hem toplunıla olan 
ilişkilerinde hem de kendi aralarında yaratmak mec
buriyetindedirler. Bu kesinlikle olanaklıdır. Zaten 
ulusal kurtuluş hareketinin asli görevlerinden birisi, 
olmayan demokrasiyi, düşman güçlerinin bütün en
gellemelerinc karşın mücadele içidc olan halkla bir
likte olu~turmaktır. Bu belirleme önemlidir, çünkü 
halka rağmen, kendisini her~cyin yerine koyarak ne 
gerekli olan zeminler oluşturulabilir ne de demokrasi
nin şartları var edilebilir. Aksi takdirde, ulusal kurtu
luş hareketi içinde yozlaşarak kendi yenilgisini hazır
lar. 

Birçok siyasi organizasyon ve kişi, ulusal kurtu
luş mücadelesiyle demokrasi arasındaki kopmaz bü
tünlüğü anlamakta zorluk çekıncktedirler. Demokra
siyi sıradan bir olgu olarak ele almaktadırlar. Onlara 
göre demokrasi olmasa da olur. Geleceğin sorunu ola
rak ele aldıklarından dolayı, mücadeleyi çürüten ve 
dumura uğratan yönelimlerin ve zaafların, demokra
sinin siyasi yaşama geçirilmemcmesiylc olan doğru
dan bağını da göınemcktedirler. Oysa siyaset kesin
kes demokrasiyi gerekli kılmaktadır, dolayısıyla, ulu
sal kurtuluş mücadelesinin deınorkrasiyle olan bağı 
bir madalyonun iki yüzü gibidir; biri olmadan diğeri 
de olmaz. 

Ülkemizin doğu, güney ve kuzey parçalarında 
aşağı yukarı aynı süreçlerin yaşanması , başka neden
ler yanı sıra, sözünü ettiğimiz asli görevin yerine ge
tirilmemesinde yatmaktadır. Kuzeyde bir yenilgi yok, 
mücadele devam ediyor ama, bazı farklılıklar olması
na rağmen bir çok yanıyla aym süreçten geçiliyor. 
Dikkat edilirse, her dört paçada da demokrasinin ol
mamasından dolayı mücadele ciddi hanelikaplar ve 
çıkmazlar yaşamaktadır. Başka çok az sayıda halkın 
yaşadığı zorluklara rağmen, muazzam bir redakarlık
la südürülen mücadele var, fakat bu mücadeleye 
denk düşen ve onunla "armoni" içinde olaması gere
ken demokrasi ne yazık ki yoktur. İşte Kürt halkının 
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ve ulusal kurtuluş savaşının asıl zayıflığı buradan 
kaynaklanmaktadır. Ulusal birliğin olmaması demok
rasinin olmadığının en bariz göstergesidir. Demokra
sinin önce olması gereken yerde, siyasi hareketlerin 
iç ya~amında ve birbiriyle olan ili~kilerinde olmama
sı, siyasi bunalımın kronikleşmesine ve halkın bütün 
bir siyasi yaşamının köleşmesine yol açmaktadır. 
Ulusal kutuluş hareketinin ve Kürt halkının iç siyasi 
yaşamını, ancak ve ancak, demokrasi ve bu doğrultu
da motive olmuş siyasi kadrolar düzenleyebilir. Baş
ka hiç bir yolun başarı şansı yoktur. Demokrasi olma
dığı için ulusal birlik yok, ulusal birlik olmadığı için 
de siyasi bunalım oluşuyor. 

Dış Sebepler: 
Birincisi; siyasi bunalıma yolaçan en önemli 

dış etken, ülkemizi çevreleyen sömürgeci devletlerle 
kurulan ve son derece eşitsiz koşullarda südürülen 
ilişkilerdir. Siyasal demokrasinin de, ulusal birliğin 
de kurulmasının önündeki başta gelen etkenlerden bi
risi, bu devletlerle varolan ilişkilerdir. Artık, çok da
ha fazla siyasal kadro ve siyasi hareketler tarafından 
da yıkıcılığı görülen sözügeçen ilişkiler, gerçekte ulu
sal kurtuluş mücadelesinin her bakımdan yıkımını ha
zırlamaktadır. Daha çok, 1960'larda Irak-KOP'nin 
başlattığı ve zamanla "gelenek" haline gelen ilişkiler 
son derece bana! - sıradan bir hal aldı. Öyle ki, bu 
devletlerle ilişkiler kurulmasa silahlı ulusal kurtuluş 
da olmaz kanaatİ bütünüyle yerleşti. Oysa ki, lojistik 
destek diye sunulan "destek" esasında, ulusal kurutu
tuş hareketini kendi komşu devletine karşı kullanma 
ve gerektiğinde, daha çok da insiyatifin " Kürt hare
keti" üzerinde zayıfladığı dönemlerde, örgüt ve parti
leri birbirine düşürmlenin yolunu teşkil etti. Böylece, 
hem denetleme ve hem de kullanma ortamı oluşutu
ruldu. Her parçada ulusal cephenin kurulması ülke 
sathında ise ulusal kongrenin toplanmasının önünde
ki en önemli engellerden birisini içine girilen bu iliş
kiler oluşturmaktadır. Ulusal çıkarlar temelinde, diğer 
parçalada olan ilişkilerin ve ileriye götürülmesini en
gelleyen esas etken sömürgeci rejimlerle olan ilişki
lerdir. İç çatı~maların, karşıtlık ve düşmanlıkların da 
önde gelen nedenlerinden birisi olan sözü geçen iliş
kiler, siyasi bunalıma da kaynaklık etmektedir. 

En son "ikinci Cezayir ihaneti" diye tabir ettiği
miz Suriye ve Türkiye arasındaki antlaşmayla ortaya 
çıkan ihanet olayında da görüldüğü gibi bu ilişkilerin 
sonu yoktur ve hep aynı biçimde bilmektedir. Şüphe 
yok ki; siyasi kadrolar artık bunun böyle devam etme
yeceği ve bu ilişkilere bir nokta koymanın zorunlu
ğunda birleşmektedirler. 

İkincisi; daha önceleri iki kamp-doğu ve batı 
bloklan-arasında kendisine bir yer bulmaya çalışan 
ulusal hareket, 1989 yılındaki alt- üst oluştan ve aka
binde "soğuk savaş " döneminin kapanmasından son
ra kendi yönünü tayin edemedi, sadece gerici bölge 
devletleriyle batının büyük emperyalist güçleri siyasi 
pusulanın yönünde ciddi bir şaşkınlık meydana getir
di. Sosyalızme sığınanlar; Sovyetler Birliği'nin çö-

küp dağılmasında sonra siyasi olarak da slratejilerini 
iyice ciaraltıp güdükleştirdiler. Dü~ımın güçlerle ma
saya otunuayı kolayiaştırma adına yapılan hu siyasi 
daralma, belirsizlik sürecinin uzaması neticesinde si
yasi bunalıma ve tıkanıklığa yol açtı. Düşmanla Ui',

laşma ve barış adına süreli beklenti içinde tutuma mü
cadelenin hem dejenere olamsına hem de karamsarlı
ğın ve moral çöküntüsünün yerlqnıesine yol açmak
tadır. İçinden geçilen koşulların analizine dayanına
yan bir takım tespitierin boşa çıkması, bahsedilen bu
nalımı daha da ağırlaşmakıadır. 

Devrimci sosyalist hareketin kendisini loparla
yamamış olması ve etkili siyasi çıkış yapanıaını~ ol
masının da yarattığı boşluk, ulusal harekeıinin buna
lımını büsbütün arttırmıştır. Bu bakıma, sosyalist ha
reketi sorumluluklarını yerine geçtirememe, <.;ıkıs ya
pamama bakımından sorgulamak son derece önem la
şımaktadır. Genel anlamda ulusal kurtuluş hareketi
nin, özel olarak da ülkemiz sosyalist hareketinin bu
nalımdan çıkmasının yolunu açacak siyası ve örgütsel 
zeminler vardır. Fakat öncelikle, soruna global yak
laşma metodunun daha doğru olduğu kanaatindcyiz. 
Halkımız hem sömürge savaşından , hem de ,-aynı 
düzeyde olmamakta birlikte- mevcut önderliğin, öne 
çıkmış dinamikleri parçalayıp dumura uğratan, ulusal 
potansiyeli dağıtan hata ve zaaflarından iki yönlü ola
rak çekmektedir. Yaşadığımız tarihi "ironi" esasında 
tam anlamıyla bir trajedidir. Sosyalist harekel, bu du
ruma eninde sontıncia müdahale etmek zorundadır. 
Onun sahip olduğu dinamikler ve yaşadığı tecrübeler, 
alternatif olu~turma kararldığı güven vermektedir, 
ancak ; örgütlenmede bir karışıklık ve belirsizlik ya
şanmaktadır. Bu gün bir toparlanma tıkanıklığın aşıl
masını kolaylaştırmaktadır. Ayak bağlarından kurtul
muş olan bağımsızlıkçı sosyalisı hareket, bir lakıın 
küçük hesaplara ve olabilecek "oyalamalara" dü~
meksiz.in kendisini bütün boyutlarıyla gözden geçire
rek ve nerede hata yaptığını sorgulayarak yeni bir çı
kış yapması gerekiyor. 

Mevcut Siyasi Bunalım Hangi 
Yollarta Aşılabilir'? 

Ulusal kurtuluş hareketinin yaşamakla olduğu 
bunalım, bugünden oluşmamıştır; bunalımın laribi bir 
geçmişi eleştirilerle ve siyasi tahamnıülsüzlüklerle 
başlayan karşıtlıklar sonunda düşmaniıkiara ve silah
lı çatışmalara dönüştü. Bu duruma doğrudan doğruya 
etkide bulunan, aynı zamanda, bölgemiz Ortado
ğu'nun oldukça karmaşık ve içiçe geçmiş siyasal iliş
kiler ve çelişkiler yumağıdır. O bakıma doğruları tes
pit etmek zorlaşıyor. Bölgenın bu konumu ve yaşadı

. ğı karmaşıklık, ulusal kurtuluş hareketinin siyasi bu-
nalımını arttırmakta ve beslemektedir. O halde, çö
züm önerilerinde bu durum da göz önünde tutulmalı
dır. Siyasi bunalımı üç yolla aşmak mümkündür. 

1- Mevcut önderliklcr, iç dinamikleriyle dev
rimci tarzda kendilerini iç değişimle dönüştürürlerse; 
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hu bir anlamda , bu güçlerin bir araya gelmesi karşı
sında bu yönlü bir değişim kendisini dayatabilir ve 
yapacak başka bir şey kalmayacağından trasforınas
yona baş vurabilirler. Büyük imkanları ve olanakları 
kendisinde biraraya getiren önderlikler, ileriye yönc
lik sürekli bir değişim içinde olabilselerdi, ulusal kur
tuluş harekcıinin durumu hiç tartışmasız çok farklı 
olurdu . Bütün ulusal bileşenler bir,yere kadar da ol
sa pekala öne çıkmış olan hareketin içinde yer alabi
ı irlercli. Belki de böylesi bir durum tercih eclilcbilircli. 
Ne var ki; öncelikle anlayış bazında, palilikada ve 
praıik davranışta mevcut önderiikierin kendilerini 
aşarak yenilemelerinin şansı ve olanakları tüketilmiş
tir. Kanaatimizcc , bu yönlü bir gelişme en azından 
orta vadede bcklcncıncz ve bu güçler sahip oldukları 
konumlarıyla var olacaklardır. Dönüşümü engelleyen 
şu sebepler sıralanabilir: 1-Örgüt yapıları itibarıyla, 
üzerinde durduğumuz devrimci değişinıleri ve ınete
nıorfozu yaşamaları zordur, çünkü; örgütler bir nevi 
ııskerilcştirilmişlerdir, siyasi değil işleyiş hakim hale 
getirilmiştir. Böylece, silah siyasete hakim kılınmış
tır. 2- Mücaclelinin kapsaınma denk düşen olgunlaş
mış siyasal bilinç yok, bu konuda gözleınlenebilen 

bir zayıflık sözkonusudur. 3- iç örgüt yaşamında 
dcmkrasi ve toleransın yaşanmaması, baskı ve şidde
ti hakim hale gclirmiştir. 4- eleştiri ve hatayı kabul
lennıc sistemi ya yok ya da dönüşümün yolunu aç
ınakıan ziyade, mahkum etme ve bastırma için kulla
nılması vardır. Özgür tartışma bastırılmış ve yasaklar 
oluşturulmuştur. 5- Açıklık politikası ve anlayışı gc
liştirilnıenıiştir, her şey gizlenmiştir. Halka hesap ver
mc mantığı yoktur, halk denetiminin önü tıkanmıştı(. 
6- ideolojisizlik geliştirilmiştir; ileriye yönelik kalıcı 
ideolojik eğilim ortadan kaldırılmıştır. 7- bölge dev
letleriyle olan ilişkiler çok önemli boyutlarda engeller 
oluşuturınakta, yozlaşma ve dejenereye sebep olmak
ıadır. Değişim ve dönüşümü engelleyen ana sornuları 
bu başlıklarla özetlemek mümkün. 

2- Varolan bunalımı, ulusal bilqcnlcri, müm
künse bütün örgüt ve kurutuşlarıyla tck ortak müşte
rek strateji etrafında bir cephede birleştirerek aşmak 
olanaklıdır. Ulusal birlik olmadan ulusal kurtuluş ola
maz. Bu bilinen bir belirleme ama, bugüne kadar ne
den kesinkes gerekli ve zorunlu olan ulusal birlik gcr
çckleşınemiştir? Kürt halkı için "aşilin topuğu" olan 
ulusal birliğin kurbmamasıi1ın asıl sebepleri üzerinde 
durulmuyor, sorunun açığa kavuşturulması doğrultu
sunda gerekli olan analizler yapılınıyor ve sonuçlar 
çıkarılmıyor? Ulusal birlik üzerine çok şeyler söyle
niyor, ağır eleştirler ve düşmanlıklar bile yapılıyor. 
Ancak, meselenin esasına bir türlü inilcmiyor, bilinen 
ve söylenınesi lazım olan gerçekler söylcnmiyor. Ve 
gerçekte, ulusal birliğin zeminin oluşması için öyle 
fazla bir çaba da yok, Bir takım girişimler var bunlar 
iyi elbette ama, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını 
işin farkında olanlar bilyorlar. Şimdiye kadar olan bü
tün ulusal birlik girişimleri neden sonuçsuz kaldıysa 
yine öyle olacaktır. Bu sorulara cevap verlınelidir; 

Doğu Kürdistan'da en iyi koşullarda dahi neden ulu
sal birlik kurulamadı ya da bugün niçin ulusal bir cep
he yok? Güney Kürdistan' da 19'8.7 yılına kadar u! usa! 
birliği engelleyen iç çatışmaların sebepleri nclcrdir'' 
Niçin Kürdisıan fedaral hükümeti yaşamadı ve Kör
fez Savaşı'yla birlikte ortaya çıkan tarihsel fırsat dc
ğerlendirileıncdi? Ve neden kurulan birlik iç çatışma
lara dönüştü. Kuzeyde ise, ulusal birlik girişimleri da
ha işin başında neden dağıldı? Ciddi bir giı·işim olan 
1993-94 yılı "Ulusal Demokratik Cephe" faaliyeıleri 
niçin kesintiye uğradı? bütün bu sorulara cevap veril
di mi? Cevap bulmak amacıyla hangi tartışmalar ya
pıldı, hangi analizlere girişiidi ve hangi sonuçlara va
rıldı? Şayet bu sorular, hakikatcn ele cevap bulmak 
içi sorulmuş olsaydı belki çok farklı aşamada olurdu. 
Siyaset sosyolojisi bakımından soruna yaklaşıldığııı
da, bil~oruz, bu sorulara cevap vermek kolay değildir 
ve bir dizi araştırma ve açıklamayı gerektiriyor. Yine 
de buradan sadeec anabaşlıklar altında kısa özel ver
meye çalışacağız. 

Esasında, KUKH'i içinde öyle veya böyle yer 
alan örgüt ve partiler, olayları ve sorunları inceleme 
tahliller ortaya koyabilme yeteneklerini nerdeyse yi
tirmişlerdir. Demokratik tartışımı ortamı olmadığın
dan ve sürekli bir gerilim ortamı yaşandığından dola
yı sorunlar tartışımıyor, Bu bakıma sorunlara ve so
rulara cevap bulmak, sıhhaıli sonuçlar çıkarmak 
mümkün olmuyor. Bunalımı çözümsüz bırakan hir et
ken de hiç kuşukusuz bu durumdur. 

Başından itibaren, ortaya konulan siyasi lıcdcf
lerdcki darlık, uzun vadeli projelerin kurulması ve ya
şama geçirilmesini engelleıniştir. Pratik darlık siyasi 
darlığı takiben, bütünüyle, egemen olan güçlerin ya
şamlarına hakim hale gelıniştir. Politik güçler arası 
ilişkiler de bu bakıma dar ve günübirlik çıkarlar orta
mına sürüklenmeye· çalışılmıştır. 

a- Toplumsal geriliğin dayanak haline gctirilm
lesi, sözkonusu güç.Jcrin çelişkileri ve karşıtlıkları 

mücadele süreci içinde çözcrek, ulusal harekete kalı
lan sınıf ve katmanların önünü açacak gdişmclcrin ve 
dönüşümlerin motoru olmasını cngcllcıniştir. Bu şu 

demektir; bu güçler devriınci misyonlarını yitirıniş

lcrdir. Gerek içinden çıkıp geldikleri sınıfsal kökenic
ri bakımından, gerekse uzun süren mücadele içimlc · 
farklılaşmaları bu önderlikterin kendi iç devinimleri 
ve dönüşümleriyle sürekli devrimci po;,isyonda kal
ınalarına olanak tanımanııştır. Devrimci konuında 

kalmak siyasi bir hareket için, son dcreec zor olması
na rağmen, sürekliliği kollektif örgütlülüklc sağlan
mış ideolojik, siyasi ve örgütsel dikkati gerektirir. 
Oysa ki, bu önderlikler böylesi bir yapıya sahip değil
dirler. 

b- Bağımsızlık stratejisine sahip olmadıkların
dan dolayı, her zaman "parçacı'' siyaset ve hedefler 
çevresininde kalarak sönıürgcci merkezi otoritclcrin 
kabul edebilecekleri siyasi darlığa düşınclcri, onların 
birbirlerine ve diğer parçalarda sürdürülen ulusal kur
tulu~ mücadelesine kar~ı manüpilc eclilıııclcrinin zc-
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minini oluşturmuştur. Siyasi stratajiclcki daralma, ba
ğımlı askeri stratejinin olusturulıııasına götürerek on
ları şu ya da bu l;ölgc c!e;letlcrinin ku;cluğu ilişkiler 
ağına düşürmüştür. Zatcı~, bu dcvlctlcrlc varolan iliş
kiler, bağımsızlık stratejisinin oluşturulması ya da bu 
doğrultuda hareket edilmesini cngcllcınektedir. Her
şeyelen önce, şu gerçeğin kesin kes yurtsever bilinçle
re elerince kazınmasıgerckir; sömürgcci düsmanların 
kabullcndiği bir siyaset ve "Kürtlük": boyun,eğmiş si
yaset ve "Kürtlük"tür. Bu bakıma, bağımsızlık strate
jisine sahip olmama, ulusal kurtuluş hareketinin sü
rekli sömürgeci sistemin iç meselesi haline getirmiş
tir. Zaten çözümsüzlüklerin kroniklcşmcsinin esas se
bcplcrinin başında bu sorun gelmektedir. Darlastırı
lan siyasi hedeflerle ara "çözümler" esas alınm~kta
dır. Ara çözümler gereklidir ama, onları elele etmenin 
yolu bağımsızlık stratajisinc sahip olmakla mümkün 
olduğu artık kanıtlanmıştır. Aksi takdirde, en küçük 
hedeflere bile ulaşılamama, başka şeyler yanısıra, na
sıl izah edilebilir? Dış baskıların altında kalarak siya
si stratejinin küçültülmesi ve elele edilebilirlik açısın
dan hedeflerin daraltılması büyük bir yanılgıdır. Bu 
bakıma, stratejiler ve politika yapmalar sürekli birbi
rine karıştmldığından ortak müştereklerde birleşme 
zorlaştırılmıştır. Birçok Kürt politikacısı ve siyasi ör
gütü, bağımsızlık stratejisinin savunulması halinde, 
bizim ara çözümler dediğimiz, bir takım anayasal 
haklar, kültürel özerklik, otonomi ya da bağımsızlığa · 
yakın olan federasyon gibi çözümler için politika ya
pılamayacağı yanılgısmı taşımaktadır. Oysa ki, diğer 
bütün ulusların ve ulusal kurtulus hareketinin tarihi 
tccrübcsi kanıtlamıştır ki, bağımsı~lık stratejisi oldu
ğu takdirde daha rahat ve daha uzun vadç.li d-oğru, ka
lıcı politikalar yapılabilir. Burnunun ötesini ı:örme
ycn miyop politikalarla, geçici "çözümler" d:.ılıi elde 
cdilcnıeyeceğini Kürt halkı, her defasında acılar için
de görmektedir. 

c- Bi.ı devletlere bağımlı hale geldiklerindcn, 
desalat( otorite) sahibi güçler kendi sonıniarım ba
ğımsız, ulusal çıkarlar doğrultusunda çözme olanak
larını yitirmişlerdiL Artık bu ilişkiler alımıdan yaşa
yabilmclcri ve birbirlerini dengelemeleri olanak dahi
linde değildir. Bu devletler, onların iç ilişkilerine mü
dahale ederek birbirlerine karşı kışkırtınaktadırlar. En 
büyük ımısibel ve hanelikap da buradan gelmektedir. 
Otonom yapıları ve faaliyetleri var elbette, ama 
önemli sonıniarda bağımsız karar verme durumunda 
değildirler. Dolayısıyla, gerekli olan siyasi ilişkilerin 
yeniden kurulup düzenlenmesini cngcllcmektedir bu. 
Böylesi bir ortamda ve karımışık ilişkiler içinde ne iç 
barış ne de ulusal birlik sağlanır. . 

Eğer bir sonuç çıkarmak gerekirse şu söylenebi
lir: Ulusal birlik öncüsünü aramaktadır. Ulusal müca
delenin öndediğini ellerinde bulunduranla~· ulusal bir
liğe öncülük yapamayacaklannı ortaya koymuşlardır. 
lstcmediklcrinden değil, (istemeyenler de vardır) izah 
etmeye çalıştığımız gibi, birliği gerçekleştirecek ya
pılara ve konumlara sahip olmadıklarından dolayı. 

Diğer güçler ise, örgütsel ve siyasi yetmezliklerinden 
dolayı öncülük edebilecek konuında deliildirler Mü
cadelenin öncüsü, ulusal birliğin ele ö~ıci.isli o-lması 
gerekirken, Kürtlerde tersi ya~anmaktadır. Önderlik 

.etme mantığı ve i.islubunun değişmesi gerekir. 

Ulu~al Birliğin Gerçekleşmesi 
Için Ne Yapılmahdır'! 

Yukarıdaki belirlemeleri e izah etmeye çalışı ı ğı 11111 

gibi; Kürt coğrafyasında uerek ic catısmalanla~ı <>e
rekse de jcopolitik konuı;dan k~ıynaklanan ylik~k 
boyutlarda kargaşalık ya~ anmaktadır. B u karga~al ı k 
ve siyasi bunalım, aynı zamanda ulusal birliğin kuru
lamamasının hunalımıdır. irade ctnıeye çalışıldığı 
üzere, şu belirlemede bulunmak pckftlil ınliınküıı: 
Ulusal kurtuluş hareketinin bunalımı, ulusal biriiilin 
bunalımıdır. Bu belirlemenin tersi de doğrudur.~ O 
halde ne yapılmalıdır? sorusuna cevap buln;ak lazım. 
Ulusal birliğin gerçekleşmesi için nereden başlanma
lıdır? Hangi halkaya öncelikle cl atılmalıdır? 

Herşeyden önce, "Kuzey Kürdistan Ulusal 
Platformu" ilc yakalanan diyalog ortanıında özgür 
tartışmaya izin verilıııelidir. Ortak siyasi faaliyet ler 
ve bu doğrultudaki girisimler biraraya uelmis olma
nın zemini haline gctirilcbilir.'.Bu zcnıin~dc, k~ndisini 
ulusal dava içinde ·gören her siyasi formasyon istedi
ği tartışmayı yapabilimelidir. Eıı ufak bir baskı ve kı
sıtlama Ôlmamalıdır; tanı bir demokratik ve iizgür or
tamda kendilerini ifade etme olanaklarını hulıı;~ılıdır
lar. Neticede şu yapılmalıdır: Bağlayıcı bir konfe
rans sonucunda, bütün siyasi giiylcrin, birbirlerinin 
varlıklarına rıza gösterdikleri ve saygı duydukları or
tak bir deklarasyonla kamuoyuna açıklama yapılmalı
dır. Buna göre; 1- Siyasi ilişkilerde ~iddcti ve haskıyı 
kayıtsız şartsız yasaklayan ve g,cçnıi~tcki hataları 
mahkum eden yeni dönemin baslatıldıi!ı vurnulannıa
ladır. Bu yapılmadan, biraraya ~clişlcı~ her z~ınan ~:a
yıf zeminlerde kalacaktır. 2- Demokratik zeminin ko
runmasına özen gösterileccği ve elqtirilcrc tahaınınül 
edileceği kabul edilmelidir. 3- Açıklık politikasının 
uygulanacağı ve halka hesap verileceği kabul edilerek 
anlayış birliğinin oluştuğu açıklanınalıdır. 4- Her si
yasi örgütün, kendisini ulusun ve ulusal kunıınlarııı 
yerine koymaktan vazgeçtiği duyurulıııalıclır. 5- '"Par
çacı siyas~t''in terk edildiği ve lıcr parçanın çıkarları
nın gözctileceği, bir parçanın bir diğer parçanın çıkar
Ianna ters düşecek i lişkilerc girmesi yasaklanmal ıd ır. 
6- Bölge devletleriyle varolan ili~kilcrc yeni düzenle
mcler getirilmeli, hatta onlarla olan iliskilerin dısıııa 
çıktiması gerektiği beJirtilnıclid ir. ' ' 

Kanıoyuna yapılacak olan bu duyuru . esasında 
bir "Kürt" rönesansı olacaktır. Buna dayanarak. "Ku
zey Platformu' Ulusal Demokratik Cephe' ye döniı~
türülmelidir. Ardından, ulusal kongre toplanmalı ve 
yeni döneme ilişkin bağlayıcı kararlar almalıdır. Ku
zeydeki ulusal cepheyc dayanmayan hir ulusal konu
re zayıf kalacaktır ve amacına ula~anıayacaklır. za,;ıf 
kalan ulusal kongrenin ise lop~ırlayıcılığı ve utorit~si 
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de zayıf kalacaktır. 
3- Siyasi bunalımı, yeni politik alternatif bir güç 

ortaya çıkararak orta vadede aşmak mümkündür. Esa
sen, ulusal kunruluş hareketini doğru temeller üzerin
de geliştirmenin ve bütün hata ve zaaflarından kurtar
ınanın bir başka yolu da yoktur. Bu icı·aat, her zaman
kinden daha zahmetli olacak, daha çok emek isteye
cek ve daha çok zaman alacaktır. Zaten varolan kar
maşıklığı çözmek için kesinlikle gerekli olan röne
sansı ulusal kurtuluş hareketine ancak, sosyalist hare
ket taşıyabilir. Bağımsızlık stratejisine dayanarak ye
ni tarzda politika yapmayı, yenileştirici gelenekleri 
yaratmayı ve ulusal birliğin önünü açmayı, sosyalist
ler dışında bir başka gücün başaramayacağı açığa çık
mıştır. Fakat, sosyalistler de dağınık ve ctkisizdirler. 
O halde, etkili olmanın politik ve örgütsel araçları ön
cel i kle yaratılmal ıdır. 

18 Nisan parlemento seçimleri, sonuçları itiba
riyle oldukça önemli gelişmeleri ortaya yalın bir şe
kilde gözler önüne serdi. Birincisi, demokratik hare
ketin son derece güçsüz ve istikrarsız olduğu bir dah·a 
gözlendi. "Kürt hareketiyle" ittifaktan kaçınanın so
nu, uzun dönemden beri süregelen hezimetin bir daha 
altını çizdi. İllegalitede 'başarı sağlamayan Türk solu
nun esası, legalitede ele başarılı olanıayacağını bir da~ 
ha gösterdi. Kendi handikapım ve çıkmazlarını, dola
yısıyla gerçekliğini bir türlü kabul etmeyen bir sol, 
başarısızlık dışında neyi kotarabilirdi? Kürt halkının 
rejime karşı demokrasi için dişe diş mücadele yürüt
tüğü bir sürece, basirctsizce seyirci kalan sol güçler, 
rejimin "şimşeklerini" üzerine çcknıemeyi daha sela
metli görmüştür Rejime cepheden kafa tutmaktan ka
çınmanın sonuçlarını asla hesaplama uğraşına girme
den, Kürt halkını cellatlarıyla "başbaşa bırakma" za
afının kendisini vurduğunu da göreccğini ummak 
yanlış olacaktır. Sahip; olunan kafa yapısı ve politika
lar ne yazık ki, umut vermekten uzaktır. Tersi bir du
rumun olmasını en çok herhalde Kürt halkı ve onun 
siyasi güçleri isterdi. Ama, yalancı bir oportunizm sa
dece yanıltır. 

Solun illegalitede olanı ise, bir varlık göster
mekten uzaktır. Bu kesime değer vermemiz birşey de
ğiştirmiyor. Legal sol, illegal solun da bir aynası ko
numundadır. 

İkincisi; seçimlerde, Kürt halkıyla barışmak, 
onun demokratik haklarını tanımak istemeyen Türk 
halkının ezici bir çoğunluğu, savaş cephesine oylarını 
vermiştir. Kürt halkından yana hiç bir insani duygu 
beslemeyen bu çoğunluk, ırkçı-faşist partileri iktidara 
getirmiştir. Kendi doğal demokratik haklarını isteyen 
yurtsever Kürtlerin kellesini isteyen çoğunluk, milita
rİst güçlerin arkasında saf tutmuştur. Ve bu, illcgal 
Türk solunun iddia ettiği gibi öyle kısa dönem geçici 
bir gelişme olarak görülemez. 

Bu gerçeklik; ulusal kurtuluş hareketinin ve 
onun bütün siyasi formülasyonlarınlll önüne yeni de
ğerlendirmeler yapmaları gerektiği görevini koymak
tadır. Neredeyse dibe vuran taleplerle, Türk devleti ve 
onun "milli mutabakat"ı içinde yer alan siyasi güçler
le uzlaşılmaz. Savaşı durduracak ne ulusaine de ulus
lararası siyasi bir ortam var. Ortadoğu, Kalkasya ve 
Balkanlar'da çözüm bekleyen sorunlar varoldukça, 
ulusal kurtuluş hareketi kendi baŞllllll çaresine haka
caktır. Bu bakıma, ulusalcı güçler. "ulusal birlik" esp
risiyle kendilerine ve davaya yeni biçimler vermek 
zorundadırlar. Ulusal birlik çözüm beklemektedir. 

Her savaşta, askeri ya da politik zafer vardır. 
Veyahut, aynı anda iki zafer de mümkündür. Unutul
mamalı ki, ulusal kurtuluş hareketi henüz ne askeri ne 
de siyasi zafer elele etmiş değildir. O halde, mücadele 
buna göre düzenlenecemtir. Deği~ik boyutlarıyla çok 
yönlü bir yenilenme şarttır. Bu zamanı yakalayama
yan ulusalcı güçlerlin olduğundan fazla bir katkıları 
sözkonusu olamaz. Yenilenmek ya da yeniden yapı
lanmak, herşeyden önce ciddi boyutlarda açıklık poli
tikalarının devreye sokulmasıyla mümkündür. Arcak 
bu şartla yenielen yapılanma mümkün hale gelebilir. 
Diğer halkların tarihinden ele billidir ki, açıklık politi
kalan olmadan yenilenmek mümkün değildir. Bu so
run, tartışmayı beklemektedir. O . 
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ABD-Iran-Türkiye ve Barzani' nin 
1970" Komünistler/e Mücadele 

Antiaşması" V e 

.DR. Şıvan, 
Süleyman Môini V e 

Arkadaşlarının 

Katiedilişi 

Hasan CUNi 

Kürt siyaset tarihi içinde önemli bir yer tutan 
Dr. Sait Kırmızıtoprak (Şivan) ve arkadaşlarının kat
ledilmesi olayı, üzerinden yıllar geçtiği h<-dde hala 
güncelliğini koruyor. Bu olay yeni dönem Kürt siya
set sınfı için önemli derslerle doludur. 

Dr. Şıvan, Süleyman Muini ve arkadaşlarının 

katıedilişleri olayı, anti konıinist soğuk savaş çerçe
vesinde Kürt sosyalistlerinin ehlileştirilmesi o~1eras

yonlarının bir parçası ve emperyalist "Yeni Dünya 
Düzeni"cilerinin, ulusal kurtuluş ve sosyalist önder
Iikiere karşı güttüğü politikayİ gün yüzüne çıkarmak 
için de önemlidir. 

50'ler sonrası sol ve Kürt mücadelesi anlatılır
ken ismi sıkça duyulqn Sait Kırmızıtoprak neden ok
ları üzerine çeker ve öldürülür? Sorunun yanıtı em
peryalizmin sömürgeciler ilc içiçeliğinin yanı sıra 

parçacı, gurupsal, aşiretsel çıkarlar uğruna geleeckle
rini düşmanın "iyi niyet"lerine teslim edenlerin, 
"akıllı" politikalar izlediklerini düşünenlerin, csasta 
bugün birer piyon haline gelen duruşlarını gördükçe 
insanın bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Kürt halkı
nın mücadelesindeki yerleri açısından bakıldığında 

Kürt siyaset yaşamına çöreklenmiş bu kesimlerin 
Kürtlüklerini hep devrimci dinamikleri tahrip etmek 
için kulandıkları görülür. Onlar için "Şoreş" (devrim) 
boş bir kavramdır. Bu kimseler yaşamlarını devrinı
ci - sosyalistleri imha etmeye adadılar. Kendi deyinı
leriyle "asi, kaprisli, laf dinlemez, serseri. diktatör ço
cuklar" ı Kürt mücadelesinden söküp atmak gereki
yor. Bugün bile yaptıklarını alenen ve utannıazca sa
vunabiliyorlar. Düşmana hizmet ettiklerini kabul et
mek bir yana, vicdan muhasebesi yapmak yerine kur
banlarını suçlamayı sürdürüyorlar. 

Dr Şıvan Kimdir'? 

Dr. Şıvan, '38 Dersim katliammda şans esen 
kurtulabildi. 1959 yılında "49'lar davasında yargılan
dı. 1960'larda TİP içinde yetişti. 68 Dünya gençlik 
hareketindeki radikal devriınci esintiden etkilendi. 
DDKO Kürt gençlik hareketinde kendini buldu. Dö
nemin gençlik eylemlerini öncınsemekle birlikte kur
tuluş için yetmeyeceğini görerek, şavaşınıını şehir

kır, gençlik- aydın, işçi-köylü tüm kesimler içinde 
sürdürmek üzere yönünü dağlarına ve halkına çevir
di. Gelenekçi Kürt siyaset sınıfının feodal-bölgeci, 
hatta ümmetçi özellik ve ilişkilerini aşarak modern 
ulusal bir çerçeveye oturttu ve mücadelesine evren
sel bir nitelik kazandırdı. Devriınci araç ve itil"aklar 
sorununu yeni bir anlayışla oluşturdu. 

Dr. Şıvan'm yürekli ve inançlı kişiliğine ve ön
der özelliklerine tahammül edemeyerck onu katle
denler, bugün hakkını teslim etmekten kendilerini 
alamıyorlar. Bu açıdan bakıldığında, tartışma götür
nıeyecek kadar net olan öldürülme olayının perde ar~ 
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kası da aralanmış oluyor böylece. 
Dr. Ş ı van' ı tarihimizde önemli kılan kararlıhğı

nm yanısıra marksist teoriyi bir eylem klavuzu olarak 
benimsemiş olması ve bu anlayışla örgütlü müfreze
sini oluşturma girişimidir. Feqi Hüseyin Sağnıc'm da 
belirtiğf üzere 'tüm ülke sathma kısa sürede yayma 
haşansıdır'. Bu tarihi yürüyüş içte ve dışta yankısmı 
bulurken, 12-Mart 1971 darbesi ardmda girişilen 
"Balyoz Hareketi" ve ABD'nin dünya ölçüsünde gi
riştiği "koministlere karşı Cadı Operasyonu" ile kar
şılaşır. Bu tarihte ŞA V AK, CİA, MiT, Barzani ve 
Derveşe Sado'lar eliyle, İran, Türkiye, ABD ve Bar
zaninin 1970 yılında imza altına aldıklan "kominist
lere karşı ortak hareket antlaşması"mn gereği olarak 
Şıvan ve partisine karşı cephe açılır. Dr Şıvan ve ar
kadaşlarını katledilmesiyle bu hareket kesintiye uğra
tılır. Dr. Şıvan önderliğinde gelişen ve henüz embir
yon halindeki' partisi fiziki olarak imha ve tasfiye 
edilir. Önderlerini kaybeden parti kadrolan büyük 
oranda politik yaşamdan uzaklaşır. Yola devam eden
ler de Ş ı van' ı ya anlayamaz ya da onun anahatlarım 
çizdiği rotadan ayrılırlar.. Şıvan geleneğinin devamı 
olduklarını iddia edenler, devlete karşı mücadelede 
ata! eti, devrimciler arası sorunlarda ise aktif bir tutum 
izlediler. Sosyalistliklerine toz kondurmayan bu ke
simler partiyi yeniden Barzani merkezli KOP kulva
rına soktular. Zor koşulları aşmak üzere yola koyulan 
Dr. Şıvan'dan aldıkları (Şıvancılar) ismini de bir süre 
sonra rehabilite sürecine uygun olarak terkettiler. 
Dahası katillerle kolkala görünmekte bir behis gör
mediler. Bugün Şeraferin Elçi'nin penceresinden 
dünyaya bakıyorlar. Ondan feyz alıyorlar. Bugün ne 
Şıvancıhklan ne de sosyalistlikleri var ortada. Dr Şı
van ve arkadaşlannın katiediliş nedeninin arkasında
ki perdeyi aralamak ve gerçekleri su yüzüne çıkarmak 
görevi komünistlere düştü. Daktorun "yol arkadaşla
rı" ona yöneltilen suçlamalar karşısında sessiz kalına
yı yeğlediler. 

Peri yayınevi İki Uçlu Yaşam Dersim - Civa
rik kitabıyla Dr. Şıvan ve arkadaşlannın katıediliş 
nedenlerini eşeleyince katiller ve yandaşlan ardarda 
ortaya çıkmaya başladılar. War dergisi bizce doğru 
olam yaparak sayfalarını bunlara açtı.Yıllar sonra bi
le görüldü ki bu olayın sanıklan bir vicdan muhase
besi yapmadıklan gibi Şıvan ve arkadaşlarına kinleri 
eksilınemiş. 

War dergisinin sayfalarını Dr. Şıvan'ın katille
rine açmasının yanlış olmadığını belirtelim. Bu arada 
o dönem Dr. Şıvan'ın en yakın arkadaşları olan, son
rada I-KOP eliyle ehlileştirilenler kampına dahil edi
lenler, özel ve güzel dünya(!)larında huzur içinde ya
şarken canlarını Derveşe Sado'ya borçlu hissetmeliler 
ki bu önemli olayın canlı tanıkları olarak konuşma
ınayı ya da Dervişe Sado'nun yalaniarına ortak olma
yı tercih ediyorlar. Dervişe Sado'da bugün "yardım-

severliği" ile ortalıkta cirit atabiliyor. Bu şahıslar Tür-
. kiye' ve Beyrut üzerinden İsvcç'e geçme karşılığın

da marksistlerin tasfiyesine ilişkin bu operasyona alet 
oldukları görülüyor. Eshed Xoşevi, sosyalistleri tasvi
ye etmek için her yolu deniyor. Ş ı van' ın arkadaşlan
nın kulaklanna "siz iyi insanlarsınız burada ölıneni
ze bende üzülürüm onun için bir an önce buradan çe
kip gidin" diye fısıldıyor. Bu kimseler can derdine 
düşer ve Dervişe Sado'ya sanlırlar. 

Bu "yol arkadaşlan"nın basiretsizlikleri ve ira
desizlikleri bununla bitmiyor. Bir miktar kaynak te
min etme pahasına Güneyin önde gelen sosyalist ko
nıutanlarından Ali Askeri ve öteki değerli önderlerin 
1976'da KOP tarafından imha edilmelerine dolaylı 
yardımcı oldular. 12 Eylül darbesi sonrasında tutukla
narak Diyarbakır cezaevinde katledilen Necmettin 
Büyükkaya bu olay sonrasında koptu. Şeıııdinlide 
YNK peşmergelerinin KOP ve Türkiyenin tuzağına 
düşürülmesi olayında, YNK'ya verilen vaadierin ye
rine getirilmemesinin rol oynadığı biliniyor. Necmet
tin, Şıvan'a sahip çıkılnıamasmı da eleştirerek, bunla
rın küçük burjuva reformİst ve atalet içinde oldukla
rını söyler. 

Dr. Şıvan ve arkadaşlannın katiedilişine ilişkin 
ilk açıklama 1977'de yapıldı. Tartışmaların yoğunlaş
ması üzerine, KOP- Geçici komitesi o dönemde ya
yınladığı bir bildiri ile durumu kurtarınaya çalışmış-
tı. 

Ekte sunacağıİnız bildiride gürüldüğü üzere id
dialar ile Derviş- Şerafettİn ve Şakirin anlatınılan bir
birini tutmuyor. Bildiriyle, War dergisindeki itiraflar 
arasında tek ortak nokta Dr. Şıvan olayını gizleye
bilme yarışıdır. Bu kimseler, Şıvan ve arkadaşlannın 
Sait Elçi'nin katledilmesinde hiç bir rollerinin olma
dığı gerçeği, artık su yüzüne çıktığı halde bu saçma
lıklarını tekrarlamaya devam ediyorlar. 

Güney Kürdistanda 26 Ekim 1971 gecesi saat 
20.oo de Dr.Şıvan, Çeko, ve Brusk'a sapianan hain 
kurşunlar, aynı günlerde İ- KOP'nin merkez komite
si üyesi Süleyman Müini, Mele Eware ve dnüç arka
daşının kurşuna dizilerek cesetlerinin İran şahına tes
lim edilmeleri aynı merkezden alınan emirlerin sonu
cuydu. Bir süre sonra bu tarzın "koıninistleri elimiz
le kahramanlaştırdık, halkın onlara sahip çıkmalanna 
neden olduk" şeklindeki açıklanıalar bir itiraf niteli
ğindeydi. 

Derimci önderiere karşı eski tarz operasyonların 
terkedildiği görülüyor. Ölümleriyle büyük bir siysal 
güçe dönüşen devrimci önderleri bu gün imha etmek 
yerine fiziki ve beyinsel olarak teslim almak,. Halkın 
kendilerine olan inançlarını zayıflatarak gözden dü
şürmek ve mümkünse önderlik ettiği, hatta yarattığı 
hareketin devrimci özünden uzaklaştırılınası için za
man sürecine yayarak ağır-ağır topyekün sistem içine 
çekmek üzere kullanmak şeklinde ba~ka tarz bir im-
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ha politikası izleniyor. 
Eğer karşı - devrimin emperyalist merkezli bu 

politikaları görülmez, evrensel - bölgesel ve ülke ko

şullarında iyi konumlanılmaz. Bağımsız politikada 
diretilmezse' yukarıda tehlikelerine dikkat çektiğimiz 
benzer oherasyonların badirelerinden kendimizi ko

ruyamayız. Halkların özgürlüğü ve demokrasi için, 
sömürge milletierin bağımsızlığı ve ezilen emekçi sı

nıfın eğemenliği için solun çok dikkatli olması ve 
karşı devrimci operasyanlara hazır olması gerekir. 

Operasyonlarda şu ya da bu biçimde imhaya uğramak 

bir kader olmasa gerek. Bugüne kadar ödenenler ki
milerinin söyledikleri gibi ileriye sıçrama unsuru 
değildir, tarih bunları acı birer olay olarak kayda ge

çer. Dr Şıvan ve sonrasındaki karşı devrimci operas
yonların ele alınıp çözümlenmesi bu açıdan da önem

lidir. 
Konuya girmişken belirtmek gerekir ki, devrim

ci örgüt ve onun konumlanış tarzı tam da karşı devri
min örgütlenmesine ve yönelimine göredir. Mutlaka 

devrimciler halkı, insanlığı ve en önemlisi geleceği 
için mücadele ederler. Yöntemleri halkla birlikte 

devrimi kazanmak olacaktır. Her hallikarda meşru ze
ıninlerden uzaklaşmaınak gerekir. Demoknitık tarzda 

gelişıneler tıkanmışken legaliteye kaymak "tarihte 
zorun rolunu" yadsımak, devrimi tasfiye edeceği 

açıktır. Tabi her devrimcinin örgütlü tarzda kendini 
askeri, barışçıl, demokratik vs. her yönteme hazırlıklı 

kılması esastır. Aksi halde politikada kurallarına uy
gun oynamak rnümkün olmayacaktır. Önemli olan 
her koşula uygun olarak hazırlıklı ve eğitimli olmak

tır. 

30 yılldır polemik konusu yapılan, ancak katil
leri tarafından unutturulmaya çalışılan Dr. Şıvan ola

yının iç yüzüne ilişkin, Irak- KDP politbüro üyesi, 
Molla Mustafa Barzani'nin yakın danışmanlarından 

Dr. Mahmut Osman açıklamalarda bulundu. Ardın
dan tarihimizin ve ı2 Eylül'ün büyük direnişçisi Nec
mettin Büyükkaya'nın İsviçre'de yayımlanan "Kale
mimden Sayfalar" kitabı olaya bir yanıyla ışık tuttu. 
Hüseyin Akar' ın Peri Yayınları tarafından yayımla
nan "İki uçlu yaşaın-(Dr. Şıvan ve Sait Elçi olayının 

içyüzü) isimli kitabı ile daha bir aralanan sis perdesi 
Feqi Hüseyin Sağnıç ve kısmen Nazıni Balkaş'ın 
açıklamaları, yeni tanık anlatıınlarıyla olay aydınla

tılmıştır. 

Böylece "olayın açıklanması sakıncalıdır"diye
rek yıllardır gizlenen gerçekler su yüzüne çıkarıldı.·. 

ı 97 ı yılında Dr. Ş ı van ve arkadaşları katiedilir
ken asıl amacın sosyalistlerin tasfiyesi olduğu üzerin

de yeterince durutma ihtiyacı duyulınadı. Başta Der
veşe Sado olmak üzere tüm katiller, 30 yıl sonra, 'de
liller yok edildi'(!) inancıyla rahatlarken; yeni tartış

malar karşısında "ölen tanıkları bir fırsat bilerek" 
"pir -u pak" olduklarını savunmaya kalkıştılar. Pek 

çok soruyu boşlukta bırakarak aklanma telaşı içinde 
sağa sola yalpalıyQrlar. Kürt halkı yıllardır bu ekibin 

devlete olan yakınlıklarını her olay karşısında verdik

leri renk ve Sı-nav la iyi biliniyor. Ancak kendine ''Bit
likçi sosyalistiın" diyenierin bu ekiple içiçeliğinin 

pek anlaşılınadığı görülüyor. 
Derveşe 1Sado ve ötekiler "polemiğe ve siyasi 

sürtüşmelere" meydan vermemek için bugüne ~adar 
konuşmadıklarm söylüyorlar. Bu bile başlı başına 

kendilerini ele vermektedir. Zira bu olay öyle sıradan 
bir vaka değildir. Y ıliardır alttan alta polemiği sür

mektedir. Ama bugün tüm çıplaklığı ile açığa çıkımş
tır. Savunmaya geçişlerindeki telaş bundandır. 

Derveşe Sado öncelikle, 197 ı' den beri hakındrt 
ki "ajandır" iddialarını cevaplarak aklanınaya çalış

sın. Derveşe Sado Kurtalan' daki sarayında hiç rahat

sız edilmeden yaşayabilmesinin sırrını halka açıkla
sın. ı2 eylül tüm yurtseverler, sıradan köylüler üze
rinde silindir gibi geçerken O'na niçin dokunulınadı. 

Gerçı bu sır dediğimiz şeyin hiçte sır olmadığı bilinir. 
Dün olduğu gibi bugün de sırtını dayadıkları gücün 
(TC) kudretindendir! Derveşe Sado, Şerafetin Elçi 

ve ekibinin Barzaniterin Türkiye temsilcileri olduk
ları, bilinirken devletin gövenini nasıl kazandıkları 

izah edilmeye muhtaç değil mi? 
Esed Xoşevi ve ise Suwar o dönemde Babdi

nan bölge sorumluları oldukları ve Türkiyeyi mem

nun ederek yeterli erzak elde etmedikleri için "hay

van-eşek" olarak nitelendirilip Mustafa Barzani tanı
fından azarlandıkları, bu azarlanmanın ardından Sait
ler komplosunun tertiplendiğini [KDP polit buro 

üyesi Dr. Mahmut Osman açıklamaktadır. Dr: Şıvan 
tutuklu iken idris kanalıyla Mustafa Barzani'ye gön

derdiği mektubunda şunları yazar " Sait Elçiyi öldü
renler Türk polisleridir. Bu gerçeği her an ispata ha
zırım" (aktaran Necmettin Büyükkaya- Kalemimden 
Sayfalar). Ancak Dr. Şıvan ve arkadaşlarına ne sa
vunma ne de devrim yararına yapacakları açıklamala
ra fırsat verilmedi. Zira Barzaniterin o açıklaıniara ih
tiyaçları yoktu. Aksine zarar verici buluyorlardı. On
ları saran Dr. Mahmut Osman' ın da be!irtiği gibi 
"Amerikayı memnun etme telaşıydı." Komünistleri 

topraklarında yaşatmadıkalarını bu cinayetierk ispat
layacaklardı." ABD'nin razı edilmesinin Türkiye ve 
Iran 'ın razı edilmesinden geçeceğini biliyorlardı" 

Bunun ıçın İrana ve Türkiye'ye Süleyman 
Müini'lerin cesedi, Sait Elçi ve Dr. Şıvanların ölüm 
fotoğrafları güven mektubu niteliğindedir. 

Sait ve Ş ı van' ın olayını kısasa - kıssas şeklinde 

ele alanlar bazı sorulara yanıt vermemektc direniyor
lar. War dergisinde olaya ilişkin anlatımlar boşluk

tarla doludur. Dr. Ş ı van' ın yakın çalişma arkadaşları 
ve olayın yaşayan tanıkları bu boşlukları doldurabilir

di. 
Şıvan ve arkadaşlarının öldürülmesi olayını 
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Sait Elçi olayına bağlıyanlar Derveşe Sado, Şerafettİn 
Elçi, Şakir Epözdemir, İbrahim Güçlü vd. İKDP mer
kez komitesi üyesi ve sosyalist düşünceleri ile öne 
çıkan Süleyman Müini, Mella Eware ve onüç ar
kadaşının öldürülmesini nasıl izah edebilirler? War 
dergisinde olayı anlatan zat-ı muhteremler 1970 te 
Türkiye ile imzalanan "Koministlere karşı ortak 
hareket etme" anlaşmasına niçin değinmiyorlar. Ve 
yine o dönemde tümü sosyalist eğilimleriyle tanınan 
Kürt lider ve önde gelen aydınları olan Abdurrahman 
Kasımlo, Salah Bedrettin, Cigerxun, Talabani ve 
diğerlerinin bir yıla yakın Glala'da gözetim altında 
tutulmaları ve sonrasında ülkelerindee kalmalarına 
~zin verilmeyerek Avrupa ya sürgün e yollanınalarını 
nasıl izah ederler bu zatlar. 

"Bu olayın IKDP ile ilgisi yoktur. Sorun 
TKDP'nin sorunudur- diyor Mesut Barzani- Yar
gılamayı da infazı da TKDP yapmıştır. Bizim sorum
lu tutulmamız abestir. Biz TKDP'nin iç sorunlarına 
karışmadık Ancak onların kardeş parti olarak faliyet
lerine yardımcı olduk." Rafet Ballı'nın bu konuda 
sorduğu soruyu Şerafettİn Elçi'nin yanıtlamaması il
ginç değil mi? 

Güneyde iki Sait hiç karşılaşmadılar. Bu sebep
le birinin diğerini öldürmesi zaten mümkün değildir. 
Sait Elçi ve Mehmede Bege öldürüldükten üç ay son
ra Dr. Şıvan ve arkadaşlarının üzerine atılarak örgüt
lerinin dağıtılınasına vesile edildi. 

Sonraki olaylar, ortaya çıkan gelişmeler ve şim
di yaşananlar en son iddiayı doğruluyor. 

Bu olaylar dizisi sonraki yıllarda da sürdürüldü. 
Komplo ve iç kaliamlar hep varolageldi. Yeni nesil
lerin bu tarihi iyi okuması ve gerekli dersleri çıkar
ması çok önemlidir.O 

PARTi DEMOKRATİ 
KURDISTAN

QIYADA MUWAQET 
Ronahfkirinek li ser mesela şehfdkirina reh

nıetf Sefd Elçi u kuştina rehmetf Dr. Şivan. 
Piştf şehidkirina rehnıetf Sefd Elçi u du heva

len wf, hin gruben tohnıedar bi xerezl u zikreşl pir 
pekol dikin u dixebitin, ku bi awakf sextekarfji se
rf heta dawf rastiyen bi ve hadfsa dilşikbı ve gire
dayf bigherin u kuştina rehmetf Dr. Şi van ji ho ar
nıancen xwe yen pfs bi kar bfnin . .!i ho ku bikaribin 
hicunıe bfnin ser partf Demokratf Kurdistan ii yan 
jf ji bo bi cf anfna enıren nıeqamen kevneperest yen 
li navçe ku dUf xebata gele Kurd in. Ji xwe kfn ii xe
rez u zikreşfya wan li beramber Parti ii xebata ge
le Kurd mezin e. Dema ku ev gruben han wan usta
ben erzan a puç bi kar tfnin, didin dfyar kirin ku 
wan edf di meydana xehate de Iflas kirine. Li ser ve 
biiyera dileş, piştf lekolfneke dür ii direj; em li ser 
şehfdkirina rehmetf Sefd Elç/ rastiye li jer eşkere 
dik in. 

Di sere payiza sala 1969 an de Dr. Şivan di 
gel çend hevalen xwe hatin Şoreşa Kurdf li Kurdis
tana Üraqe. PDK geleki bi germf bi xer hatina wan 
kir u ew xistin nav hezen Şoreşe . .Ti Dr. Şivan re li 
Qumrf li mintfqa Berwarf Bala klfnfkek vekir. Piştf 
lihevhatina Adareya sala 1970 an, nexweşxanek li 
nezfkf Bamarne hate avakirin ü Dr. Şivan /i li wir 
wek doxtor dest hi kar kir. Di wf wextf de piraniya 
wexta xwe hi dermankirina birindar ü nexweşan ve 
derbaz dikir. Wekf dinjf xebata xwe ya siyasi dikir. 

Demekepaş hatina xwe, dest bi çekirina Ce
naheke di nav PDK ya TiJ·kiye de kir. Le hfç kese
ki, ji herpirsiyaren Kurdistana Iraqe, tekiliya xwe 
hi vf karf nekir. Çekirina we cenahe bi deste Dr. Şi
van bii, dUl hemii lihevhatin ii tegfhfştin ii xehata 
siyasf ya hemii aliyan li Kurdistana Tirkiye. Li ser 
ve jf, !ome a tohmeten van tişten huyf, nakeye te ne 
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ser şane wf . .li her ku aliyen din jf rola xwe lfstin, 
ku rewş weha bU. Di 12 Adar sala 1971 an de cun
ta hata TiJ·kiye. Bi hatina cunta ve, li Kurdistana 
Şfmal merhaleyeke nu dest pekir. Rejima faşist ya 
wc çaxe dest bizilm u eşandin, girtineke mezin ufi
reh kirin. Ev ji bU se heba ku pir Kurd u ji natawe
yen din kes kes .ii her zilma rejfme birevin u dev ji 
welate xwe herdin . .li wan yekjf Sefd Elçi bU di gel 
çend Kurden din çun Suriye uji wir jf hatin Kurdis
tana Iraqe. Wexta ew gihfşte Zaxo, bU mevane ko
mfteya navça Zaxo. H ine k }i se he hen hatina wf yen 
din jf ew ban, ku rewşa Kurdistana Şfmal ya nu bi 
serektiya Şoreşe li Kurdistana Iraqe hide zanfn u di 
gel gruba Dr. Şi van li ser rewşa nu u planen nıis
teqbel nıinaqeşe bike u bi wan re .ii aliye bir u ba
werf ve hide u histfne. Denıa Dr. Ş ivan hihfst ku Se
id Elçi hatiye Zaxo, wi di gel berpirsiyaren gruba 
xwe civinek çekir. Di civfne de Dr. Şivan, Çeko, 
Birusko, Zendo u (x) anıade han. Van kesan di ve 
civine de bi dur u direjeki li ser hatina Safd Elçi 
nıinaqeşe kirin. Di civine de Dr. Şivan peşneyar kir 
ku çend kes ji we civfne herin Zaxo, da ku Sefd El
çf higrin u bibin teslfmi qereqola he ri nezik ya cen
dirnıen Tirkiye bikin. Le ew peşneyar bu sebebe 
nexweşiyen nıezin di civine de. Dema Zendo ji 
bo protestokirina ve peşneyare dev .ii civine herda. 
Di dawf de, bi çar dengan biryar dan ku wi bigrin 
u xwe .fe xelas b iki n. Di roja didwan de 3 kes ji w an 
(Dr. Şivan, Çeko u Birusko) ji bo hi cihanina ve 
biryare çun Zaxo. Van kesan Sefd Elçi di haregeha 
Komfteya Parti ya navçe de dftin. Dr. Ş ivan. bixer
lıatineke wisa gernı le ku lıenıu kesen li wir wisan 
hawer kirin ku lıenıu nakoki u dubendf ji nav wan 
ra dibe u di nav wan de rupeleke nu vedibe. Dr. Şi
van ji konıfteya navçe dawa dike ku Elçi hibe me
va ne wf u Konıfte jf ve bi dilxweşfqebal dike. He
mu bi hev re di gel Elçf u hevalekf wf ku nave wf ku 
Memede Bego bU diçin ha Dr. Şivan. Direya hare
gelıa Dr. Şivan de Sefd Elçf u Memede Bego di nf
vf hihara saZa 1971 an de ten kuştin. Wegera Dr. 
Şivan u herdu hevaten wf ho harege he hi r()jeke te
xfr dibe. Di tehqfqate dediyar bU ku sebebe deren
giya vegera wan kuştin u veşartina Elçf u B ego bu. 
Paş wexteki diyar bU ku dema Elçi li Zaxoye bU, 
miroveki bi riave Abdiletif Savaş .if li wir bay e u El
çf ditiye. Hiç dan u standineke siyasi ya vi kesfbi 
tu alfkf re tuneba. W e gruba Dr. Şivan dixwest kuji 
wfji xelas bin da ku ew nebe şahfd. Ji ber hinde ew 
.if bi deste wan hat kuştin. 

Paş nediyarbaneke dur u dir~j ya Eü,;i, dost u 
hevalen wi dest bi pirsina wi kirin. Hinek ji wan 
hatin Zaxo ji bo pirsbikin ka çi bi vf hatiye. Le ha
tin agadarkirin ku Elçi baye nıevane Dr. Şivan . .li 

ber ve, ew çun baregeha Dr. Şivan u wf jf gote 
wan, ku Elçi çuye Gilala. Ewji çun Cilala u pirs ki
rin. Le bihistin ku Elçf nehatiye Gilala. Edf careke 
din vegeriyan baregeha Dr. Ş ivan u wf ji ve care 
got: Dibe ku di reya Gilalaye de Elçifikra xwe gu
herfye u vegeriyaye Kurdistana Şfmal. Dawf mese
la windabana Elçi bo hemu kesi eşkere bu. 

.li lewra Serektiya Şoreşe emir da ku Dr. Şi
van u gruba wf ben girtin u wan ji ho tehqfqate h i
şinin Gilalaye. Le di tehqiqata peşin dediyar bU ku 
piraniya wan be guneh in u hatin berdan. Bi tene 
Dr. Şivan, Çeko u Birusko bi girtf man. Herweha 
Zendo u (X) ji şandin bo Gilala. Paş li Gitale leko
lineke kur bi Zendo u (X) re eşkere bU, ku deste van 
herdu kesan di kuştina Elçf, Bego u Savaş de tune 
u ji lewra jf ew hat in herdan. 

Di wexta xwe de gruba Elçf,ji serektiya Şore
şe dawa kir, ku Dr. Şivan, Çeko u Birusko teslimi 
wan bikin . .li ber ku mesele bi partiya wan ve gire
dayiye dive ew nıehkema wan bikin. Herweha gru
ba Dr. Şivanjiji serekıiye Şoreşe dawa dikir ku Dr. 
Ş ivan u herdu hevalen wi teslfmi wan h iki n. W an ji 
digot, ku mesele bi partiya me ve giredayi ye u di
ve em mehkeme bikin. Le serektiya Şoreşe biryar 
da ku dawakirina her du aliyan jf red hi ke. J i her ku 
ne dixwest ku deste aliki li hemher ye din bigre. 
Herwehaji ber ku ew li sulte u heza herf mczin bU, 
baştir dft ku komfteyeke ji miu)J'en bawer ıl hi ru
nıet yen Şoreşe ji bo tehqiqate dayne da ku ew li 
rastiye bigerin u li ve nıesele hikolin. Ev komite hat 
danin ıl dest bi nıehkenıa Dr. Şivan, Çeko ıl Birus
ko kir . .Te re fspat bU ku van kesan Elçi, Bego u 
Savaş kuştiye. Li ser ve ji hikma kuştina Dr. Ş ivan, 
Çeko u Birüsko dan. 

Baweriya serektiya Şoreşe di wexte de ew bu 
ku ew hadise li axa Şoreşe qewimiye. Teslimkirina 
Dr. Ş ivan u herdü hevalen wf hi alfki nıesele hiç· hal 
nedikir. Le e alostir bikira .. h her ve yeke ew reya 
ku me got girt ıl bi xwe nıehkenıa wan kir. Biryara 
kuştina Dr. Şivan, Çeko u Birüsko, di sere payiza 
sala 1971 an de, li gor biryara hiknıe ku di der
bareya wan de hatibu dayin, li ser hingeha edalet, 
qanun u agadariya birayen Kurdistana Şfnıal bi 
cih bU. 
Pişti hinge diyar bıl, ku duhendf ü nexweşiyen 
siyasi u fikri yen kılr ku re ben w an diglıCn destpeka 
sala 1960 an di nav rehmetf Elçf ü Dr. Şivan de 
hehılne, O 

Dawiya me ha J 1 an ya sa la 1977 

Parti Demokratf Kurdistan 
Qiyada Mılwaqat 
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Ulusal Görev: 
Ozgü~e Güvenmek 

Ve Uç Bileşende 
Direnmektir 

"Her zaman daha akıllı olmayı öğren. 
Tarihin güçlü terazisindeki olgular 
E nder olarak sesiz dururlar 
Ya batmak ya da çıkmalısın 
Ya yönetecek ve kaianacaksın 
Ya da uşaklık edip kaybedeceksin 
Ya çile çekmeyi, ya da zaferi suç 
Ya örs ol ya da çekiç" 

(Geothe) 

Hasan H. YILDIRIM 

Devrimimiz zor bir devriındir. Sorunları karına
şık, çözümü handikaplarla örülüdür. Bunlar her dev
rimin sorunu olmakla beraber, devrimimizin kendine 
özgü zorlukları da vardır. Hiç bir devrim bir diğerinin 
aynısı değildir. Hata yapmak kaçınılmaz olsa da her 
devrim kendi göbeğini kendisi keser. Hedefi ve hede
fe varınanın yol ve yöntemlerini kendisi belirler. Ha
ta yapmak kaçınılmaz olsa da bundan kaçınılmaz. Ya
pılması gereken hatalardan ders çıkarark hedefe var
ınaktır. Ki, her devrim bir yeniyi ifade eder. 

Bilinir, hiç bir egemen güç, kendi rızasıyla im
tiyaz haklarından vazgeçcınez. Yükselen yeni iktidar 
adaylarına karşı kendi çıkarlarını daima çılgınca, 

umutsuzca savunur. Bu devrimden vazgeçmeyi değil, 
daha da sarılmasını gerektirir. 

Hiç kimse hayale kapılınasın. Bu günden yarına 
bağımsız, birleşik ve demokratik bir sisteme kavuşul
ınayacaktır. Devrim, daha uzun bir tarihsel sürece ya
yılacak, çok zor badirelerden geçerek z<~fer kan göz 
yaşı, çaba ve amaçla ilınik ilınik örülecektir. Değişik 
kanallardan örgütlenen ve giderek birleşik bir halk 
hareketi yaratılabilecek ve iç dinamiklerimiz sonuçta 
kendi tarihsel görevlerini başaracaklardır. Günün gö
revi ulusal biriliklerin gerçekleşmesi şüphesiz zaferin 
olmazsa olmaz koşuludur. Eğer böylesi bir ulusal bir
lik oluşum ve gelişınesi şüphesiz hiç bir karşı devriın
ci güç hedefimizin üç birleşkenine yürüyen halkımı
zın tarihsel yürüyüşünü engelleyemiyecektir. . 

Görev açık ve nettir. Devrimizde çıkarı olan ve 
varoluş nedenleri devrim yapmak olan politik güçle
rin kendi aralarında bir konsensüs yaratınaları tarihsel 
bir görevdir. Bu güçler birlik ve birlikte iş yapma ko
nusunda birbirlerine karşı temel koşul dışında hiç bir 
önkoşul öne sürınemelidirler. Temel koşul da devrim 
hedefimizin üç birleşkenidir. 

Şimdi ve yakın gelecekte güçlüklcrin hakkında 
gelme mevcut politik güçlerin birlik ve birlikte iş 

yapma yaklaşımiarına bağlıdır. Ulusu temsil edecek 
ulusal kurumların yaratılmasına bağlıdır. Bu da soru
nun merkezi otorite sınırlarına hapsetmiş birlikçi güç
lerin kendi hatalarının farkına varıp devrimin sıcak 
zeminine gelmelerine bağlıdır. Gelenek olarak bu ge
reksiniıne daima vurgu yaptık. 

Zorluklarıınız biliniyor. Zorluklarıınız düşınan
la aramızda varolandan öte iç dinamiklerin arasında
dır. Zaten aşılması gereken de budur. Sorun böyle ele 
alınmaz ve gerekenler yerine getirilmezse sonuç her
kes için hüsrandır. Bu konda her ilgili çevre politika
larını gözden geçirıneleridir. 

Sorunumuz ilgili tüm çevrelerle değildir. Bir
likte ve birlikte iş yapmak isteyen ve istemeyenler 
arasındadır. Görünen odur ki birçok politik çevre dev
rimimizele çıkarı olan güçlerden öte merkezi otorite 
ile birlik ve birlikte iş yapınaya çalışıyorlar. Sorunu
muz bu poltik güçlerledir. Hiç bir politik gücün taba
nı bu işten sormlu tutulamaz. Birlik ve birlikte iş yap
ma zemini hazırlamada zorlayıcı ve belirleyici olan 
da şüphesiz bu tabandır. Bu tabanı harekete geçirmek 
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devrimimizin hayati sorunudur; 
Hiç kimsenin devrimimizin hedefini karartmaya 

geri çekmeye ara çözümlere indirgerneye ne hakları 
var ne de güçleri yeter. Tarihsel gelişme varacağına 
varacaktır. Bu üç birleşken üzerine oturtulmuş ve 
programlaştırlmıştır. Bunun için kan akıtılınıştır. Te
meline gözyaşı emek harcı dökülmüştür. Bazı çevre
lerin sanki hiç bir şey olmamış gibi soruna yaklaşına
ları isabetli,, gerçekçi değildir. Bunca gelişmelerden 
sonra herkes gerçeği ya görecektir ya da tökezleyıp 
tarih sahnesinden yok olup gideceklerdir. 

Bu mücadelenin düz bir hat izleyeceği anlamına 
gelmez.Süreç bazı uzlaşmaları zorunlu kılablilir. Za
man zaman duraksamalar olabileceği gibi daha evvel 
kazanılan mevzilerden geri çekilmek zorunlu olabilir. 
Bu irademiz dışında gelişen olaylara bağlıdır. Güçler 
dengesi bunda belirleyici rol oynar. Fakat bu hiç bir 
zaman devrimimizin üç temel hedefinden vazgeçme
yi öngöreınez Buna izin verilmez. Devrimimizin üçlü 
birleşkeni sulandırlaınaz. Bu ne pahasına olursa olsun 
savunacak, uğrunda mücadele edilecek ve zaferle taç
landıracaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın. 

Sorunu böyle ele alınayanlar, gereklerini yerine 
getirmeyenler mutlaka düş kırıklığına uğrayacaklar

dır. Çünkü devrimimizin temel taleplerini ara çözüm
lere kurban etmeye çalışan bu güçler, bir kurun tu için
de düşınan hakkında pembe hayaller yaymakta, halkı
mızdan gereken dersi alacaklardır. Bunların dünya 
devrim tarihinde olduğu gibi, kendi tarihimizde de 
olumlu bir ders çıkarmadıkları anlaşılmaktadır. Bun
ların düşmanı tanıdıkları söylenemez. Düşmanı tanı
mayan bu güçler, sorunun sürgit devaınında müdaha
le eden güçleri sorumlu tutarlar. Sorunun terörize 
edildiğinin gerekçesi sayarlar. 

Bilinmelidir ki ulusal bağımsızlık, birleşik ülke 
ve demokratik halk iktidarı ne !afla ne de masa başın
da kazanılır. O, ancak acı çekilerek, fedakarlık yapıla
rak, özveride bulunarak ve düşmanın anladığı dilden 
konuşularak kazanılır. Hedef açık ve nettir. Bu hiç
kimseyle ne paylaşılır ne de kendi rızasıyla verilir o 
ancak alınır. Almanın da yol ve yöntemi bilinir. 

Devrimimizin temel hedeflerini ara çözümlere 
kililleyen güçlerin düşmanı tanımadıklarını söyledik. 
Ki, düşınanlarımız her zaman tehdit, korkutma, entri
ka, yalan, sahte vaatleri yanısıra esas olarak inkar ve 
imhada direnciikierini biliyoruz. Fakat düşmanın dev
reye soktuğu hiç bir yol ve yöntem KUKM'sini 
yoketmek bir yana, hızından bir nebze de olsa gerilet
mediği de bilinmektedir. Bunu gelişmelerden sonra 
Kürdistan gerçekliği ne kurnazlıkla ne de zorla pan
dora kutusuna konulamayacaktır. Hal böyleyken mer
kezi otorite sınırları içinde sorunun çözümünden dire
nen kötü ünlü birlikçi güçlerimiz akıllarını başlarına 
toplamalıdırlar. Bunu yapıp yapamayacalan bu güçle
rin sorunudur. Yanısıra sorunu birlikte çözmek iste
dikleri TC. ise gelişmelerin sunduğu verilerden anla
şıldığı gibi olaylara yaklaşımları ve mücadele tarzları 
katı ve bağnazdır. Öngördükleri ve uygulaınaları eski 

kanlı tarihlerimizin bir tekran ve yenilenmesidir. Ki.jrt 
ülkesinin ve halkının sorununun çözümü bir yana, 
Kürt realitesinin bile tanımayacağı en yüksek mevki 
sahiplerinin ağzından hergün işitilmektedir. Bu konu
da hayale kapılmaya gerek yoktur. Bu sayfayı kapat
mak gerekiyor. 18 Nisan seçimlerinde faşizmin ve sa
vaşın sandıkta aranması öngörüleriınizi doğrulaınış

tır.. 

Resmi tarihin kayda geçtiği bir yanılsamaya da
ha dikkat çekmek istiyoruz. Yanılgı şöyle izalıa çalı
şılmaktadır. 

Kürt halkının ve sorununun sorununun çözü-

münde etkili bir başka güç daha var. Bu da doğal 
müttefiğimiz ezen ulus halkıdır. Kürt ülkesi halkına 

karşı yürütülen sömürgeci savaş pahalı bir savaştır. 
TC eskisi gibi Küt coğrafyasını baskı altında tutmak 
ve yönetmek şansını kaybetmiştir. Bunu maliyeti 
yüksek bir savaşla sürdürmek zorundadır. Fakat TC 
mevcut ekonomik gücüyle bu savaşı daha uzun bir 
süre sürdüremez. Herkes bti çıplak gerçeğin farkında
dır. Ezen ulus halkıda süren savaşın yükünün altına 
sokuştur. Kendilerini insanlık dışı bir yaşam dayatıl
mıştır. Halkın buna daha uzun bir süre dayanacağını, 
katlanacağını söylemek gerçekçi değildir. Halk tepki
sini şu veya bu şekilde gösterecektir. Çünkü halkın 
cebinde, mutfağında, yaşam ve kişiliğinden hergün 
birşeyler çalınmaktadır. Sürdürülen savaş son bulma
dığı sürece halkın yaşanır bir yaşama kavuşacağı 
bekleneınez ki vaatler karın doyurmuyor. Bu da do
ğal olarak müttefikleriınİzin tarihsal rollerine uygun 
bir pratik sergeleyeceklerinin habercisi dir. 

Resmi tarih böyle yazıldL Yazan da biziz. De
yim yerindeyse kendimiz çaldık, kendimiz oynadık. 
Bunu düzeltmemiz gerekir. Son gelişmeler, bir çok 
şeyi bir kez daha masaya yatırmamıza yardımcı ol
muştur. PKK genel başkanı A. Öcalan'ın esir alınma
sı, 18 Nisan seçim kampanyasına Bülent Ecevit'i kar
şılayan Türk halkının "açız fakat başımız diktir." pan
kartlarıyla karşılanması ve bu halkın sandıkta faşizmi 
ve savaşı çıkartaması "müttefiklerimiz"in ne yaptık
ları, yapacaklarını açıkça ortaya koymuştur. 

KUKM, uluslararası alanda süren devriınci 

mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Emperyalizme, 
söınürgeciliğe ve her türlü gericiliğe karşı mücadele 
eden ezilen dünya halkları ve emekçi sınıfları doğal 
müttefiğidir. Bu genel bir doğrudur. Mücadelcınizc 
müttefikleriınİzin destekleri direkt olabileceği gibi in
direkt de olabilir. Desteklerini sunup sunmayacakları 
da ayrıca bize bağlı bir olay değildir. Bu konuda ka
rar kılacak olan onlardır. Bilinç ve örgütlülükleri bu
rada rol oynayacaktır. Yanısıra güç ve olanaklarına 
bağlıdır. Bu kriteriere vuruluduğunda yakın ınüttefi
ğimizin durumu hiç iç açıcı değildir. 

TC devlet ve hükümetleriyle, üniversite, sencE
ka ve tüm sivil kuruluşlarıyla kuşku yok ki dünyada
ki sömürgecilerden hiç de geri kalmamıştır. Bu konu
da genç ve tecrübesiz de değiller. Osmanlı birkim ve 
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tecrübesinin mirasçılarıdırlar. Osmanlıdan devraldık
ları ıniı·asla, dünyadaki ıneslektaşlarındaan edindikle
ri tecrübelerle korkunç bir yalan ve ikiyüzlü mekaniz
ınayı işletmektedirler. Kendi halkını koyu ırkçı bir 
ınilliyetçiliğe bulaştırınış ve onu haklı bir savaş sür
dürdükleriı1e inandırnıışlardır. Onu hiç bir çıkar gö
zetıneksizin "vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü 
için" savaşıldığına ikna etmişlerdir. 

TC. Türk halkına hakimdir. Ellerinde devlet er
ki vardır. Yılların yönetim tecrübesine sahiptir. Bas
kı, terör yıldırmanın yanısıra yalan ve demogojik si
lahları vadır. Yayın- basın gibi güçlü araçlara sahip
tir. Bu tecrübe ve olanaklarla emekçi yığınlar 
alıklaştırılmıştır. "Vatan, millet, sakarya " edebiyatı 
"Vatan, milllet bölünmezliği " ne çevrilmiştir. Türk 
halkı bu edebiyatı çok sevıniştir. TC. tarafından ken
dilerine empoze edilen bu edebiyat bir gö.rev olarak 
kabullenilmiştir. Büyük bir yükün altına girilmiştir. 
Türk halkının kendi desteklerini, KUKM'ne karşı 
kendi egemen sınıflarının gerici, faşist parti ve hü
kümetlerine sunması bunun açık bir kanıtıdır. Türk 
sol hareketlerinin " Halk", "Ezilmişlik", "Enterınas
yonalizın" vs. gibi kavramlarla sorunu ters yüz etme
leri de bu çıplak gerçeği örtbas etmeye yetmiyor. On
ların metanetçilik, seçmecilik ve ikametçilikleri bir 
yana sorun karşısında iktidarsız oldukları biliniyor. 

Türk halkı kayıtsız, şartsız kendi söınürgeci 
egemen sınıflarının Kürt coğrafyasında sürdürdükleri 
söınürgeci savaşı desteklemektedir. En aşağı bu du
rum bugün böyledir. Yarın ne olur kehanetinde bu
lunmak ve ona uygun teoriler üretmek bizim işimiz 
değildir. Türk halkının kendi efendilerini destekleme
ye devam etmeleri işimizi zorlaştırır, zahmetli kılar 
ve zaferi geciktirir. Fakat zafer asla engellenemez. 
Türk halkı kendi efendilerin destekiesc de zafere gi
decektir. B una şüphemiz yoktur. Kitabi olmayı bir 
yana bırakmalı, bilmem hangi ustanın bir kitabına 
atıfta bulmayı eğer çokça enternasyonalist Türk solu
nu kurtaracaksa onlara bırakılmalıdır ki dünya devrim 
tarihi biliniyor ezen ve ezilen ulusların birbirleriyle 
savaşında ezen ulus halkı istisnalar hariç her zaman 
kendi sömürgeci egemen sınflannı desteklemişlerdir. 
Fakat bu hiç bir ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferi
ni engelleyememiştir. 

Türk halkının kendi egemen sınıflarının Kürt 
coğrafyasında sürdürdükleri sömürgeci savaşa karşı 
tavır almaları elbette hem Kürt ülkesi halkının, hem 
ele kendi çıkarları gereği gereğidir. Bu istenen 'bir du
rumudur. Bizim de istemiınizdir. Ama istemler çıplak 
gerçekler karşısında bir şey ifade etmiyor. Türk halkı
nın kendi çıkarına da olan enternasyonal tavır takın
masını sağlamak bizim işimiz değildir. Bu onun ve 
öncüllüğüne soyunanların sorunudur. Ki, kendileri 
bugün çıkarlarını kendi egemen sömürgeci sınıfları
nı desteklemekle görüyor. Öncüsü de ortalıkta görün
müyor. Öncüyüz diyenierin gücü ortadadır. Kendi 
halkına yol gösterecek, yönetecek ne teorik ne pratik 
olgunluğa erişmediklerini görüyoruz. 

Karşı-devrim halk yığınlarını kazanmıştır. Ko
lay kolay dakaybetmeye niyetleri yoktur. Bunun için 
her yol ve yöntem devreye sokulmuştur.Türk toplu
munda dinci gericilik ve faşistleşıne dal-budak sal
mıştır. Bunu görmek gerekiyor. Bu durumun kısa sü
rede tersine dönüleceğini sanmak hayal kırıklığına 
yol açar. türk dostlarımızın yıllardır bir nakarat olarak 
tekrarladıkları "kardeşlik", biriliktc mücadele " "en
ternasyonalizm" gibi yaklaşımlar bir hayaleti canlan
dırmaya benziyor. Hayaller kötü olsa da ya~aının çıp
lak gerçekliğini ifade etmiyor. Ülkemiz ulusal kur
tuluş devi uykudan uyanınıştır. Aynı rüya tatlı da ol
sa bir daha görülmememlidir. 

Tüm verilerin ortaya çıkardığı bir gerçeğe bir 
kez daha vurgu yapmak gerekiyor. Bu da özgüce 
güven sorunudur. Devriıniınzde çıkarı olan tüm top
lumsal kesimlerin harkete geçirilmesi sorunudur. 
Bilinmelidir ki, Kürt feodalleri bile Türk proJetar
yasından KUKM 'ine daha uzak değildir. Bunu kav
ramak gerekiyor. Bu, Türk dostlarımızın hoşuna git
ınesc de çıplak gerçeği ifade ediyor. Kürtler, bu çıp
lak gerçeği ifade etmede takındıklaı:ı utangaçlığı a~
maları gerekiyor. Bu aynı zamanda herkesin kıb
lesinin yönünü netleştirmede önemli bir rol oy
nayacaktır. Ki her politik gücün kıble yönünün An
kara ını, yoksa Diyarbakır ını, bir netliğe kavu~acak
tır. Biz gelenek olarak bunu prograınlaştınıış ve ülke 
devrimimizin üç bileşkeni üzerine oturtnıuşuz. 

Burada bir sonuca ulaşıyoruz. Devrimimizin iti
ci güçlerinin kıyınetini iyi bilmemiz gerekiyor. Bu
güne dek buna Uygun bir teorik - pratik scrgilenınc
di. Tüm sıkıntılarımızın bundan kaynaklandığı bilini-

, yor. Bunun aşılması içinele ufukta ciddi bir çaba gö
zükmüyor. Bu da bizi çıkarlar dünyasına götürüyor. 
Ulusal çıkarlar grupsal çıkariara kurban ediliyor. Sö
ınürgeci ülkelerle girilen ili~kilcr burada tayin edici bi 
rol oynuyor. Yapılan budur. Fakat ulus olarak içinde 
geçtiğimiz bugünkü tarihsel süreç, hiç bir Kürdistanlı 

, politik güce bu hovardalığı yapmayı gerçekçi bulmu
yor. B u tüm sınıf ve toplumsal güçler için de böyle
dir. O halde ulusun çıkarı olan tüm toplumsal güçle
rin ele çıkarınadır gerçeğini görmemiz gerekiyor. 
Toplum olarak içinde geçtiğimiz tarihsel süreç bunu 
böyle eınrediyor. 

Sonuç olarak; bunca gelişmelerden sonra her
kesin bilince çıkarınası gereken bir olgu var. Bu olgu 
kesin olrak beliekiere kazınnıalıdır. Ülkemiz yıllardır 
süren kanlı ve can bedeli bir savaş var. Yüzbinleri 
bulun şehidimiz var. Halkımız yurdundan, malından 
edildi. Kürt coğrafyası harap edildi. Bunun bir bedeli 
olmalı. Bu bedel bazı çevrelerin "çözüm" diye yutur
ınaya çalıştıkları ne idüğü belirsizlikler olamaz. Bu 
bedel, devrimimizin üç bilcşkeni olarak kendisini 
dayatıyor. Gelişmelerin ortaya çıkardığı bu ç;ıplak 
gerçekliktir ki, halkımız Türkiyeli, Suriyeli. Iraklı ve 
İranlı olarak anılmak isteniyor. O Kürdistanlı olarak 
kabul görülmek istiyor. halkımız fazla bir ~ey nıi is-
tiyor? Elbette hayır! O 
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Seçim Sonuçları V e 
Sorunlara Halkın 

Yaklaşımı 

Hıdır ARDIÇ 

Türkiye'yi ikibinli yıllara la~ıyacak siyasi kad
roları belirleyen seçim sonuçları nihayet açıklandı. 
Her seçimde olduğu gibi bu seçiminde kaybedenleri 
ve kazananları vardı. Ama sonuçları itibariyle bu se
çimleri ötekilerden ayıran bazı özellikler vardı ki 
bunlar seçmenin tercihi üzerinde birinci derecede rol 
oynaclılar. Bu özellik seçimin kazananlarını ve kayhe
denlerini belirledi. 

Sonuçlar hiç kimsenin beklemediği derecede 
şaşırtıcıydı. Buna en çok şaşıran da halkın kendileri
n'1 destek vereceğinden emin olan Türk sosyalist çev
reler olmalıydı. Seçimlere büyük umutlarla katıldılar. 
Kimileri popüler aydınların oy potansiyeline kimilc
ri kendi özgüçlerine güvenmişlcrdi. Ama bu halkın 
desteğini kazanmaya yetmedi. Zaman ilerledikçe 
kendilerini teselli edecek birşeyler bulsalar bile gere
ken dersleri almışlardır. Bu sonuç popülist politkala
rın hezimeti anlamına da geliyor. Ülke gerçeklerinden 
uzak, en canalıcı sorunlara ilişkin herhengi bir çözüm 
önerileri olmayan politikacılara halkın itibar etmesi 
beklenemez. 

Sistemin Merkezi Çöktü 
Uçlar Merkezi Oluşturdu. 

Kaybeden sadece sosyalist partiler değildi, 
merkezin sağ ve sol'u olarak tanımlanan partiler de 
hezimete uğradılar. Türk milliyctçisi iki parti; DSP 
ve MHP ilk iki sırayı alırken sistemin yeniden orga
nize edilmesi sorunu kendini dayattı. Bu sonuç siste
min nonnal işleyemeyeceği anlamına geliyor. B un
dan böyle sistem merkezin dışında, başka bir tabirlc 
uç siyasetieric ve olağanüstü teclbirlerlc yönctilecck. 

Yığınla sorun varken ve kazançlı çıkan iki par
tinin temel sorunlara ilişkin doğru -dürüst bir çözüm 
paketleri yokken, nasıl olurda seçmenin güvenini ka
zanabilirler. İki parti sorunlara doğru tqhis koyduk
ları için mi seçmenin güvenine mazhar oldu? Bizcc 
hayır. Seçim kampanyaları sırasında, sistemi zorlayan 
sorunların başında Kürt sorunu geliyor ve bu seçinıle
ri ötekilerden ayıran temel özelliğin bu olduğunu vur
gulamıştık. Bu seçinıde halk; açlığı, demokrasiyi ve 
diğer ana sorunları bir yana bınikarak savaşııı getirdi
ği ağır yükü n kaldırılmasına öncelik tanıdı. [3 u soru
nun bir an evvel çözülmesini istedi. Peki neden iki 
milliyetçi parti sorusu akla geliyor. Kürt sorunu hak
kında Türk partileri içinde net tavıra sahip iki parti 
vardı. İki parti de "Kürt sonımı yoktur, geri kalım~lık 
sorunu vardır" demekteydi. Mis:ık-ı ıııilli sıııırları 
içinde de olsa sorunun siyasi boyutlara taşınınası fik
rine - ki bu resmi tezelir - şiddetle karşı çıkıyorlar
dı. Kürt oylarını kaybedecekleri kaygısını gütmcden, 
açıkça seçim meydanlarında bu fikirlerini savundu
lar. Şiddeti tek çözüm yolu olarak gösterdiler. Bu ko
nuda devletin öteki temel kurumlarıyla; ordu, polis ve 
bürokrasiyle uyumlu bir politika izlediler. Öteki par
tiler ise bu konuda sessiz kalmayı yeğledi. İktidarcia 
ve muhalefette yeterince yıpranan sayısız yolsuzluk 
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iddiaları nedeniyle halkın huzuruna çıkacak ne der

manları ne de yüzleri kalmıştı. Seçmenin böyle önem

li bir sorunda onlara güven duyması beklenemezdi. 

Nitekim öyle de oldu. 

Olağan Üstü Yönetimlere Hazır Olun 

Türkiye seçimler sonrası olağanüstü demokrasi

yi yaşayacak. MHP, DSP ve muhtemelen ANAP hü

kümetinin yanısıra , ordunun, bürokrasinin demokra

sisini yaşayacak. Bu demokrasi de her şey olacak ama 

halk olmayacak, özgürlükler olmayacak. Demokratik 

kurumlar olmayacak. Bir yazarın doğru deyişiyle 

"Türkiye düşük yoğunluklu demokrasiyi yaşayacak." 

"Düşük yoğunluklu savaş" can almaya, Türkiyenin 

kaynaklarını tüketmeye devam edecek. Bu süreçte 

parlamento ve devletin öteki kurumları uyum içinde 

muhalif sesleri bastırmak için ellerinden geleni yapa

caklar. Refah ve huzur beklentisi içinde olanlar fena 

halde yanıldıkların göreceklerdir. 

Bir de demokrasi cephesi olacak ama onların bu 

baskıcı uygulamaları engellemeye güçleri yetmeye7 

cek. Demokrasiden yana olanlar ne yapacak? Seçim 

sonuçları güçleri hakkında yeterince fikir vermekte

dir. Halk nezdinde pek bir güçleri olmadığı gibi, dü

şünce bazında da varlık göstermeleri beklenmemeli

dir. Onlara göre halk milliyetçileri tercih etti. Bu dö

nem Türk - Kürt milliyetçilerinin kapışınasıyla so

nuçlanacak. Bu kapışmaya seyirci kalmaktan başka 

yapacakları birşeyleri qlmadığını düşünmektedirler. 

Seyirci kalarak sürecin tamamlanmasını bekleyecek

ler. 
Demokrasinin mücadele edilmeksizin geleme

yeceğini düşünmek bile isteıniyorlar. Seçim çalışma

latı boyunca kendi demokratik programlarıyla halkın 

karşısına çıkamayanların Kürt sorunu gibi bu coğraf

yanın en önemli sorununda etkili bir taraf olmalarını 

beklemek doğru olmasa gerek. Türk milliyeçi çizgisi

ne boyun eğenler, seçimlerdeki başarısız sonuçian 

sonra halkı suçlamayı ve kendi yetmezliklerini halka 

yüklemeyi tercih ettiler. "Halk bizi seçmiyor öteki 

partileri tercih ediyor" demek yeterli mi? Politikada 

dürüstlük, haklılık, temizlik v.b şeyler bir erdem de

ğil olması gerekenlerdir. Politikada sorunlara doğru 

teşhisler koyabilmek ve bunları halka ınal edebilmek 

önemlidir. Türk sol ve demokratik politik partilerin

de olmayan da budur. 

Seçimlerin Öteki Yanı 
Seçim kampanyası boyunca resmi teze karşı du

ran tek parti HADEP oldu. Bu scçimde oylarını arttı

ran, yerel yönetimlerin 25'ini ve bölge oylarının % 

40'nı alarak yöre insanının desteğini kazandığını 

gösterdi. Devlet karar alırken bu sonuçları dikkate al

mak zorundadır. Bu sonuçlar uygun koşullarda yapı

lacak bir seçimde çok daha farklı olacaktır. Bölge in

sanı canını dişine takarak sandığa gitmiş ve bu sonu

cu çıkarmıştır. Seçim boyunca HADEP'in çalışmala

rını engelleyen devlet seçim gününe ramak kala ani 

bir tavır değişikliği ile baskıları hafifletti. Devletteki 

bu tavır değişikliğinin neden kaynaklandığı henüz 

netleşmemekle birlikte çeşitli söylentiler kulaktan 

kulağa fısıldanmakta ve Türk devletinin yakın gele

cekte anahatları tüm çıplaklığı ilc görülecek olan bir 

oyun peşinde olduğu belirtillmekte. Umarız Kürtler 

tarihlerinde pek çok kereler yaptıkları gibi bu oyuna 

da alet olmazlar. 

Bölge Belediyeleri Sınav Verecekler 
Bu seçimlerin en önemli sonucu yerelde ilk kez 

Kürtlerin kendi kimlikleriyle yönetime gelmiş olma

larıdır. Bu önemlidir. Yerel yönetimler devletin pek

çok engeliyle karşılaşacakları kesin olmakla birlikte, 

halkla beraber sorunları ve zorlukları payiaşarak ba

şarılı yönetimler sergileyebilirler. Türk belediyecili

ğindeki bürokratik yönetim biçimini bcniınscrlerse, 

başarılı olmak bir yana genel davaya da büyük zarar

lar verirler. Sadece ülkede ve Türkiye'de değil tüm 

dünyada da gözler onların üzerinde olacaktır. Bir ba

kıma Kürtlerin kendi kendilerin yönetebilme sınavı

dır bu. Akdeniz beldesi belediye başkanının daha ilk 

gününde ABD Adana Konsolosluğu'nca ziyaret edil

mesi de bunu kanıtlıyor. 
Belediyeler büyük bir sınav verecekler. lık ola

rak; yönetim tekniği açısından. Halka karşı tutuınla

rıyla. Halkı yönetime katına, sorunlara ortak etme, 

belediye faaliyetlerini halka açma ve yerel yönetimle

ri şeffaf hale getirme noktalarında ne tür çalışmalar 

yapacakları izlenecektir. İkinci olarak; kimlikleri 

bakımından. ÜçüncÜ olarak; belediye işlerindeki 

yetenekleri. Dödüncü olarak; bölge belediyeleri 

olarak oynayacakları siyasi misyon en önemli sınav

ları o lacaktır. 
Yaşam sadece Kürt kimliğini savunmakla sınır

lı değildir. Yıllardır bölge büyük bir çöküntü yaşa

makta. Ekonomik - sosyal sorunlar giderek ağırlaştı. 

Bu belediyelere daha büyük bir yük getiriyor. Devle

tin yardım etmediği şeklinde yakınmalara ba~vurına

dan ve gerekçelere sığınmadan bölge insanının so

runlarını en azından hafifletecek tedbirleri alabilirler. 

Bölge dışında yaşayan hali vakti yerinde hemşerile

riyle ilişki içinde pekçok imkansızlığı aşabilirler. Ha

ta yapmaksızın halkla elele zorlukları aşabilirler. Böl

ge belediyeleri ortak kurumlaşmalar yaratabilirler. 

Örneğin bölge belediyeler birliği gibi bölgesel ku

rumlar oluşturabilirler. Sadece HADEP'ten scçilen

lerle değil, uygun davranış içindeki öteki belediye 

başkanlarıyla aynı yapı içinde yer alabilirler. Alaca

cakları kararlarla bölgenin sorunlarını bir bütün ola

rak kamuoyunun gündemine getirebilirler. Böylece 

dünyaya muhattabımız yok şeklinde gerekçeler ileri 

süren devlete seçilmiş ve mqru ımıhattap oldukları

nı gösterebilirler. 
İkibine bir kala Türkiye olağanüstü tedbirlerle 

yönetilecekken, halkımız yıllar sonra ilk kez kendi 

belediyeleriyle dünyanın önünde sınav verecek. 

Kimin kazanacağını ise zaman gösterecek.O 
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Orgütsüz Olmanın 
Dayanılmaz 
Hafifliği (!) 

"Bu dünyanın büyük yaratıları 1 Savaşlar ve kavga
tarla yıkıldı 1 Ve kim savunup koruduysa 1 En güzel 
ödülü onlar kazandı." GOETHE 

Rıza MÜNZÜR 

• 
İnsanlık tarihi örgütlenme tarihidir denilse yeri

dir. Önce doğaya karşı, sonra kendi aralanndaki çcli~
kiler, ya da korunma içgüdüsü nedeniyle örgütlülük 
yaşamın vazgeçilmez parçası olarak hep varolagel
miştir. İnsanlığın gelişimi ve güzellikler yaratması ol
duğu gibi, yaratılan ortadan kaldırmanın, yoketmenin 
biricik değişmez silahıdır aynı zamanda örgüt denilen 
araç. 

Örgüt, yaşama dair birşeykr yaratmanın, yaşa
mı sürdürmenin bir aracı. Tıpkı terzinin makası, 

ayakkabı boyacısının fırçası, dizgicinin bilgisayarı, 

fotografçının fotograf makinesi gibi. Mesleklerini ve 
elbette yaşamlarını sürdürmelerinin olmazsa olmazla
n da diyebiliriz buna ... 

Elbette bu işin teorik boyutıı. Gerçekteyse yaşa
nan tümüyle bunun tersi bir durum sergiliyor. Uzak 
tarihlere gitmeye kanıtlar sergileıneye gerek yok. Ya
şadığımız coğrafyada yaşam ucuz ve geleceği olma
yan bir şey. Ya da örgütün/devletin bekası için her an 
vazgeçilmesi gereken bir olgu olarak algılandığı için, 
onu güzelleştirmenin de bir anlamı yok. İliahi bir araç 
gerekiyorsa, o da zaten var. Örgüt/parti/devlet . 

Araç olarak kalabildiği sürece yaralımlara kay
naklık eden, itilim gücü veren dinamo görevi görür. 
Öte yandan örgüt, amaç olmaya yöneldiği, kulsandığı 
andan itibaren de, toplumsal-bireysel güzellik ve ya
ratılan tırpanlayan mekanizmadır. Kısacası, salt gün
lük yaşamı idame ettinneyle sınırlı olmayan, gelece
ğe yönelik birikimler yaratmanın, yaşamı güzelleştir
menin maddi zeminini yaratmanın adı olduğu gibi, 
onları imha etmenin de adı oldu. 

Yaratma ve kullanma biçimine göre yapıcı/yıkı
cı olan bir olgu, bireysel ve toplumsal yaşamın ol
mazsa olmazı olarak karşımızda duruyor. Örgüt deni
len aygıtın/aracın, toplumsal yaşama girmesi bunun 
en açık kanıtı. (Sosyalizmi kirleten de zaten bu değil 
mi? Ama ne yazık ki onsuz da olmuyor yaşadığımız 
eşkıya dünyada. Öyleyse sorun örgüt/parti/devletin 
olmadığı bir dünya özlemiyle gerçekiere sırtını dön
mek değil, onu insanların yaşamlarını güzelleştiren ve 
-giderek önemini yitiren bir mekanizma kılmaya özel 
bir dikkat göstereceğimiz- belirli bir tarihsel dönemle 
sınırlı kılma ilkesinden ödün vermemek, o bilinci en 
sıradan insanın beynine kazınmış hale getirmektir.) 

Örgütlü olmanın gereği olarak insanın yaşamına 
giren ve giderek damgasını vurup kutsanan ve amaç 
haline getirilen örgüt/devlet güzellikler yaratmanın 
aracı olmaktan çıkıp, onları köreltmenin, y,aratıcılık 
ve toplumsal farklılığın yarattığı zenginlikleri yoket
menin aracı haline geldi. Yani yaşamı düzenlemenin 
aracı olarak varolması gerçken bir araçken, varılınası 
gereken amaç olmaya doğru cvrilınesiyle birlikte, 
Goethe'nin deyimiyle yaratılan güzellikleri "savaşlar 
ve kavgalada yık"manın mekanizn}ası haline geldi. 

Günümüzde gerek örgüt/paı:ti/devletin en bü
yük ve dokunulmaz "kutsal" örgüt olarak sunulması, 
gerekse onun tavırlarının kitleleri suya sabuna do
kunmama yönünde "eğitmesi" doğal ve kaçınılmaz 
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sonucu olarak kitlelerde gelişen örgütten uzak dur
mak anlayışı, yaşadığımız coğrafyanın en başai ögesi 
durumuna gelmiştir. Öylesi olduğu için de hak alma 
mücadelesinin mağdurları bile, örgütlü olmayı sürüye 
katılmak, tehlikeli işlere girmek olarak algılamakta ve 
uzak durmayı yeğlemektedir. Haklı ama hakkını iste
meyen, haklı ama güçsüz olarak kalınayı yeğler ol
muştur. 

Bunun böyle 'olmasında egemenler kadar bizle
rin de büyük payı var. Hem de azımsanmayacak ka
dar. Geçmişte ve günümüzdeki tutumlarımızia haHi 
pay sahibi olmaya devam ediyoruz. 

Her nedense; örgüt birey çelişkileri konusunda, 
tartışmasız bir biçimde örgütü -yoksa tekke mi deme
liyim- dokunulmaz, bireyi tu kaka ilan etme anlayı
şıyla sağlıklı örgüt yaratacağımızı düşünüyoruz. Bu, 
bir yönüyle ve belki zaman zaman doğru (!) bir yak
laşıın olabilir. Ancak bunun değişmez bir kural olarak 
alınması, zaman zaman ortaya çıkan 'doğru' yakla
şunların ruhuna fatiha okumakta olduğu da bir gerçek 
olarak orta yerde duruyor. Böyle yapmakla, dar ve 
olup olmadığı her zaman tartışma konusu olan örgüt
lerimize, tersi savunmalara karşın, yaklaşılmamasının 
önlemlerini de alıyoruz. 

Oysa yakalanması gereken halka, neden - sonuç 
diyalektiği temelinde davranabilmektir. Yani örgüt
birey çelişkisinde, örgütün, birey(ler)in gereksinimle
ri için varolduğu gerçeğidir. Dolayısıyla da bu karşı 
karşıya gelme durumunda örgütün, birey(Jer)in varol
maları temelinde varolduğu ve bu noktanın bir an ol
sun unututmaması gerektiğidir. Birey(lcr)in iradeleri
ni kattıkları, istemlerini dile getirdikleri ve onları 

gerçekleştirmek için gönülden katıldıkları bir organik 
ilişkiler ağının ana taşları olarak tekillikten çoğulluğa 
doğru evrildikleri, örgütünse bunu gerçekleştiren bir 
mekanizma olduğu unutulmamalıdır. Örgütü ve onu 
gereksinimlerinin bir gei·eği olarak gören birey(ler)i 
bu temelde bilinçli kılmalıyız. · 

Buradan, herkesin istediği gibi davranabildiği, 
istediği zaman girip çıktığı, birey(ler)in herşey irade
nin -ki bunun içinde birey(ler)in kendileri de vardır
hiç bir şey olmadığı 'dingonun ahırı" anlayışı çıkmaz. 
Tersine, bireylerin isteyerek ve bilerek katıldıkları, 
dolayısıyla güvendikleri bir çözüm üretme merkezi, 
değişimi gerçekleştirmenin çekim merkezi çıkar. Bir 
başka deyişle bugüne dek savunulan ama yaşam bul
masını bilerek ya da bilmeyerek engellediğimiz anla
yışın, y,aşam içinde ete kemiğe bürünüp pratikte kar
şılığını bulmasını sağlama olanağını akıllıca kullan
ma çıkar. 

Böyle bir aracı yaratamadığımız için de bugün 
en kötü koşulları yaşıyoruz. Hem de çelişkilerin ezi
lenleri ve örgüte en çok ihtiyacı olanları un ufak 
edercesine ezdiği bir ortamda. Ve ilginçtir ki, tek tek 
bireyleri ayrı tutarsak; güzellikleri ve özgürlükleri ya
ratmanın aracı olan örgütü gerçek anlamına kavuştur
ımı derdi insanlarımızın çoğunda pek yok. Varsa bile, 
ya eskinin yinelenmesi ya da eskiyi daha bir kısırlaş-

tırarak kısmi iyi yönlerini daha da daraltarak varet
mek anlayışı egemen. Yeniden ve ihtiyaca yanıt vere
bilecek, gerçek anlamda kollektif bir örgüt yaratma 
anlayış ve arayışı yok. Bugün tartışılması ve mutlaka 
çözüm yöntemlerinin yaratılması gereken bu olmalıy
dı. 

Oysa yaşananlar tam tersi. "En örgütçü" olan 
bile, aslında örgütsüz olmanın dayanılmaz hafifliğini 
yaşıyor, yaşatıyor. Ve bu anlayış, yaşadığımız coğraf
yanın tüm kültürel zenginliklerine sahip halklarının 
öncüsü olduğunu söyleyenler tarafından yaşatılıyor. 
Bunu tersine çevirmenin olanaklarına sırt dönülüyor. 
Örgütlü olmaya en çok ihtiyacı olan Kürtler, zorunlu 
taraf olmanın dayattığı alanda örgütlü davranmanın 
en keskin savunucuları kesilebiliyor. Ama aynı ki~i
kişiler, taraflarının mızraklarının uç uca gelınediği 
noktada, örgütsüzlüğün "nimetleriııi" tüketıneye ko
yulabiliyorlar. Ezen ve ezilen taraf çalışmasının, hat
ta "tarihin sonu"nun geldiğini vaaz edebiliyorlar. Bu
gün metropollerdeki Kürt kitlesinin tavrı tastamam 
budur. Ve bunun sorumlusu da ne yazık ki kitle değil, 
kendine çeşitli sıfatlar biçen , öncülüğü kimseye kap
tırmayanlardır. 

Peki bu neden böyledir? 
Bunun en belirgin nedeni, tarihimizle olan iliş

kimizde durak noktalarımız olan süreklilik ve kopuş 
noktalarına olan yaklaşımımızdır. Dünyanın diğer 

kültürleri ve onların sahiplerinin tersine olan yaklaşı
mımız, bizleri olması gerekeni değil, tersini yapmaya 
götürüyor. Ortadoğu coğrafyasındaki çeşitliliği bir 
yana bırakalım. Ülkemizin çok parçalı sömürge olma
sının getirdiği zorunlu çeşitliliğc karşı talıaınmülsüz
lüğümüz, irade merkezlerinin çokluğunu getiriyor. 
İrade çokluğu ise, ortak paydaları değil, aykırı yönle
ri öne çıkarıyor. Bir başka deyişle karşısındakini red
dederek varlığını sürdürmeyi esas almayı dayatıyor. 
Dolayısıyla bu, birle~meyi, toplumsal/grupsal doku
lardaki çatlakları gidermcyi, ayrılıklara karşın birbiri
nin benimsenebilir yönlerini alarak yakıntaşınayı de
ğil, farklılıkta ve ayrılıkta diretmeyi bcslecliğinden, 
toplumsal ve örgütsel ilişkileri de belirliyor. 

Yoksayma temelindeki tck yönlü yakııılaştır

manın egemen olduğu insanlar, örgütle, toplumlar 
arası ilişkiler ortamında bunun kaçınılmaz sonucu, ta
rihin süreklilik halkasının yerini tümden kopuşa, red
detıneye bıral~:masıdır. Eşdeyişle tarıhsel ve toplum
sal yasalarla uyumlu süreklilik zincirinin koptuğu 

noktada onarılıp geleceğe uzanması çaba ve olanakla
rının ortamını imha etmektir. Coğrafyamızda tarihi
mizden günümüze kadar egemen olan bu anlayış, bel
leksizleştirmeyi getirmiştir. Tarihe ve sürece müda
hale etme yerine günlük iş kotarmaya dayalı, 

kalıcılığa dayalı olmayan ilişkiler güvensizliği bes
liyor, beslenerek büyüyen güvensizlikse, ilişkilerdeki 
istikrarsızlığı körüklüyor. Aynı değerde birleşmesi 

gerekenler, istikrarsızlığın istikrar sayıldığı ili~kiler 

ortamında doğal olarak örgütlü davranı~tan kaçınayı 
yeğliyor. 
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Görüldüğü gibi, örgütcüklerimiz, ya· da kendi 
özel dünyalarımızla, neden böyleyiz, neden sürece 
müdahale edemiyor, bunca keskin çelişkilere karşın 
neden ezilen kitlelerla kucaklaşamıyoruz sorularına 
verilecek yanıt; kendi becereksizliğimiz ve 
Demirel 'in deyimiyle "gözleriyle düşünen", beyin
lerini salata yapmaya yarar bir organ sayan insanlar 
yaratmış olmamızdır. Ve bunun tek sorumlusunun 
bizler olduğu gerçeğidir. 

Özcesi, tarihimizle ilişkilerimizi süreklilik ve 
kopuş noktasında ele alıp incelersek, belleksizleştir
me çabalarına olan katkılarımızdan kurtulabilir, düş
ınanın yarattığı tahribatları önleyebilir, örgütsüzlüğü 
örgütlülüğe dönüştürüp, örgütçülük oyununun bizi 
çektiği yokolma girdabından kurtulabiliriz. 

Bir başka deyişle sürekliliği, iç çeşitliliği ve 
rarklılıklarımızı sorunları çözmenin anahtarı ve zen-

ginliği kılarak örgütü, bireylerin tck tip düşündüğü 
mecburi mekanlar olmaktan çıkarıp, güzellikleri ve 
özgürlükleri üretip çoğaltnıanın aracı olarak işilevli 
kılabiliriz. Teklikten, grup olmaktan, toplumsallığa 
varan yolu daha bir kısaHıp unıutlarımızı bir ütopya· 
olmaktan çıtarıp, yaşanılacak bilimsel hak ve gerçek
liğe dönüştürebiliriz. 

Sonuç olarak; ne istediğinıizi, ne için ve nasıl 
yapacağımız konusunda ııetleşmeyi ve onu gerçekleş
tirmenin aracını, istemlerimizi hayata geçirmenin 
manivelası olarak kullanalıın. Aracın kutsanıp 
amacın hiçleştirilmesi anlayışından uzaklaşalı m. V c 
bu yöntemle, tarihin kopuşa kurban edilen süreklilik 
halkalarını kendi özüne oturtmanın aracı olan örgüt
süzlüğü, örgütlülüğe dönüştürmek, amaca bir adını 
yaklaşmak olduğunu bilelim . O 
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Merkezi Görev: 
Devrim Partisini 
Oluşturmaktır 

Kalmem MUŞi 

Değiştirmeyi, dönüştürıneyi hedefleyen doğru

yu egemen kı!m(lya çalışan, baskı zulüm ve sömürü

yü yok etmek isteyen, bundan da öte iktidar olmayı 

amaçlayan her pdlitik tutum, eğilim ve duruş esas ola

rak ilkin örgütünü kurar. 
Toplumların inançsal, sınıfsal, ulusal ve ekono

mik yaşamlarında meydana gelen altüst oluşlar, deği

şimleri, siyasal devrimleri ve ulusal ayaklanmaları 

kurgulayan yönlediren yahut önderlik eden şey(ler)in 

oluşum,organizasyon , örgüt veya parti olduğu genel 

kabul görür. Zaten insanoğlunu diğer canlılardan ayı

ran ve üstün kılan şeylerden birisi de, örgütlenme ye

teneği olduğu savlanır. Spartakus ve Deınirci Kawa 

isyanları, Paris Komünarlarının ayaklanması, 

RSDİP'nin Ekim Devrimi, Azadi ve Hoybun'ııun yö

nettiği kalkışmalar duruma örnek gösterilebilir. 
Ezilen sınıf ve ulusların istedikleri yaşanı ve yö

netim biçimlerine kavuşamamalarının en büyük nede

ninin, nitelikli ve mükemmel örgütlülükler oluştura

ınamaianna bağlanır. 

2l.Yuzyıl'a ramak kala, Kürt ulusu halen sö

mürge statüsünde bulunuyor olmasının esas nedenini 

başka yerde aramaya bilmem gerek varını? Bu soru

yu herkesten önce sorma ve cevaplama işinin :.osya

listlere düşmesi gerekir, şayet sosyalistler çeyrek asır

lık geçmişlerini, objektif değirlcndirirlerse bu soruya 

doğru cevap verebilirler . Bu geleceğin doğru planla

masına neden olacaktır. Öyle yageçmiş değerlendiril

meden gelecek planlanabilir mi? 
Bu kadar olumsuzluğa ve tasfiye olmanın eşiği

ne rağmen, hoşnut olmak, hiç bir şey olmamış gibi 

davranmak mümkün değildir. "Evet yanlışlar yaptık" 

denilebilmeli ve aynı yanlışların tekrar edilmemesi 

için, her kesim, taraf ve kişi otokritiğini ve özeleştiri

sini yapmalıdır. Böylece bundan sonraki süreç-örgüt

lenme babında geçmişin yeniden tekran olmaktan çı

kar ve geleceğe umutla bakmanın önü açılmış olur. 
Dolayısıyla üzerinde ağırlıklı duracağınıız şe

yin, ülkemiz işçı sınıfının siyasal temsilcisi olması 

gereken Leninist bir partinin nasıl olama(ma) sı ge

rektiğine ilişkin görüş, düşünce ve önerilere kısaca 

yer vereceğiz. 
Lenin'in "proleteryanın iktidar mücadelesinde 

örgütten başka silahı yoktur"belirleınesini doğru algı

layarak KUKM'nin esas ihtiyaçlarının gerçekten dev

rimci bir parti olduğunu, zaman yitirmeden politik 

öncüyü inşa etme görevini diğer görevlerin önüne 

koymak gerektiğinin herkes tarafından anlaşılınası 

gerekir. Çalışmaların merkezine bu. eksikliği gidere

cek adımlar atmak esas alınmalıdır. Çünkü halihazır

da subjektif (öznel) koşullar, devriınimizde belirleyi

ci konuma yükselmiş; araç amaç haline gelmiştir. 
Peki sosyalistler bu güne kadar, Ulusal Devriın

ci Hareketin ve Uluslar arası komünist Hareketin or

taya koyduğu birikim, deneyim ve bilgilerden yarar

lanarak nitelikli bir politik odak oluşturamaz mıydı

lar? 1923 'te Kürdistan İstiklal Komitesi (AZADi), 

1927 'de HOYBUN'dan başlayarak 1976'da KAWA 
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Hareketi' ne , oradan da bugüne gelinirken, kazanılan 
siyasal deneyim birikim ve devrimci olanaklar ışığın
da simdliye kadar bir sınıf partisi pekala inşa edilebi
lirdi. 

Ancak, nasıl ki işçi sınıfı bir anda doğup olgun
laşamıyorsa, partisi de bir anda doğmaz. Bir partinin 
oluşumu çok karmaşık, inişli - çıkışlı ve uzun bir sü
reç olarak tezahür eder. Y ekpare hale gelmeden bö
lünmelere, guruplaşmalara maruz kalarak, yeni çevre 
ve kesimleri bünyesine katar ya da bünyesinden dışa
rı atar. Yenilgi ve başarılar biribirini izler. Bu billur
laşma homojenleşme ve durulanma sürecidir. 

Ülkemiz sosyalistleri 1976'dan sonra, "Üç 
Dünya" ayrışması, 1988 Birlik Konferansı, 1992 Sa
vaş ve Parti İnşa Kongresi, aynı kongrede Denge Ka
wa ve Brusk çevrelerinin katılımı, 1993 'te PŞK (Par
tizanen Şoreşgeren Kürdistan) 'nın katılımı ,1976 'da 
PYSK'nin kurulup ;1998 'de lağvedilmesi ve nihayet 
Partiya Soreş-KA WA 'nın kuruluşu sözkonusu inişli
çıkışlı sürecin yaşanması olarak anlaşılmalıdır. 

Gelinen aşamada proletarya partisinin biçimi, 
önemi, tanımı ve görevlerinin çok doğru bir şekilde 
kavranıp algılanmadığını söylersek abartmış· sayılma
yız. Özellikle şu husus kesinlikle bilinmelidir ki ; 
Bundan sonra "iyi - kötü" işleyen, gevşek, hantal, 
üretmeyen, öngörüsüz ve risk üstlenmeyen bir partiy
le devrimimizin ihtiyaçlarını karşılamak, yükteyeceği 
görevlerin üstesinden gelmek olası değildir. 

Herşeyden önce işçi - emekçi sınıfın partisi, 
devriine önderlik etme yeteneğine sahip, bilinçli, ce
sur, kendini adamaya hazır, kararlı, disiplinli unsur
lardan oluşan, ML ideolojiyle donanmış; ilegal ör
gütlenmenin esas alındığı ve tek merkezden yönetil
me gibi kriteriere uygunluk arzettiğinde işlevli ola
caktır. 

Marksist - Leninistler partiyi "Belli bir sınıfın 
bir kesimi" olarak tanımlar, sınıfın mücadele örgütü 
olduğuna vurgu yaparlar. Bu proleteryanın öncü rölü
nun ve hegemonyasının onayı ve tarışmasız kabulü
dür. Öncü ve kurtarıcı güç olmanın sayısal çoğunluk
la mümkün olacağı şeklindeki yaklaşımların çok sık 
dile getirildiğini biliriz. Diğer sınıf ve tabakalara gö
re devrimci propagandaya daha açık, kapitalizmin 
gelişme eğrisine koşut, sınıfında gelişimi (sayısal, ni
tel) sürer. Sınıf farklılaşmasının her an işci sınıfını 
güçlendirdiği; üretimin sağladığı edimler,bunlardan 
da öte, işci sınıfının" içgüdüsel " olarak devrimci ol
ması onun öncü rolüne yolaçan belirleyici etkenler
dir. 

Cografyamızda halihazırda ulusal kurtuluş mü
cadelesinin burjuva - küçük burjuva sınıfların güctü
münde olduğu açıktır. Bir. ölçüde çıkarları, "külturel 
haklar " ve benzeri gibi istemleri, amaçlarının merke
zine koymaları, sınıf çıkarlarını koruma içgüdüsün
dendir. Sadece Kürt kimliğinin tanınması, OHAL'in 
kaldırılması, koruculugun lağvedilmesi gibi iyileştir
meleri dillendirmek sömürgeci burjuvaziyle anlaşma
ya varmanın ipuçlarını vermektedir. Bu ulusal soru-

nun içinin boşaltılarak, insan hakları sorununa indir
geme çabasıdır. 

Kuşkusuz araç ve yöntemlerin isabetli oluşturu
lup uygulanmasıyla KUKM' nin işçi -emekçi dinami
ğinin eğeminliğine evrilme yönelimi ve potansiyeli 
taşıdığı unutulmamalıdır. 

Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında plan ve 
programların yanlış yazılmasından değil; araç metod 
ve yöntemlerin yanlış algılanmasından ve anlaşılma
sından kanaklandığı bilinmelidir. 

Bu tutum pratikte hareketin programını, polilik 
yönelimlerini ve geleneklerini redetmek yerine "gev
şek~· örgüt "günübirlik" politika anlayışını yeğlcmek 
şeklinde yaşam bulur. Bu şekilde yürütülen bir faali
yet başanya değil, tasfiyeye götürür. Nitekim olan da 
budur. 

Bilindiği gibi Eylül karanlığı herkes gibi ülke
miz sosyalistlerini de "kolay " bir yenilgiye uğrattı. 
Bu da kardoların tutsak düşmesi , imha olması, sürgü
ne çıkması tabanm yitirilmesine neden oldu. Bu çok 
ağır yenilgi tezelden taparlamayı engelledi. Nihayet 
1988' de birleşme, kendine gelme, 1992 'de toparian
maya neden olan konferans ve.kongrelerin de ve da
ha sonraki dönemlerde yenilginin ideolojik ve özel
likle örgütsel nedenlerini nedense (!) sosyalisler tar
tışmaktan kaçmdılar.1976-80 arası örgütlenme şekli
ne "küçük burjuva örgütlülük" olarak değerlendirme
lerine rağmen; 1988'den bu güne kadar geçen süreçte 
de Leninist örgütlenme normlarına uygun davranıldı
ğı süylenemez. Adeta geçmişte yapılan yanlışlar te
rarlandı. İlegalitenin gereklerini yapınama dar- clerin
lemesine örgütlülük yerine geniş , kendiliğindenci 
tarz yeğlendi. Dar pratikçi tutum ve günübirlik politik 
davranışlar sergilendi. Böylece yenilgiye davetiye çı
karıldı. 

Eylül karanlığmın kadrolara yönelik yaptığı kı
yım, imha ve dejenere etme politikaları birliğin sağ
lanması, yapımn yeniden topadanması ve organize 
edilmesi işini ağırlıklı olarak yurtdışı ve metropolde
ki sürgün ve göçmen kadrolaı·ca yürütülmesine neden 
olmuştur. Bu bir eksiklik ve handikaptır. Aynı şey da
ha sonralan da sürmüştür. 

Bir hareketin sadece yurtdışından uygun olma
yan biçimlerde yönetilmemesi gerektiği; yönetildi
ğinde ise meydana gelecek olumsuzluklar ve tahribat
lar bütün çıplaklığıyla ortadır. 

Hangi nedenlerden olursa olsun, politik mülte
cilik ve sömürgecilerin metropollerindeki göçmenlik 
düzen ile bağların bir türevidir. Bu politikada bağım
lılığa yol açarak tasviyeci yön içerir. Çünkü kolay el
de edilen olanaklar bireyleri doğru politika ve değer 
yargılarından uzaklaştırır. Salt böylesi koşullarla çev
rili olan bireylerden müteşekkil bir önderliğin isabet
li bilgi, düşünce, siyaset üretmesi beklenemez. 
Ayakları ülke toprağına basmayanların bilinçleri ülke 
gerçeklerini kavrayamaz. Biliyoruz ki önderlik ide
olojik, politik, pratik (eylemsel) ve örgütsel faaliyet
leri merkezileşmesi ve bizzatibi yönetilmesinin kur-
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mayıdır. Bu planlama, hakim olma ve yönetme fonk
siyonlarının yerine getirilmes-idir. Yukarıda belirtilen 
ko~ullarda bu görevlerin yerine getirilmesi olası de
ğildir. 

Diğer taraftan sosyalisler küçük alsada oturmuş 
bir yapı olmadan önce düşman ilc yaka-paça olmayı 
yeğlemişlerdir. Eylemliliğin moral değerleri harekete 
geçirerek her açıdan nitel bir sıçramaya ve atılıma ne
den olacağı doğrudur. Oysa bu faaliyete kaba meka
nik ve öykünmeci bir tarzda yakla~ılmış; fetişteştiri
len eylem bir türlü gerçekleştirilip sürekli kılınma
mıştır. Buna göre yönlendirilen, motive edilen ve 
kandırılan kardo ve taraftar demoralizasyon ve hayal 
kırıklığına itilmi~tir. 1;3u yaklaşım yapılması gereken 
esas görevin ihmal edilip, yerine başka şeylerin ko
nulmasına yol açmıştır. Lenin "Eğer işe bir güçlü 
devrimciler örgütünün sağiamca temeliendirilmesi ile 
başlarsak, hareketin bir bütün olarak kararlığını gü
vence altına alabilir, sosyal Demokrasi'nin kendine 
özgü hedeflerini gerçekleştirebiliriz" der. 

Elbette yoğunlaşmış bir gerilla faaliyeti üzerin
de yükselen bir yapı (parti) çelikleşir. Militan bir ya
pının savaş içinde oluşacağı doğrudur. Savaş her açı
dan ve özellikle kadro bazında "doğal ayıklaııma" ya, 
arınmaya neden olur. Geçiçi yol arkadaşları ve tesa
dlifen yapıya katılan unsurların kenara bırakılması fi
ili hesaplaşma (düşmanla) dönemlerinde ivme kaza
nır. Bu da doğru ..... 

Ancak sosyalistler kendileri_ dişında yaşamın 
sürdüğünü unutuyorlar sanki. Bazıları bu işe onlarca 
sene önce, bazıları yarım asırdan beri başlamışlardır. 
Bunun için Lenin'in" Devrim kuvvetli ve birleşik bir 
karşı - devrimi yaratarak ilerler" belirlemesinin gözö
nünde tutulmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü örgütlenme 
tarzı gibi mücadele biçimleri ve zamanlamasının da 
içinde bulununan durum, gelişen mücadelenin duru
mu ve ihtiyaçları ilc düşmanın durumu tarafından ko
şullandığı - belidendiği unutulmamalıdır. 

Bundan şunu anlıyoruz kı sosyalist örgüt nonn
Iarına göre oluşmayan bir organizasyonun rutin sayı
labilecek propoganda, ajitasyon, örgütlenme ve birlik 
faaliyetlerini bile yürüteıniyeceğidir. Onun için ilke
ler ışığında "sabırla" örülen bir yapıyı oluşturmak 
ESAS AMAÇ olmalıdır. Bu kez gerçekten ama ke
sinlikle bu yapılmalıdır. Sosyalistlerin geçmişi , ide
olojik, teorik, siyasal geleneklerinin doğruluğu ile si
yasetin ve sınıfın evrimi, sınıfın genç olmaktan çıka
rak olgunluğu ve modernliğe evrilmesi, nüfus hare
ketlerinin zoradayansa da giderek kentli bir halk ol
mayı doğurduğu bir coğrafyada nitelikli bir sınıf par
tisinin inşa edilmemesi için hiç bir neden yoktur. 
Çünkü örgüt-örgütlenme işi iradi olup, devrimci yak
laşım sabırlı ve özverili çabalar ile başarı sağlanır. 

Bunun için kiminle? Niçin? Nasıl bir parti? So
nılarını doğru cevaplandırmak gerekir. Sıfır olan ye
niden ya da her işin başlangıcında olanaklar sınırlı 
olabilir. Sözkonusu olan şey devrim partisi olduğuna 
göre herşeyden önce kadrolara ihtiyaç vardır. İzlen-

ınesi gereken yol mevcut kadroları yeniden bir eği
timden geçirerek; amatör ruh, profesyonel yaklaşımla 
seferber etmektir. Geçmişte düşülen hataların tekrar 
edilmemesi için, kadroların kesinlikle en azınan ör
gütlenme ve çalışma tarzı konusunda eğitilıneleri el
zemdir. Çünkü hep belirtildiği gibi dünyanın en zor 
devrimi "sıradan bir aygıtla kazanılmaz. Bunun için 
"olağanüstü ınükkemmel" bir partiye ihtiyaç vardır. 
Bu parti en zorkoşullarda bile kararlılığından ödün 
vermeyen, devrimci çalışmayı meslek edinen, profes
yonel devrimcilerden oluşması gerekir. Ayrıca bu 
parti proleteryanın mutlak hegemonyasını savunmalı
dır. Ekonomık verilerden hareketle i~çi sınıfının öncü 
rölünü inkar etmek ekonomik ınateryalizm ve indir
gemecilik olup, kapitalist sınıflatın mücaclelcsıne 

hayran kalmaktır. Oysa bağımsız birle~ik demokratik 
ülke ve sosyalızın stratejik ilkesinin başanya ula~ına
sı proleteryanın öncülüğü olmadan olası değildi. Hal
bııkı ülkemizin sosyo- ekonomik yapısının isabetli bir 
tahlili yapıldığında işçi sınıfımızın giderek modern 
bir sınıfa dönüştüğü görülecektir. 

Topraklarsak M-L bir partiyi in~a etme işi diğer 
görevlerin önüne geçmiştir. Buradan hareketle herbi
ri başlı başına bir yazı konusu olsa da örgütlenme tar
zı, ideoloji ,program, tüzük, yayın ve kadro gibi ko
nulara -normlara kısaca değineceğiz. Bu nasıl bir par
ti? sorusunun daha doğru cevaplandırılınasını kolay
laştıracaktır. Şöyle ki; 

Sosyalistler ilegal örgütlülüğü esas almak zo
rundadırlar. Bu tarz partinin hedefleri de düşmanlar 
tarafından koşullanır.Sömürgeci faşist bir karekıere 
sahip güçlere karşı mücadele edenlerin ilegal örgüt
lenıneliri zorunludur. Bağımsızlık, Demokrasi ve 
Sosyalızm hedefı eınperyalistleri, sömürgecileri ve 
işbirlikçilerini ülkeden kovınayı amaçlar. Bu amaç, 
ancak "devrimci zor" kullanılacak gerçekleşir. Dola
yısıyla egemenlerin yasallığına hapsolunarak kullanı
lacak yöntemlerle yukarıda belirtilen hedeflere ula~
mak olası değildir. O halde mücadele aracı gayri ihti
yari ve doğası gereği iliega i olma! ıdır. Bazı kesınıler
ce !ega! örgütlenmenin çalışmayı kolaylaştırdığı söy
lenir. Bu bir yanılsamadır.Kadroların kendi yetersiz
likleri dışında illegalitcnin devriınci çalışmayı engel
leyen hiç bir yönü yoktur. Plan, program ve taktikie
rin muhtevası ilc örgütlenme ve çalışına tarzı arasın
da doğru orantı vardır. Bu örgütlenme ve mücadale 
biçimlerinin örtüşınesi anlamına getir. Zaten Leninist 
örğüt dendiğinde, örgütlenme ve mücadelenin mer
kezileşmesi anlaşılır. İl ega! çal ış ımı meşru ancak ya
sadışı propoganda, ajitasyon ve mücadele olup ; giz
li örgütlülüğü esas alır. Amaca ulaşmacia aracın sü
rekliliğinin de amaç olduğu unutulmamalıdır. Şunu 
da belirınekte fayda vardır. Ki, ilcgal ve !ega! örgüt
lenmeleri birbirlerinin alternatifi olarak görmemek 
gerekir. İkisinin diyalektik ve ustaca uyuımı ; lakin 
ilegal örgütlenmenin esas ve stratejik olmasının anla
şılması başanya götürür. 

Sol tasfiyeci akımlar !ega! örgütlenım: ve faaJi-
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ycti redederek yadsırlar. Oysa Marksistler ilegallite

nin yetmediği yerişınediği notakdan itibaren sistema

tik kitle çalışınası yapmak, şiarları lcgalizc ederek ge

niş yığınlanl duyurmak için legal olanaklardan fayda

lanmaya çalışırlar. Eylemselliğin meşru zemini ola

rak fonksiyonel kılındığında mücadeleye sayısız kat
kılar sunar. Ancak legal örğütlenme ilegal örgütlen

mcnin tamamlayıcı bir öğesi olarak denetim altanıda 

ıutulmadığında kontroldan çıkarak tasfiyeci bir yon 

içerir. Zaten yapıyı gereğinden fazla lcgalize etmek 
de sağ tasfiyeciliğin bir başka türevidir. Bundan dola

yı yasadışı (ilegal) görevleri lcgal olana ve araçlara 

yüklemekten kaçınmak gerekir. Kaldı ki Devriın par

tisi "en gizli kapalısından, nispeten gevşek ve geniş 

örgüt biçimlerinden bir çoğunun" kurumsallaşmış 

şekli değil midir? 
Bir kez daha belirtmek gerekirse Marksistler, 

· ilcgaliteye ( gizliliğe ) aşık oluduklardından dolayı 

değil ; eylemlerinin muhtevasından, politik hedefle

rinden partilerinin sürekliliğini sağlamak ve kadrola

rı koruma kaygılardan kaynaklanan nedelerden dola

yı önem verirler. Çünkü parti birimleri ve kadrolar 
belirlenmiş stratejik ilkeye göre örgütlcnınez konum
lanmaz ve davranınazsa sıradanlık, yönsuzlük, kaos 

ve yenilgi kaçınılmaz olur. 
Dolayısıyla ilegal tarz sürekliliğin sağlanınası 

zararların en aza indirilınisi ve başarının yegane yolu

dur. Dolayısıyla bundan böyle iyi-kötü l örgütlenmiş 

bir araçlar devriınci sorumlulukların yerine getirilebi

lcceğini sanmak siyasal aymazlıktır. Yeni organizas

yon kesinlikle "yeni tipte bir parti" bir "sınıf partisi" 

olmalıdır. Ulusal-toplumsal kurtuluş mücadelesi'ni 

layıkıyla yürütecek programda, ideolojide temel po
litikalarda irade ve eylem birliğini sağlamış; duyarlı 

fedakar, bilgili aynı psikolojiye sahip disipline unsur
lardan oluşmuş; homojen, yekpare (blok değil) kenet

lenmiş bir teklik arzeden; proleteryanın mutlak eğe

menliğini savunan bir parti ülkemiz devriminin nes
nel koşullarıyla öznel koşulları arasındakı uçurumun 

kapatılınasına vesile olacaktır. 
Yukarıda önemlı vasıflarını belirttiğimiz dev

rim partisinin herşeyden önce bilimsel Sosyalizm ide

olojisi ilc kuşanınası gerekir. Ancak böyle bir parti, 

devrimin yükleyeceği görevlerin altından kalkabilir. 
Yani plan ve programlar gibi onları pratiğe indirgeye
cck arac ve metodlar da devrimci ideolojinin esasla
rından güç ve "İlham " almıyorlarsa baştan yenilgiyi 

kabullenınişlerdir. Kadroların sağlam, yeterli oranda 

ideolojik- teorik derinlik ve seviye yakalamalan, par

tinin isabetli politika ve iş üretmesinin birincil koşu

ludur. Çünkü teori pratiğin sorunlarına çözüm üreten 

bir olgudur. 
Son yıllarda sosyalistlerin bilgi-bilinç düzeyie

rinini düştüğünü söylemek yalış olmaz. Bu düşüş be

raberinde teoriden kaçışa, uzaklaşmaya ve teoriye ka
yıtsızlığa yol açmıştır. Buna, Marksisı - Leninist te

oriye "dogmatizın, sabloneuluk, kitabilik, doktriner

lik, lafazanlık " gibi orgi\manlarla kara çalan dönek-

!erin katkı sundugunu söyleyebiliriz. Proleterya bili

ınine burun kıvıran revizyonist kesimler daha ileri gi

derek yenilgi ve acmazlar tünı yönleriyle fatura etme

ye çalışınaktadırlar. Sosyalizmin sorunları irdcknir
ken revizyonizm ve Troçkizın adeta kutsanıyor. Oysa 

Troçkizmin birikmiş hazır reçeteleriyle sosyalizmin 

·sorunları anlaşılmaz ve aşılaınaz. Böylesi bir yakla~ı
mı esas olarak teoriyi yeni tarzda revize etme çabası 

olarak değerlendirip, karşı koymak gerekir. Bu i hane

tin önceden boşa çıkarılınası anlamına gelecektir. La
zar Kaganoviç" politikada ihanet her zaman kuraının 

revizyonu ile başlar" derken yıllar önceden son yıllar

da yoğunlaşan sapmalara işaret etmiştir sanki. 
Toparlanma ve birlik olma çabalarının yoğun

laşınasıyla, ideolojik, politik ve örgütsel krizierin ve 

savrulmaların aynı dönemlere denk geldiği bilinir.Bu 

savrulına popülist sığ ulusal öğe ve ınotiflcrin politik 
söyleme ve kültür egemen kılınması şeklinde belir

ginleşir. Bu eğilim doğru ideolojik, sınıfal söylem ve 

argümanlardan hızla uzakla~ınaya yol açınışlır.Aka

binde siyasal hedeflerin claraltılması, muğlakla~ına 

ve silikleşmesine vardırılmıştır. 
İçinde konulan açmazların yctınezliklcrin hatt~l 

yenilgilerin sorumlusu devrimci ideoloji değildir. Ak

sine bu ideolojinin ve teorinin devrimci yaşamın her 

alanına yeterince yedirilıncmeınsi ve uygulanınaına

sıdır. Kaldı ki hemen hemen Marksist kuramın doğu

~uyla yaşıt olan Ulusal Kurtuluş Mücadelsi'ııin hiç 

bir kalkışınası devrimci kuranım yol göstericiliğinde 

olmamıştır. 

Üç Dünya Teorisi, Sosyal Emperyalizm ve Sö

mürgecilik tartışmalannın geleneğimizin teorik bilgi 

ve kültür düzeyini yükseltiği aşikardır. Yeni dönenı

de parti basını ve değişik platformlarda devrim, Ulu
sal Devrimci Hareket'in ve Sosyalizmin sorunları ko
ımlarında seviyeli araştırma ve polemiklcrin önümü

zü ve ufkumuzu açacağı ; politik kültürümüzün Türk, 

Arap ve Fars politik kültürlerinin güdümlcrinden çı

kacağı, parti ve devrim konularında bize sayısız ola

naklar sunacağı, bilinmelidir. 
Siyasal oluşumları varlığını gerekli kılan ~oyin 

ulusal-toplumsal sorunların ve bu soruların çözümü

me ilişkin görüşlerin uygulayıcısı olma ereğinin yat

tığını söyleyebiliriz. Bu yönelimlerin formüle edilmc

leriyle programlar meydana gelir. 
Marksistler program (lar) bir sınıfın projelerinin 

sistematiği ve siyasal tercihlerinin yoğunla~nıası özlü 

ifadesi olarak değerlendirler. Bağlı olarak partinin 
mücadeleyi neyle? nasıl? yürütüp yöneleceğini prog

ram(eylem) kapsaınında kurgularlar. En önemlisi de 

devriıne hazırlanırken, devrim anında ve devrimden 

sonra proreleteryanın mutlak tercihlerini ve eğenıen

liğini öngörürler. Çünkü devriınci partinin sınıf çıkar
ları dışında başka çıkarları yoktur. Bu politikanın il

keler ve çıkarlar esasına göre yapılmasıdır. Lenin "bir 

program, bir partinin elde etmeye çalıştığı ve uğrun-

da savaştığı bütün herşeyin açık kesin ve öz olarak 

bildirimidir"der. 
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Ülkemiz komünistleri zaman yitirmeden prog
ram taslağını kendi zeminlerinde tartı~nıaya açmalı
dırlar. Tartı~ımı sonuçlarının ışığında program taslığı
nın "asıl"a dünüşmcsi sağlanmalıdır. Program, ülke
nıizin Ortadoğu'daki yeri, devrimizin bölgeye etkile
ri ve taşıdığı ve ta~ıyacağı potansiyellcr, farklılaşma 
ve zora dayanan nüfus hareketlerinin _sosyo-ekono
mik yapıy~1 etkileri, KUKM'de etkin olan güçlerden 
hizi ayıran, proleteryanın devrimdeki hegemonyası, 
devrimin ba~arılmasyla oluşacak olan Demokratik 
Halk Cumhuriyeti'nden sosyalizme kesintisiz geçişin 
nasıl olacağı ; hepsinde öteye mücadele biçimleri ve 
mücadele aracının nasıl olması gerektiğini kapsama
lıdır. 

Örgütlenme tarzı, ideolojik duru~ vee program 
bağlanıında açıınlamaya çalıştığımız hususların pra
tikte yankı bulması ve gerçekleşmesi ancak disiplinli 
bir parti vasıtasıyla gcrcekleşir. Disiplini sağlayacak 
kurallar tüzük olarak formüle edilir. Tüzüğün esas iş
levi partinin her açıdan yekpare bir görünüm olması
nı sağlayacak örgütsel dağınıklığa ve anarşi ye son ve
recek yaptınıniara sahip olaınasıdır. Bu katı ve "bi
linçli" disiplini gerektirir. İdeolojik, politik ve örgüt
sel birliğin garantisi bu şekilde algılanan ve anlaşılan 
disiplindir. Zaten yapı kural ve yöntemlerin sistema
tize olmuş halidir. Lenin tüzüğü, "Partinin üzerinde 
inşa edileceği esaslar"olarak tanımlar. 

Tüzüğün olması yetmez. Kadrolara dikte edil
meli, adeta beyinlerine kazınınalıdır! İrade iş ve örgüt 
birliğini bozan davranışlara tüzükten güç alan idari 
tedbirler anında uygulanmalıdır. Müsaınahakar ve es
nek davranmak kaos ve anarşiyc yol açar. Bu konuda 
katı ve ilkeli davranmamak düşmanın işini kolaylaştı
rır. 

Herkesin yaptığının yanına kar kaldığı, yanlış 
yapanların cl üstünde tutulduğu, olumsuzluğu içsel
le"~tiren kadroların gözde olduğu bir partinin gelişınc
si ve iyi i~ler yapması, dü~ünüleınez. B u disiplinsiz
I ikiere davetiye çıkarına, örgüt yaşamıyla hedef ve 
yöntemlerin uyumlu olması ilkesinin çigncnmcsidir. 

Proleterya partisinin kadroları uğrunda mücade
le verilen sosyalist toplumu oluşturacak bireylerin bu 
günkü prototipleridir. Geleceğin insanını yaşanıında 
somutlaştıran bir kadroda sıradanlıklma ve çirkinlik
lcrc yer yoktur. Bu özellik ortalama bir insanın davra
nışlarını scrgilemeyi başından engeller. Yanlı~ yap
ınayı yaşam biçimi haline getiren kadrolar kendileri
ne, partiye ve devrime zarar verirler. 13öylclcri Leni
nist partilerde tepclenir. Bilinmelidir ki, örgütlerin sü
rekliliği katı ve bilineli disiplinin örgüt ya~amına ege
men kılınmasıyla sağlanır. Onun için otoriter, bilinçli 
bir ''cehennem disiplini"nin içsellqtirildiği bir yapı
nın inşaası işin yarısı demektir. Yeraltında çalışan bir 
yapıda biçimsel demokrasiye tolcransa ve vurduın
duymazlığa yer yoktur. Aksi tutum güçlü olmanıayı 
kabullenınektir. 

İrade, eylem ve psikolojik birliğin yanısıra; çev
re bölge "kent yurseverliği" ve kişisel bağların yerini 

"PARTi BAGI"na bıraktığı bir yapıda ancak tüzük 
hükümlerinin egemenliğinden sözedilebilir. Devrimci 
bir partiyi ycnilmcz kılan ~eyin o'nun disiplinli ya~a
mını kabullenen; bilinçli ve kendini adamayı bilen 
profesyonel unsurlardan oluşuyor olmasıdır. Ürgüt 
kadrolar toplamıdır. Devrimci üretim ve devrim kad
rolarla muhtemeldir. Lenin "Tarihte hiç bir sınıf bir 
hareketi örgütlcmeye ve yönetmeye ımıktcdir sivril
miş temsilciler ve politik liderler yetişmeksizin ikti
dara gelmemişti" der. Stalin daha da ileri giderek ve 
haklı olarak "Herşeyi kadrolar belirler" diyerek dev
rimci mücadelede kadroların önemine vurgu yapmış
lardır. 

Sosyalislerin kadroları her açıdan dcğcrkndircn 
bir kadro politikasına sahip oldukları söylenemez. 
Bilgili, aziınli, fedakar, cesur, partiye ve davaya bağ
lı, yetkin, alçakgönüllü ve mütevazi kadroların nere
lerden dcvşirilcceği ve yukarıdaki ediıniere nasıl ka-· 
vusrurulacakları hususunda tam bir politikasızlık 

içi;ıdc olduklarını gözlemlemek mümkündür. İçinde 
olunan örgütsel kriz ilc "işinin ehli" kadroların azlığı 
parelelik arzedip, yukarıdaki dcğcrlcndirmeyi haklı 
kılmaktadır: Bu aynı zamanda yönetici kadroların ye
tersizliği, yeteneksizliğinin de tescillidir. Hem de 
çeyrek asırlık bir geçmişe rağmen. 

Devriınci faaliyette yirmi dört yıl çok uzun hir 
zaman diliınidir. Düşünün üz ki devrimi ba~arnıa işiııi 
meslek edinmiş bireylerden oluşan bir hareket, mev
cut kadrolarına son on sene içerisinde ülkeden h ir elin 
parmakları kadar kadro ekleme b~ı~arısı göstereınc

miştir. Bu izahı mümkün ancak çok acı, trajik ve ağır 
bir sonuçtur. 

Peki bu olgunun bir açıklanııs yahut vasıflandı-
rılması yok mudur ? 

Vardır. 

Nedir? 
Kısacası "Öznel ycteneksizlik'' tir. 
Neye rağmen bir sonuç alınmıştır? Biliyoruz ki. 

bu zaman diliminde gençlik ay<ıktadır. Kürt gctoları
na dönüşen işçi semtleri ya da moda deyimle" varo~
lar"direngcndir. Ülke kırsal nüfusun yoğunlukta ol
duğu bir soyo-ekonomik düzeyden sınıf farklıla~ınası 
ve özellikle zorla göçcrtilmenin neden olduğu nlirus 
hareketleri sonucu "devrimci kcnı'' porCiline evrilmis
tir. İşçi - emekçi sınıflar kendi gerçek temsilcilerini 
araınaktadırlar. KUKM'nc hergün, her saat, her daki
ka önemli oranda kişi grup ve <;evre akınaktadır. Da
ha önce milyonlar bu işin ic,:incledir. Kısacası bir halk. 
kurtuluşu için komplc ayatadır. Yukarı da saymaya 
çalıştığımız zeminler deyim yerindeyse kadroların 
"dölyatakları"dır. Öyle ya! kadrolar gökten zcnıbille 
inmez. Milyonların ayakta olduğu bir coğrafyada 
kadro sıkıntısı çekmek izalıa ıııulıtaçtır. Soruııılular 
bunun kritiğini yapmak zorundarırlar. Aksi tut u ın bo
şa kürek saHamak olacaktır. 

Normalinde bu sonuca neden olanların geriye 
çekilip, yerlerini tecrübesiz ama enerjileriyle dü~e 
kalka öğrenerek doldurabilccck gene,; ve dinamik un-
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surlarü bırakması ycğlenmclidir. Ancak böylesi aday

ların halihazırda olmadığı bilinmelidir. Bu bir handi

kaptır. Ancak çözümsüzlük değildir. Yapılması gere

ken şey; mevcut kadroları örgütleımıc-çalışma biçim

leri .ve teknikleri konusunda yenielen bir eğitimden 

geçirerek doğru oluşturulmuş bir örgütlenme ve mü

cadele programlarıyla donatıp; geleneksel dar pratik 

ve çevre atmosferinden çıkarak, geniş yığınlar içeri

sinde amatör ruh, ancak profesyonel tarzda devrimci 

çalışmaya başlamaktır. 

Kadroların eğitiminin bu kadar çok ifade edil

mesinin nedeni ML kuramın içkinleştirilmesi ve 

iizümscnmcsinin kadrolarda seviyeyi yükseltip parti

ye nitelik kazandırmasındandır. Bu eğitim yayınlar, 

eğitim seminerleri, birebir eğitim çalışmaları ve esas 

olarak "parti okuiı/' vasıtasıyla gerçekleşebilir. 

Yukanda eğitimin kadroların nitelikleri üzerinde be

lirleyici bir etkiye sahip oldugunu vurgulayarak, par

ti basınının bu eğitimde önemli bir işlcve sahip oldu

ğunu bclirtik. 
iletişim araçlarının toplumun politik ve külturel 

şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip oldukları 

genel kabul görür. Egemenlerin tekniğe yazılı, görsel 

ve işitscl iletişim araçlarına hakimiyetinin proleterya 

ve emekçi sınıfların beyinlerini dumura uğratnıa fa

aliyetine clönüştüğünü biliyoruz. 

Sosyalistler ekonomik nedenlerden dolayı ileti

şim araçları içerisinde ağırlıklı olarak yazılı basma 

(kitap, dergi, gazete, bröşür) öncelik verirler. Amaç 

partinin ajitasyon, propoganda, örgütlenme, eylem, 

eğitim, ve motivasyon faaliyetlerinin bir merkezden 

yönetilmesi ve yönlendirilmesidiL Yayınlar, zararlı 

ideolojiterin teşhir edilmesi, doğruların sunulması 

bağlamında "ideolojik merkez, kollektif propagan

dist, ajitatör, örgütleyici, politik kampanya düzen

leyici, eyleme ve harekete geçirici " ulusal lopluriısal 

kurtuluş mücadalesinde ve başarısından sonraki 

dönemde i~çi-cnıckçi sınıfın hegemonyasını savunan, 

birlikçi ve esas olarak yukarıdakileri yaşama geçiren 

ve "örgütleyen" birer merkez olmalıdırlar. Bağlı 

olarak uluslararasıKomünist Hareketin değerlerini ve 

mirasını yüceltip sahip çıkan; cıncğc saygılı 

KUKM'nin sesi parti politikalarını kitlelere duyuran, 

seviyesiz zararlı ve yanlış polcmik ve akımlara kapalı 

vb. gibi ilkeler yayın politikasının önemli kriter

lcriclir. 
Proleterya devrimcileri periyodu ve gündemi 

yakalayan "iyi örgütlenmiş bir dağıtım ağına (posta) 

sahip", yetkin ve sağlam bilgi ve materyal kaynak

larına haiz, uzmanıaşmanın yol göstcriciliğindc vücut 

bulan bir iş bölümüne göre konunılannıı~ unsurların 

ve bir bütün olarak partinin emeğinin yoğunlasmış 

hali olan bir yayın faaliyetini gcciktirmcden örgüt

lcnıelidirler. 

ilkin Merkezi Yayın Organı 'nın oluşturulması 

hcdcflennıelidir. Sömürgcci faşizmin legal imkanlara 

tahanımülsüzlüğü bunu gerektirir. Sırayla teorik 

yayının güçlendirilmesi, iç yayın, gençlik, kadın ve 

sendikal kesimlere yönelik yayınların olu~turulması 

progranılanmal ıdır. 

Yayın faaliyetinin niteliği nıuhahir, yazar, 

idare, teknik ekip, bürolar ve bloke ol ın u.) bütçenin is

tenen düzeyde kurumlaşmasıyla artar. Bunlardan 

birinin veya bir kaçının eksikliği, yayınların niteliğini 

ve kalitesini düşürür. 
Denilebilir ki, yayınlar bir partinin ve önder

liğinin aynasıdır. O halele teknik-biçimsel ve edebi 

olarak mükemmel, gündemi ve periyodu yakalayan. 

devrimimizin sorunlarını ve çözüm ~ckillerini bir 

arada sunan yayınlanan olu~turulup, otunulmasına 

özel önem vermelidir. Bunun kadrolara, aydın ve cn

tclektücl kesimlere ve yığınlara sunacağı katkılari ay

rıca belirtmeye gerek yoktur. 

Yukarıda belirtilenlerden hareketle devrimci 

metod ve yöntemlerin İşığında yapılan hir ürgütlen

ıne, ML ideoloji 'nin rehberliğinele olu~tunılan bir 

program, bilinçli disiplinin yön verdiği bi lgili ve 

·profesyonel kadrolardan müteşekkil, irade ve eylem 

birliğinin pekişmesini sağlayan yayınlara sahip bir 

siyasal organizasyonun gelişip serpilmesini dalbudak 

salmasını, giderek KUKM'ne iinderlik etmesini en

gelleyen bir durum sözkonusu olnı~v. 

Tabiki öznel yetcneksizliklcr hariç... (,\inkü 

devrime önderlik edecek bir partinin olu~turulınası 

için coğrafyamız sonsuz ve devasa olanaklara sahip

tir. Buıjuva-küçük burjuva part i ler ( PDK. YN K, 

PKK) milyonların her türlü katkısına ın:vJıar olurken 

sosy~ılistlerin marijinal hatta tasfiyeyle br~ı kar~ıya 

kalmaları bir çclki~kiclir. Nedenleri belidir. Ba~k:ı 

yerlerde sebep ve suçlu araın:ık i~in kolay yanıdır. 

Sorun "bir avuç" donanı ılı ve inançlı "da va 

adamı"nın organize olup yığınların içinde politika 

yapnıasıdır. Kısacası yanlış olan ~ey plan ve progranı

lar değil, bunlara anlam kazandırıcak araç ve yöntem

lerin yanlı~ anla~ılınası, kurulması ve hiçiııılcn

mesidir. 
Dolayısıyla sorun öznel ve iradidir. iradi sorun

lar doğru yakla~ınılarla çoziiınlcnirlcr. Tenıci mer

kezi ve ivedi görev "profesyonel devriınciler örgütü·: 

yaratmaktır. Bu da uluslararası Komunist Hareket 'le 

geleneğimizin bize sunduğu olumlu- olumsul deney

Ierin ve Leninist parti normlarının yol göstericiliğin

de olacaktır. 
"Profl:~syoncl Dcvrinıcilcr Ürglitli"nli in~a et

mek elbette kolay bir iş değildir. Kolay güç ve odak 

olunacağı yanılgısına düşnıcıııck gerekir. Zaten dev

rimcilerin en belirgin özelliğinin zoru ba~arıııak ve 

zor günlerin insanı olmak değil midir'' Zorun sehat 

inanç ve özveriyle a~ılacağı bilinıııclidir. Bu dcla 

mutlaka yüksek bir ahlak ve eğitimle kuşanıııı~ kad

roların egemen kılınacağı bir yapı lıcddlennıclidir: 

Geleneksel kadro ve örgüt anlayı~ında rötu~lar 

yaparakdeğişim ve atılım gcrçcklc~nıcz. Anı kurtaran 

küçük, gündelik, pratik - politik kaygılam clü~ınedcn 

önemli görevlere ve hedeflere yonelmek gerekir. 

Yeni yapı , kendisinin yeni tarzını bclirleyip, 
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egemen kılmalıdır . Bu tarz militan duruş, özverici 
ç;lışma , ölümüne bağlılıktan geçer . İçi boşaltılarak 
dejenere edilen değerlerin tekrar eski soylu imaj
Iarına kavuşturulması için mümkünse yeni bir dil, 
söylem ve terıninoloji oluşturulmalıdır. Ayrıca , ik
tidarı hedefleıneyen geleneksel politika tarzını ter
kederek büyük kitleler içinde politika yapan parti 
tavrı göstermek, yeni anlayışın en belirgin özelliği ol
malıdır. Kendini tekrar eden kısır döngü ve dar 
pratikçi yönelim ancak bu şekilde aşılır. 

Toparlarsak; tanımlanmış bir hiyerarşi, 

yukarıdan aşagıya inşa, uzmaniaşmaya dayalı iş
bölumü, siyasi ve eylemsel eşgüdüm; örgütsel , ey
lemsel kurumlaşma bağlı olarak eylemsel araciarın 
kurumlaşması; bunlarla birlikte ve eİ1 önemlisi her 
türlü faaliyetin (Propoganda , ajitasyon , örgütlenme 
ve eylemin) merkezden denetlendiği ve yönetildiği 
bir partiyle sınıf ve örgüt bağlaınında iktidar olun-

abilir. Başka bir tarzda davranmak ve inat etmek kad.: 
rolara , devriıne ve halka zarar vermektir. 

Ülkemiz sömürgeci ve emperyalist rekabet ve 
çelişkilerin odağı sayılan bir coğrafyada yer almak
tadır. Ortadoğu'nun bu karınaşık ve grift atmosferin
de mevcut önderiikierin halkımızı mutlu sona ulaştır
maları mümkün değildir. Bu yük koınünistlcrin 

omuzundadır. 

Dolayısıyla Bağımsız, Birlqik , Demokratik 
Ülke ve Sosyalizm hedefinin ancak çerçevesini ve 
yönelimlerini çizdiğimiz Devrim Partisi i le gerçek
leşeceği unutulmamalıdır. Bu parti çok sınıflı 
"Ulusal Devrimci Hareket" içerisinde proleteryanın 
eriyip , burjuvazinin yedeğine düşmesi tehlikesinin 
de ortadan kaldırılmasına neden olacaktır. 

Kısacası ML ideoloji , sosy<cllist siyasal perspek
tif ve Leninist örtgütün devrimdeki egemenliği için 
siyaset tarzının değiştirilmesi gerekir.O 
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Orgüt ve Kadrolar 
Sorunu 

Meran ROJiN 

Ülkemizdeki sömürgeci boyunduruğu içeriden ve 
dışarıdan destekleyen payandalarıyla birlikte yıkmak, 
devrimci kesintisiz bir şekilde sürdürerek sosyalizmi kur
mak istiyoruz. Bu da devrimele proletaryanın hegemon
yasını ve proleteryanın siyasi egemenliğini şart koşar. 
Hedefi önüne koyanlar buna uygun aracı da benimsemek 
zorundadırlar. "Devrim, Politikanın en yüksek edimidir 
ve devrim isteyen herkes aracını da İstemek zorudadır." 
ProJetaryayı eğitecek, onu savaşıma hazırlayacak, ona 
politikada önderlik edecek her zaman ve her koşulda ba
ğımsız bir proleterya partisinin varlığı vazgeçilmez her 
işin başında gelir. 

Proletaryanın mücadelesinin esası siyasal iktidar 
mücadelesidir. "iktidar için mücadelede proletaryanın ör
gütten başka silahı yoktur. "Lenin) Demik ki politik mü
cadele de bir taktiğin varolması ve onun hayata uygulan
ması için onu üreteen ve pratikte gerçekleştirecek örgüt
lü öncünün olması gerekir. Bu bakımdan ilk ve en ivedi 
görev, siyasal mücadeleye dirilik, sarsılmazlık ve sürek
liliği verebilecek bir devrimciler örgütünü yaratmaktır. 
Bu yazının esas konusunu proletaranın siyasi örgütü 
oluşturmuyor; ya da nasıl bir örgüt, örgütün ilkeleri, işle
vi ve yapısını detaylı bir şekilde irdeleınek anlaıntnı da 
taşımıyor. Her örgüt belli bir insan malzemesinden olu
şur. 

Burada proletarya örgütün oluşturan dokusu farklı 
olan Komünist insan tipi"ni yani kadrolar sorununu ele 
alacağız. Kadrolar sorunu örgütün dışında, ondan bağım
sız değildir. Soruma açıklık getirmek için kouyla bağ
ınantısı içinde profesyonel devrimciler örgütüne, buna 
bağlı olarak kadro politikasına, örgütsel çalışınada oı1aya 
çıkan bazı eksiklikler, yetersizlikler ve aksaklıklarla bir
likte saflarımızda boy gösteren bazı bireyci eğilimiere 
değineceğiz. 

Her siyasal örgütün niteliğine ve çalışma tarzına 
uygun olarak kadroları şekillenir. Leninist bir örgütlenme 
de örgüt anlayışına uygun olarak Leninist kadro yu şekil
lendirir, ideolojik-siyasi çizgi, örgütsel alayış, çalışma 

tarzı, mücadele taktik ve biçimleri ve yürüttüğü devrim
ci faaliyete uygun, onunla bütünlüklü bir kadro anlayışı 
gündeme gelir. Örgütsel yapıda hayati önem taşıyan yön
lerden biri-belki de en önemlisi ve esası-komünist mili
tan tipi özelliklerine haiz kadrolara sahip olmak ve onla" 
n yetiştirmektir. Stalin, kadroların önemini belirtirken 
şöyle der: "yoldaşlar, yeryüzündeki tüm değerli sennaye
lerin en değeriisi ve en kesini, en belirleyicisi insanlardır, 
kadrolardır. Bizim bugünkü koşullarımızda, "kadroların 
her şeyi belirlediğini" anlamak gerekir." Leninist örgüt
leme anlayışında esas sorunlarda biri kadrolaşma sorunu 
olarak belirlenince, kadrolara ilişkin doğru bir politikanın 
belirlenmesi zorunludur. Çünkü, devrimciler örgütü, 
meslekten yetişme, çıraklık döneminden geçmiş profes
yonel devrimcilerden oluşur. Bu açıdan kadro politikası, 
kadroların korunası, özenle yetiştirilmesi görevi görmez
likten gelinemez. 

Her siyasal örgütün niteliğine uygun olarak kadro
larının şekillendiğini söyledik. 

Ülkemizin tarihsel ve toplumsal yapısı gereği geç
mişte Marksist- leninist bir örgüt olmadığından buna 
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uygun devrimci komünist tipte kadrolar da ~ekillenme
miştir. Bu şu anlama gelmiyor, fedakar, militan özellik
lere haiz ulusal kurtuluşçu önderler çıkmadı. Hayır el
bette, isimli ve, isimsiz ülkemizin 150 yıllık ulusal kur
tuluş mücadelesi tarihinde çok sayıda kahraman çıktı. 
Bunlar fedakar, savaşçı sarsılmaz iradeye sahip, sömür
gecilere boyun egmeyen özellikleriyle tarihe mal ol
muştur. Her komünist kadro bu özellikleri kendi bünye
sine içeıınclidir. Ama bu özellikler onları komünist 
yapmıyor, komünist kadro komünist örgütte şekillenir. 

l970'ler sürecinde Marksizm-Lcninizmin ideolo
jik ve politik çizgisi üzerinde şekillenen hareketimiz, 
her ülkedeki M-L hareketin ilk doğuşundaki benzerleri 
gibi eksik ve yetmezlikleri, kaçınılmaz özürleri elbette 
olacaktı ve oldu. Her alanda (ideoloji, Politika, pratik) 
eksikliklerin bulanıklıkların olduğu gibi örgütleme de 
de bunların olması kaçınılmazdı ve oldu. Geçmişteki 
örgütlenme seviyesine uygun olarak, her yönüyle geliş
miş yetkinleşmiş, meslekten profesyonel devrimi olarak 
yetişmiş Leninist militan tipinde kadroya da sahip ola
ımıdı. Örgütlenme, bir çocukluk evresinden geçerek ol
gunlaşır kuralı gereğince bulanıklıklar, eksiklikler ve 
zaaflar ilk başta kaçınılmaz geçici özürleri oluşturacak 
çocukluk evresi aşılınca, bunlar da aşılacaktır. Bunları 
bir ayak bağı, değişmez bir kader olarak göıınck ve özel 
bir kaygıya kapılmak yersizdir. Devrimci deneyim, ör
gütlenme becerisi ve mücadelede ustalık sonradan ka
zanılan şeylerdir. Yeter ki bu nitelikler kazanılmak is
tensin, kusurların farkına varılsın, gerisi peşinden gele
cektir. 

Her ülke, örgütlenme ve mücadelede tecrübe ve 
deneyimi kendi özgülünde, kendi koşullarında aşamak 
r-orundadır. Ülkemizde ulusal kurtuluş hareketinin geç
miş tarihi deneyimi, yaşadığımız dönemin tecrübe biri
kimi ve uluslararsındaki komünist örgütlenmelerin de
neyiminden yararlanmak gerekliği tartışma götürmez. 
Ülkemizin tarihsel ve toplumsal koşullarını gözardı et
meksizin, evrensel olan Marksist-Leninist örgüt mode
lini ve ona uygun komünist militan tipini yaratmak ka
çınılmaz bir gerekliliktir. 

Ülkemizde ulusal kurtuluş hareketini daha geniş 
ve derin bir şekilde güçlendirmemiz ve canlandırınamız 
gerekir. Devrimci ulusal kurtuluş hareketinin gerçek 
gücü halk kitlelerinin uyanmasında; zayıflığının ise 
devrimci yöneticilerin bilinç ve girişkenlik ruhunun ek
sikliğinde, çalışma tarzında olduğu bilinen bir gerçektir. 
Devrimci örgütlerin büyümesi ve gelişmesi, ulusal kur
tuluş hareketinin gelişmesinin ve halk kitlelerinin uya
nışının gerisindedir. Sadece işçi sınıfına değil, bütün 
halk kesimlerine gidecek, kendi alanlarında uzmanlaş
mış, siyasal ajitatörlere, propagandistlerc, örgütçülerc 
ve gerilla savaşını sürdürecek savaşçılara ihtiyaç var. 
Mücadeleyi bütün boyutlarıyla örgütleyecek ve önder
lik edecek militan özelliklere sahip kadrolara ihtiyaç 
var. Görülen uzmanlaşma, örgütlenme ve savaşma ek
sikliği en büyük kusurumuz olarak görünüyor. Kendini 
devrime adamış, meslekten yetişmiş, kendi alanında uz
man ve birbiriyle uyum içinde çalışan profesyonel dev-

riıncilerden meydana gelen bir devriınciler örgütü ol
maksızın mücadelenin canlılığı, kalınılılığı ve süreklili
ği sağlanamaz, kalıcı zaferler elde edilemez. 

Her şeyde önce yapılan işin ciddiyeti ve iincnıi 
anlaşılmalıdır. "Kendiliğinden" "ilkel" ve "amatör" bir 
örgütlenme ve çalışmayla hiç bir yere varılaınayacağı 
açıktır. Devrimci sorunu, "kendiliğinden" bir sürece bı
rakılamaz. Bir takım kişilerin sosyalizmi "savunımısı", 
yerel düzeyde oluşan belli grupların düzene kar~ı çqit
li tepkileri örgütlenmesi, dile getirmesi, hatta ba~ı sonu 
belli olmayan, belli bir amaç taşımayan ve bir plan da
hilinde gelişmeyen silahlı eylemlerin olması bile bize 
bir adım dahi ileri attıramaz. Sağ oportünist, reformcu 
bir anlayışla "devrim kitlelerin eseridir", o halde kitle 
eyleınliliğini bekleyelim, kilc kendi içinde özgütlcnıcsi
ni ve doğal öndediğini yaratır, benzeri tezieric "kitle 
kuyrukçuluğu"na düşmek, kitlenin gerisine dü~ınek ve 
hazırlıksız yakalanmak kadar kötü bir şey yoktur. Silah
lı mücadele mi, elbette savunuyoruz, gerilla savaşı mı, 
hiç kuşkusuz .... Bir çok ülkenin devriminden laf açarak 
saatlerce nutuk çekilir. Ülkenin özgüllinde ileriye doğ
ru pratikte bir tck adım atılamıyorsa bunun da sonuçta, 
yukarıdaki sağcı, reformcu anlayıştan pek bir farkı yok
tur. Artık bunun toplu bir bilançosu çıbmlmalıdır. Bu
nun zamanıçokan geldi geçiyor hile. 

Bugün ülke zemini üzeride bir devrimciler örgü
tünün yoksuniuğu kendisini her bakımdan hisscttiriyor. 
Bu canalıcı sorun ya bilince çıkarılıp kavranamıyor, ya 
da bu işi pratiğe dökecek basircte sahip unsurlardan 
yoksunuz. Elbette bir devriınciler örgütü oluştuulınası
na onay vermekle oluşturulması ve i~levini yerine getir
mesi aynı şey değildir; bu hemen kolayca üstesinden 
gelinecek bir iş de değil. Yalnız bunu sürekli yaratma 
çabası ve çalışması istenen hız seviyesinde yürümüyor. 
Halk kitlelerine güven verecek ileri bir adını atıldığı cia 
henüz hisscdilmiyor. Sorunun üzerine gereken dikkati 
çekmeli ve önemle üzerinde durmalıyız. 

Bir siyasal örgüt (parti veya hareket) insanlar gru
bundan oluşur. ancak ne örgüt şckilsiz, laçka, ilkesiz ve 
amaçsız bir yığınlar toplamıdır; ne de örgütü oluşturan 
tek tck bireyler "rastgele" sıradan insanlar durumunda
dır. 

Siyasal bir örgütün (parti veya hareket) tarihsel ve 
toplumsal koşulların ürünü olarak varolmasınlll teme
linde bir sosyal sınf yatar. Siyasal örgütler (parti) siya
sal areneda sınıflar mücadelesini verirler. Her siyasal 
parti bir sınıfın damgasını taşır ve onu siyasal arenada 
temsil eder. Her siyasal, örgüt temsil ettiği sınıfın ka
rakterini taşır, tarihsel ve sosyal koşullara göre şekille
nir. Burada sınıf olarak proletaryanın nasıl bir örgütü 
hedeflediğini, örgütün yapısını konuımızun dışında tu
tarak insan öğesi bakımından, bir siyasal örgütü oluştu
ran insanlar grubunu üz öğede incleycceğiz. Bunu ay
rıntılandııınak farklı öğelcre ayrıştırmak mümkün ama, 
biz, ayrıştırdığımız üç öğe insan grubunu şöyle sıralaya
lım: 

Birincisi, sıradan ve ortalama kişilerin meydana 
getirdiği taraftarlar kitlesi. Bunlar sadakat ve disiplinle 
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(gönüllü disiplin) bir araya gctirilirlcr. Örgütle önemli 
bir gücü olu~lururlaı', ancak merkez örgüte ve disipline 
bağlayan biri oldukça güçtürlcr, böyle biri bulunmadı
ğında bir toz bululu gibi dağılırlar. 

İkincisi, üst yönetici kesimi oluşturan, ulusal çap
ta merkeziyctçiliği sağlayan, ideolojik siyasi ve örgütsel 
yapısına yön veren önder kesim, Bu öğc tck başına bir 
paıtiyi oluştuıınaz. Tck başına"gövdesiz bir baş" veya 
ordusuz komutan olarak sözü edilir. Ama çok kere or
duyu kurmak komutan yetiştirmekten daha kolaydır. 
Komutan yitirilirsc yaşayan ordu mahvolur, dağılır. An
cak bir "komutanlar topluluğu" bir orduyu yaratır. 

Üçüncüsü, iki öğe arasında yeralan ilki ikincisine 
bağlayan öğe. Yalnız "fiziki" bir bağ değil moral ve en
tellektüel anlamında da teması sağlar ve birleştirir. Bu 
üç öğenin birleşmesi bir partiyi oluşturur, belirli bir dü
zenlilik içinde yüksek bir etkinliğe ulaşır. 

Profesyonel Devrimciler Örgütü 
·Lenin """Kendiliğindenlik" ve "bilinçlilik" hak

kındaki teorik tartışması ve partinin niteliğinin ve işle
vinin ne olması gerektiğine ilişkin hayati öneme sahip 
tespitleriyle devrimci marksist akımla, marksizmi dev
rimci özünden soyutlamaya çalışan oportünizm arasın
daki karşıtlılığı inccler, oportünizmin ideolojik temelini 
açığa çıkarır, araya ayrım koyar. İşçi sınıfının tarihi gö
revlerini yerine gelirebilmesi için devrimci teori ilc sos
yalist bilincin önemini gösterir. Marksizmin bu alanda
ki düşüncelerini geliştiren Lenin' in ortaya koyduğu ku
ralları şöyle sıralayalım: 

1. "Devrimci teori alımıdan devrimci eylem ol
maz" düşüncesinden harcktle teorinin önemini işaret 

eder ve teori ilc pratiğin kopukluğunu ortadan kaldırır. 
2. Sosyalist bilinci ya da siyasi sınf bilincinin işçi 

sınıfı içinde "kendiliğinden" gclişcıneyeccği ve işçilere 
ancak "dışarıdan" vcrilcbileceğidir. Ve kendiliğinden 
bir hareket yerine bilinçli bir hareketi koyar. Buradan 
işe,; i sınıfı hareketi ile bilimsel sosyalizmin ayrı kanallar
da yürüdüğünü partinin en önemli görevinin ikisini bir
leştirmek olduğu sonucunu elde ederken; Lenin, bu du
rumu, "öncü savaşçı rolü ancak en mükemmel teorinin 
rehberliğindeki bir parti tarafından yerine getirilebilir" 
biçiminde ifade eder. 

Burjuva ideolojisine kar~ı kararlı uzla~ınaz müca
deleyi önerirkcn, "i~çilerin sosyal-demokrat (bugün 
sosyalist-b) politik bilinç düzeyine yükseltmeyi" amaç
lar. Devriınciler i~çi sınıfına gitmelidir önerisini yeter
siz bulan Lenin, devriıncilerin sadece işçi sınıfına değil 
"'bütün sınıf ve tabakalara" gitmesi gerektiğini belirtir. 

Karşınıızda kökleşmiş, deneyimli, kurumtaşmış 
her türlü teknik donanım ve imkana sahip düşman güç
ler var. Kusursuz biçimde donatılmış ajan, provakatör, 
polis ve askeri birlikler var. Savaşan kadrolardaki karar
lılık tck başına sonuç vermez. Eğitimden yoksun ama
tör ilkel bir çalışınayla sorunların üstesinden gelinemez. 
Eğer iyi donanımlı, illegal teknik aygıta sahip değilse
niz en küçük bir eylemde ve faaliyette darbe yemek, po
lise yenı olmak kaçınılmaz hale gelir. Bu da geçmişte 

yaşandığı gibi örgütsel yapıyı kesintiye uğratır, kalıın
lık ve süreklilik sağlanamaz. 

Siyasal mücadeleye bağlı olarak örgütlcnınede ve 
kadrolaşınada da sağ ve "sol" olmak üzere iki yani ı~ an
layış vardır. Birisi kendiliğinden gelişen sınıf hareketi, 
grcvlcrdc, direnişlerde kendi örgütleımıesini ve siyasal 
öndediğini kendisi yaratır anlayışı; diğeri ise devrimci 
teoriden, bir siyasal plan ve progranıdan yoksun. küc,;ük 
buıjuva "bireysel kahramanlığı"na dayanan ülke çapın
da merkezi bir örgütten yoksun, mücadeleyi sadeec 
"darbecilik"lc sınırlayan, dar grup eylenıliliğine daya
nır. Biri refoııncu, öteki "devrimci" olan bu iki eğilim 
kadro anlayışı sağ, pasif, siyasal mücadelede prol"csyö
nelleşmeıniş, laf ebeliğl yapan, disipline gelmeyen bur
juva aydın bireyediği batağıııda, zorluklara gelmeyen, 
ihtilalci özden yoksun, ufku kendiliğindenci mücade
leyle sınırlıdır. Diğeri ise düzene karşı bir reaksiyon 
olm·ak çıktığı için "devrimci bir ruh'' taşısadada "birc)'
scl kahramanlığın" ötesine gec,;cıncz. Anlık, hesapsız 

hareketler ya yokolmayı getirir veya zorluklar kar~ısın
da inançsızlığa kapılır. Bu iki anlayış sonuçta aynı nok
tada birleşir: İlk ve zorunlu pratik görevi, siyasal ınlica
delede canlılığı ve süreklililği sağlayabilecek devrimci
ler örgütünün yaratılması olduğunu görcnıcmcleri, böy
le bir örgütün de meslekten yctişnıi~, cğitilıni~ profes
yonel devriıncilerden oluşacağını anlayamanıalarıdır. 

Bir örgüt kendisine uygun, meslekten yetişmiş 
komünist siyasal önderler ve militanlar yaratılmasını 
zorunlu kılar. Yığınların somut isteınierine cevap vere
cek, onları harekete geçirecek, önderlik edecek, kalını
lı-istikrarlı merkezi militan bir devrimciler örgütünün 
yaratılması özel çaba sarfetmeyi gerektirir. Sıradan i~çi~ 
ler ve emekçi halktan kesimler bir militanın görevinin 
yapamazlar. Devrim mücadelesi. devriınci eylemi yürü
tecek. siyasi polise karşı mücadele cekcek meslekten 
yetişmiş, özel yetenek gerektiren profesyonel devrimci
yi gerektirir. Böyle bir militan lıangi nıcsleteıı gelirse 
gelsin ister öğrenci, isterse işçi olsun her Ilir ayrı ın silin
ınclidir. Çünkü, söz konusu olan mesleki bir örgüt değil 
devrimciler örgütüdür; devrimciLer iirgütü, devrimciliği 
meslek edinmiş, M-L üyelerden oluşan "dar'' ve son de
rece gizli olmalıdır. 
Örgütün yerine sınıfın kendisini veya mesleki gevşek 
örgütlenmeyi geçiren ekonomist eğilimler, hLiylik hir 
yanılgı içindedirler. Son döncmdeki uvriycrist eğilimle
rin ortaya çıkışı gcçmi~tc örgtlcnnıelcrde ağır basan po
pülizme karşı çıkıyoruz derken uç noktaya savrulnıuş. 
profesyonel devrimciler örgütünü i~çi sınıfı adına harc
ket eden, sınır üzerinde kendisini sınır yerine koyan, bli
rokratizıni doğuran bir avuç kişinin aygıtı olarak "clq
tiriyorlar." 

Lenin dönemi içinde aynı iddianın salıiplerini dc
ınagoji yapmakla, kitlelerin geri bilincine seslcnıııeklc. 
teknik aygıt yerine, felsefi, tarihsel kökleri koymakla 
suçlar. Buna örnek olarak Alınanya 'yı gösterir. 

Alınanya'da buı~juva partilerin nıillctvckillcrinin 
Bcbcl'i ve Liebkneclıt'i yıpralmak "is:in delegeleriniz 
işçi sınıfı adına hareket ediyorlar aına hep aynı ki~ilcr. 
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İmparator'un memurlarından daha kalıcı olduğunu, da
ha dokunulmaz kişiler" olduğunu belirten deınagojik 
girişiıniere başvurduklarını söyler. Lenin bu girişimi 

"kitle"yi "önderler"c karşı çıkarına, kitlcde "kötü içgü
düler" sivriitme hevesleri uyandırımı ve kitlenin "on 
akıllı kafa"ya güvenini sarsarak hareketin sağlamlığını 
ve kalıınlılığını ortadan kaldırma girişimleri olarak de
ğerlendirir. 

Lenin, "yüzlerce ahmağı" pohpohlayan onları bir 
dizine akıllıdan üstün gösteren "yığınların mısırlı elleri
ni" yücelten, yığınları devrimci harekete sürükleyen gü
venilir lideriere karşı güvensizlik tohumları ekenleri, 
demagog olarak değerlendirerek,"deagojik öğelere kar
şı inatçı ve yorulınak bilmez bir mücadele" gerektiğini 
belirtir. Deınagoglar işçi sınıfının "en kötü düşınanıdır
lar, çünkü yığınlarda en bayağı içgüdüleri uyandırırlar" 
(Lenin). İşçi ve emeçi yığınlardan yana gözlikerek ha
reketin henüz şekillenmeye başladığını sallantılı bir sı
rada, denıogojik yöntemlerle yığınları yanlış yöne sevk 
ederler. 

Leninist örgüt modeline özellikle sıkı merkezi di
sipline gelmeyen ikircimli, kararsız ruh haline sahip 
"aydın"lardan ve reformcu revizyonist eğilimlerden çe
şitli 'karalamalar' gelebilir. Oysa gerçekte, M-L siyase
ti tutarlılıkla uygulayan militan bir örgüt, hareketi dü
şüncesiz saldırılara girişmekten alıkoyabilir ve başarıla
rı temin edi bilir. Yerinde ve zamanında güç dengesine 
göre gerektiğinde, düşmana saldırır·, gerektiğinde savu
nur. 

Diğer bir suçlama ise, anti-demokratiklik suçla
ınasıdır. Bir örgütte "geniş bir demokrasi ilkesinin iki 
açık koşulu gerektirdiğini herhalde herkes kabul eder: 
Birincisi tam bir açıklığı, ikincisi kadeınelere seçimle 
gelinmesini ... " belirten Lenin, bu iki koşulu da gizli bir 
örgüt sağlayamaz, der. Bu açıdan bakıldığında "geniş 
demokrasi ilkesi" "yararsız ve zararlı bir oyuncak"dan 
öteye bir şey ifade etmez. Bu bağlaında "biricik ciddi 
örgüt ilkesi en sıkı gizlilik, üyelerin cnsıkı elekten geçi
rilmesi ve profesyonel devrimcilerin> eğitilmesi olmalı
dır". Bu nitelikler birleşince "demokratçılık"tan çok da
ha ciddi işler yapılabilecektir. Bu işler yapılınca dev

. rimciler arasında eksiksiz yoldaşça karşılıklı güvene ka
vuşmuş olacağız. Eksiksiz güvenin hüküm sürdüğü ya
kın ve kaynaşmış yoldaşlar topluluğunun "oyuncak bi
çimler" üzerinde düşünmeye vakitleri olmadığı gibi, la
yık olınayan bir üyeyi de saflarında barınc!ınnazlar. 

Ancak böyle bir örgüt, ortak bir eylemi gerçekleş
tirirken çeşitli işlenıleri-büyük ve küçük farketmez-ye
rine getirirken bir çok insanın-bunların meslekten yetiş
miş, profesyonel devrimciler olması şart değil-yetenek
lerindcn, konumlarından daha iyi bir şekilele yararlana
caktır. 

Kadro Sorunu ve Kadro Politikası 
Proletaryanın öncü örgütü uzun vadeli stratejik 

hedeflerine bağlı olarak dönemsel kısa vadeli taktikler 
saptar ve bir politik çizgi izler. Doğru bir siyasal çizgi 
elbette en büyük önemi teşkileder. Ancak doğru bir si
yasal çizgi tck başına hayata geçirilmedikçe, pek bir şey 

ifade etmez. Doğru bir siyasal çizgi, pratiğe uygulan
madıkça hiç bir değeri yoktur; teori ne kadar mükem
mel olursa olsun, pratiğe geçmeyince "ölü bir teori" dir, 
o hayata geçtiği zaman önem kazanır, ve "yaşayan bir 
teori" haline gelir. Onu hayata geçirecek olan kadrolar
dır. Örgütün politik çizgisini kavrayan, pratiğe geçirme
sini bilen, onu yanıtlanıa, savunma ve onun için savaş
ma yeteneklerine sahip devrimci kadrolar gerekir. Eğer 
bundan yoksunsanız, siyasetiniz kağıt üzerinde ölü kal
nıaya ınahkuındur. 

Eğer politikamızın ölü, kağıt üzerinde kalmasını 
istemiyorsak, kadro sorununa gereken önem verilmeli 
ve doğru bir kadro politikası oluşturulmalıdır. 

Her siyasal örgüt, niteliğine, çalışma tarzı ve dev
rimci faaliyetine uygun kadro anlayı~ımı sahip olur. Ör
gütsel yapıda hayati önem taşıyan yönlerelen biri, M-L 
ile donatılmış militan tipte kadrolara sahip olmaktır. Sa
vaşçı, öncü bir illegal örgüt, yeraltı çalı~ınasını bilen 
komünist militan tip özelliklerine haiz kadroların yetiş
tirilmesine özel bir önem verir. Bu kadrolar kendiliğin
den yetişmez. Bu açıdan işçi sınıfının öncü örgütü, kad
ro politikası, yeni genç insanların kazanılmasını, yetiş
tirilmesi ve yeteneklerine göre görevlendirilmesi görc
vini görmezlikten gelemez. 

Bir devriınci kadro nasıl olmalıdır? sorusuna ge
lince birden fala özelliğe saymak gerekir. Bir devriınci 
kadro, herşeyden önce çok yönlü yetişmiş, devriınci tc
oriyle donanmış, mücadelenin bütün biçimlerini yön
lcndirmeyi bilen düzenden hoşnutsuz bütün kesimleri 
zamanında "Somut bir eylem programı" etrafında bir
leştirmeyi bilen bir siyasal önder olm~ılıdır. Y craltı ça
lışmasında uzman, siyasi polise karşı uyanık; sağlam bir 
bilince, sarsılmaz çelikten bir iradeye sahip olmalıdır. 
Ne pahasına olursa olsun sınır çıkarlarını hizmette ünü
ne koyduğu görevi yerine gctirıncli, devrimci hareketin 
genel çıkarlarını kendi kişisel çıkarlarının ve yaşantısı
nın önünde, kişesel yaşantısını ikinci planda ve devriın
ci hareketin çıkarlarına tabi kılınalıc!ır, fedakarlıktasınır 
tanımamalı dır. 

M-L bir devrimci kadro, ne geleneksel feodal bur
juva milliyetçi hareketin yaratıldığı geri değerlerle yük
lü bir tipi, ne sağ oportunizmin yılgın, pasif, yorgun ti
pi, ne ani duygulada dönem dönem parlayan, ama zor
luklarla karşılaşınca gerilcyen bir kliçük burjuva tipidir. 
Özel bir dokudan dokunmuş atılımcı, giı·işken, bilinçli 
ve sarsılmaz çelik iradeye sahip bir tip olmalıdır. Bunun 
mayası nereden gelir? Her şeyden önce M-L gilii en ilc
ri bir ideolojiye sahip olmaktan; devrimci mücadelenin 
ateşinde yoğrulmuş, yeraltı çalışınasının zorluklarında 

pişmiş, devrimci teoriyi nerede nasıl kullanılınası ge
rektiği konusunda ustalaşmaktan; sağlam bir bolşevik 
karakter~ sahip olmaktan gelir. Çünkü o, sınıflar müca
delesinin yasalarını bilir; bunun ımıyası böyle bir bilin
ce sahip olmaktan gelir. 

Bir devrimci zorluklardan yakınıp duran, başkala
rına içini döken zavallı bir tip değildir. Lenin şöyle dcr: 
"Teorik sorunlarda duraksama gösteren; bir halk söz
cüsünden çok sendika sekreterine benzeyen, düşmanla-
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rının bile saygısını kazanacak geniş ve mücadele sana

tında-deneyimsiz ve beceriksiz bir kimse-böyle bir kim

se, devriınci değil, zavallı bir amatördür" der. Eğer "za

vallı bir amatör" olmak istemiyorsak kendimizi yetiştir

meliyiz. Ya da devrimci bir örgüt, bu tü!' aınatörlerle sa

vaşın kazanılmayacağının bilincindeyse profesyonel 

devrimcilere sahip olmak istiyorsa doğru bir kadro po

litikası izlemek zorundadır. 
Geçmişte hareketimz örgütlenmede "kendiliğinden" 

"amatör" ve "ilkel" çalışınadan kuıtulamadığından bir 

kadro politikası ve anlayışa geliştireınedi; bunun sonu

cu olarak da genel anlamıyla militan tipte çok sayıda 

kadroya sahip olamadı ve elindeki kadroları eğitemedi 

ve değerlendiremedi. Hüseyin Şen, bir siyasal önder ni

teliğinde, örgütçü, teorik ve pratik önüne koyduğu gö

revlerin üstesinden gelen Hüseyin Aslan, doğal bir halk 

önderi ve savşaçısı niteliklerine sahip M. Emin Mutlu, 

egemen feodal ve sömürgeci kültürün kadına biçtiği 

ikinci sınıf kimliği elinin tersiyle iten Necla Baksi, vb. 

yitirdiğimiz örnek ve az sayıda bulunan militan komü

nistlerin olması yeterli değildir. 
Geçmişte bir örgütlenme deneyimine sahip olmayışı

mız, ülkemizde ilk M-L örgüt oluşumuz, örgütlenmede

ki yetmezlikler ve yetersizliklcr, bulanıklıkhu· doğru bir 

kadro politikasının oluşturulmasına da yansıdı. Çok 

yönlü militan komünist kadrolar yetiştirilemedi, belli 

eğitimden geçirilınedi. Kim üye, kim sempatizan dö

nem dönem birbirine karıştırıldı. Eldeki militan genç 

unsurlar kadrolaştırılamadı. Bugünü kadar bunun bütün 

sonuçları acı bir şekilde çekildi. 
Örgüt yeni dönemde bilinçli Leninist tipte kadro 

yaratma politikası izlemelidir. Leninist tipte kadroların 

oluşma süreci kendiliğindenliğe bırakılamaz. Örgütlen

me ve kadro politikası hayati bir önem taşır. 
Kadrolar politikasını üç ana başlıkta toplayabiliriz. 

a) Kadroların Korunması, Kazanılması, Seçi
mi, Denetimi ve Değerlendirilmesi 

l. Kadrolara değer verilmeli ve korunmalıdırlar. 

Kadrolar bir örgütün en değerli varlığıdır. Kadrolara ge

reken değer, saygı ve önem verilmelidir. Bir kadro ko

lay yetişınez, bir kadronun şekillenmesi yılları alır. Bu 

bakımdan öyle rastgele, hesapsız bir şekilde harcanma

malıdır. Deneyimden geçmiş yılların tecrübe ve biriki

mine sahip yetenekli kadrolar öyle kolay yetişmediğin

den dikkatlice korunmalıdır. Korunma elbette mücade

leden alıkonulması, bir kenarda bekletilmesi anlamına 

gelmiyor. 
2. Kadrolar iyi tanınmalıdır. Bir kadronun müca

delesi yürüttüğü faaliyetler, yetenekleri, özellikleri, ek

siklikleri anlayış ve alışkanlıkları bütünüyle bilinmeli

dir. Devrimci militanlardan her birinin niteliği, yetenek 

ve eksiklikleri bilinmezse hangi görevin üstesinden ge

lebileceği, hangi alanda daha verimli çalışacağı biline

me. Ayrıca eksik yönleri de tamamlanamaz. 
3. Yeni kadrolar kazanmalı ve bu kadrolar özenle 

yetiştirilmelidir. Bunları attıkları her adımla destekle

ıneli teşvik etmelidir. İnsiyatit1erinin geliştirilmesine 

yardımcı olunmalıdır. Onlara sorumluluk vermekten 

korkmamalı, paslandırınadan yeni görevler ve sorumlu

luklar verilmeli. Burada dikkat eelilmesi gereken, her 

kadronun yeteneklere değerlendirerek altından kalka

mayacağı ağırlıkta yükün altına sokulnıanıalıdır. 
4. Kadrolar iyi seçilmeli ve sürekli dcnetlenmcli

dir. Örgüt alışmasında esas olanın adam seçimi ve uy

gulamanın denetimidir. Yaptığı işteki yeteneği ölçüle

rek gözlenmelidir. Kadrolardaki her değişiklik ileri ve

ya geri, başarı veya başarısızlığı görülmeli ölçü lmelidir. 

5. Kadrolar yeteneklerine uygun olarak yerleşti

rilmelidir. 
Bir kadrocia çeşitli nitelikler aranır. Biz bunları 

konumuzun başında sıraladık. Ama insanlar karşımıza 

her zaman öyle hazır çıkınazlar. Her insanın belli eksik

leri yetmezlikleri, hataları vardır. Aynı zamanda yete

nekleri vardır. Kadrolar cleğerlendirilirken bir tck özel

liğe bakarak değerlendirilemezler; onları bütün yönle

riyle, bütün yetenekleriyl~ olumlu ve olumsuz yanlarıy

la tanımak, değerlendirmek gerekir. Kadro seçimi ve 

ataması yapılırken iki zıt anlayış vardır. Birisi "insanla

rı yeteneklerine, göre atamak"tır. ikincisi "atama yap~u·

ken adam kayırmaktır". Bunlardan ilki dürüst, ikincisi 

dürüst olmayan yoldur, kötü amaçlı ve keyfidir. Bu ör

güt içinde grupla~malara yol açar. 
Kadroları değerlendirirken çevremizdeki insanla

rı gözden geçirirken bir bakarsın anıdığın özelliklerele 

çok az insan görürsün, bir başka açıdan bakarsın çok ki

şi görürsün. Aslında eğitilmiş eleney salıibi insan sayısı 

azdır ama yeterince eğitilmemi~ deney ve tecrübe sahi

bi olmayan insanların soıumluluk allında gelişeceği dü

şünülmektedir. İnsanlar görevlendirilir, sorumluluk altı

na girince onların buna uygun olarak· davranacağını 

kendilerine daha çok çekidüzen vereceklerini ve soruın

luluklarının üstesinden gelebileceklerini görmek gere

kir. Kadro siyasetinde ölçüt, kadronun örgüte bağlı olup 

olmaması disiplinine uyup uymaması, örgütün siyasi 

çizgisini hayata uygulamakla kararlı davranıp davran

ınaması, kitlelerle bağlarının olup olmaımısı, yaratıcı, 

aktif, girişken, çalışkan, fedakar ve bencillikten uzak 

olup olmamasıdır. 
Yeni ve eski kadroları birleştirıne, bağdaştırma ve 

kaynaştırma görevi doğru bir tutum olacaktır. 
b) Kadroların An ndırılınası 

Kadro politikası, kadroların korunması, seçımı, 

yeteneğine göre değerlendirilmesi, eğitilmesi ve denet

lenmesinden ibaret olamaz. Kadroların arıncimlması 

politikası da hayata geçirilmelidir. Bir örgüt, canlı bir 

organizma gibidir. Bir tarftan kendisini yeniden Liretir

ken, diğer bir taraftan hergün yüzlerce "hücresi" ölür. 

Bu doğa yasası örgüt içinde de geçerlidir. Kendisini ye

nilemeyen, sınıf ınücadclesiue giderek körelen, ideolo- · 

jik-politik olarak farklılaşan unsurlar komünist örgütten 

arındırılmalıdır. Her komünist örgüt saflarını aı'ıı1dıra

rak bolşevikleşir ve güçlenir. 
c) Kadroların Marksist-Leninist Eğitimi 
Propagandanın, militanların Marksist-Leninist 

eğitiminin önemi belirtmeye gerek yok. Örgütün politi- · 

kası doğru olabilir. Yeterli kadroya sahip ve kadroların 
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yeteneklerine nitelikelerine, konuıniarına uygun bir şe
kilde düzenlenmiş olabilir. Eğer kadrolar M-L eğitim
den, siyasal ve teorik bilinç düzeyinden yoksunsa, yu
karıdan verilen eınirlere bir robot gibi körükörüne uyan, 
perspektiften yoksun bir şekilde emirleri yerine getirert 
alelade uygulayıcılar durumuna dönüşürlerse, örgüt 
güçten düşer, kadroların yaratıcılığı körelir, önderlik et
mede başarısız kalır, olaylar karşısında insiyatif gclişti
rcınez, eldeki imkanların değerlendircıncz duruma dü
şer. 

Genç kadrolar çok yönlü eğitilip biçimlendirilmc
lidir. Bir kadro kendisini sadece tck alanla sınırlamalı
dır. Sadece pratik bir savaşçı veya sadece bir ajitatör ol
mamalı. Olabildiğince diğer yönleriyle kendisini bilgiy
le donatmalıdır. Toplumun gelişme yasalarını devrimin, 
sosyalizmin teorisini öğrenınclidir. Devriınci hareketi
miz süreli yayınlarının yanısıra propaganda broşürleri 
çıkarmalı, düzenli eğitim çalışınaları yapmalıdır. Ola
nakları varsa okul açmalı, militanlarını kadro okulların
dan geçirmelidir. imkanlardan mümkün olabildiğince 
yararlaıımalı, yeni unsurlara (olabilirse derneklerde) 
yetkin propagandacılar tarafından seminer çalışınası 

yapılmalı, konkranslm düzenlenmeli, dikkatler propa
ganda üzerinde toplanmalıdır. 

Devrimci kadrolar, devriınci bir örgütte, devrim
ci faaliyet içinde yetişir, sınıf mücadelesinin içinde sa
vaşanık çelikleşir. Bir örgütün çalışına tarzı devrimci 
militanları kendine özgü olarak şekillendirir. Kadrolar 
güçlüklcrle karşı karşıya geldiklerinde, yaşam içinde 
savaşırken, çeliğe su verilir misali, su verilme işlemin
den geçerler. .En iyi kadrolar zor ko~ulların ürünü ve 
zorluklar karşısında gerilemeyen, yan çizıneyen, zor
lukların üstesinelen gelen kadrolardır. Bu türden kadro
lara sahip olursak yenilmez olacağız. 
M-L örgütümüz her alanda uzmanlaşmış profesyonel 
kadrolar yctiştirmelidir; yeteneklerine göre çok sayıda 
ajitatör, propagandacı, örgütleyici eğitmeli, "polise kar
şı mücadele sanatı"nı kavratınalıdır. Sömürgcci faşist 
terörün dizginsizce hüküm sürelüğü ülkemizde, illegal 
örgütlenmek zorunluluktur. Eğer "yem olmak" istcnil
ıniyorsa, her militan iliegalite kurallarını bilmek, ona 
uygun hareket ctmekzorundadır. Örgüt bu konuda eği
t i ın i yoğu nla~tırınalıdır. 

Halkımız, devrimci çalı~maya yatkın, bu uğurcia 
ölümü göze alan çok sayıda insan sağlıyor. Demek ki, 
bunları yerli yerinde kullanmasını bilmiyoruz. İster is
temez ~u paradoks insanın aklına geliyor: Yı ğın la insan 
varken, insan kıtlığı çekmek nereden kaynaklanıyor? 
Yığınla insan gerçekte vardır. Azgın bir terörle sürdürü
len sömürgeci düzenelen memun, onelan yana çıksa çık
sa bir avuç insan çıkabilir. Ülkemiz işçisi, köylüsü, işsi
zi, genci, kadını v~ halkın bütün kesimleri bu düzenden 
hoşnutsuz ve düzene karşı hareket halindedir. Devrim 
için yığınlar savaşmaya ve seferber olmaya hazırdır. 
Aıııa aynı zamanda insan kıtlığı çekiliyor. Bütün güç ve 
olanaklardan yararlanabilecek, en küçük bir fırsatı de
ğcrlenclirebilecek, yığınları eyleme seferber edebilecek 
eşgüdümlü ve uyumlu bir çalışmayı sürdürebilecek si-

yasal önderler, örgütçüler, yani eğitilmi~ deney salıibi 
kadrolar yok denecek kadar azdır. Burada görülen uz
manlaşma, örgütlenme ve sava~ımı eksikliği en büyük 
kusurumuz olarak görünüyor. 

Bir öncü örgütün başta işçi sınıfı olmak üzere 
halk kitlelerine güven vermesi, saygınlık uyundırması, 
ancak verimli bir çalışmayla, çalışmadaki ba~arıyla öl
çülür. 

Devrimci bir örgütte "saygınlık", "yctkinlilik'', 
kariyer sorunlarını ortaya atmak bumın pc~inde ko:::mak 
densizliktir. Kariyerizm, kendini beğenmi~lik, mevki 
düşkünlüğü, büyük, küçük görev ayrımı yapmak burju
va bireyciliğidir. Kibirlilik, kendini "~i~irerek'' üstün 
gösterme, ınegaloman, "havacı", "tumturaklı sözler" 
sarfetme, bir koınünistin karekıerine sığnıayan şeyler
dir. Lenini'st örgütte sorumluluk yeteneklerine "hama
ratlıklarına" özverilerine ve çevredeki yoldaşların duy
dukları güvene bağlı olarak oluşur. Sorumluluk ve yet
ki paylaşımı çalışkanlık, yetenek ve özverideki tutum 
ve davranışiarına bağlıdır. 

Proletaryanın siyasi öncü örgünde yer alacak bir 
insan olduğu kadar ahlaki açıdan da bazı yükümlülük
ler altına girer. Örgüte girecekler görevlerini yerine ge
tirirken buna ne kadar hazırlıklı olup olmadıkları, örgüt 
üyeliğine hazır olup olmadıkları özenle ara:::tırılır, yok
tanır ve elekten geçirilyor. Örgüt üyesi olmak için, 
programı ve tüzüğü kabul etmek ve örgütün biriminde 
bizzat yer almak ve disiplini altında çalı~mak siyasi yü
kümlülükleri, verilen görevleri yerine getirmek yeterli 
değildir. Aynı zamanda tutum ve clavranışlarıyla örgütü 
küçük düşürıneıneli. Her an yaptığı her dvranışın siyasi 
harekete mal olduğunu dost ve clli~manın onun şahsına 
örgütü tanıdığını bilıneliclir ve bu hilinçlc hareket etme
lidir. Buradan hareketle örgüt üyesinin sartığını, sağ

lamlılığını, uyumluluğunu korumak, bir üyenin anlamı
nı ve önemini en yükseğe çıkarmak gerekir. 

Çalışınadaki Kısırlık, Pratikte Ortaya Çıkan Ak
sakhklar Ve Bireyci Eğilimler Üzerine 

Çalışmamızdaki kısırlık ve verimsizlik, ortaya çıkan 
aksaklıklar ve bunların nedenleri başka boyutlarıyla in
celenebilir. Burada özellikle milatan ve kadrolardan 
kaynaklanan eksiklikler, olumsuzluklar, yetmezlikler 
ve bunların yol açtığı etkiler üzerinde durıiıak istiyo
rum. 

Tarih bilincine sahip olanlar devrim mücadelesi
nin bir anla, bir dönemle, bir tck yenilgi veya ;,afcrle sı
nırlı olmadığını, sürekli devinim içinde olan toplumun 
tarihsel olarak dönüşümünü sağlarken bir çok cephede 
savaşımın gerekliliğini çok sayıda yenilgi ve zaferin ya
şandığını bilirler. Ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelele
ri büyük ve küçük çok sayıda yenilgi olduğunu başm
dan kabul eder. Devrimci hareketin bir başarısızlığıncia 
bir yenilgisinde veya işler ters gittiğinde bu yenilgiden 
ders çıkarmak, yetersizlikleri ve hataları görüp aşmak 
yerine karamsarlığa kapılmak, devrimci hareketin kitle
ler üzerindeki etki derecesini, çabasını ve eylemlerini 
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küçümsemek, hareketin büyük ve yüce amaçlarını ala

ya alıp küçümsemek, iş yapacağı yerde yakınmak dev

riınci harekete zarar verebilecek, oldukça tehlikeli bir 

''" iliıııdir Hi c kuskusuz özelistiri ve elestiı·i zinde ve i h-
vb . "5' !> .~ :. 

tilalci bir örgütün yaşamında büyük bir öneme sahiptir. 

Bu eğilimin yaptığı ise böyle bir eleştiri ilc eksik ve ha

taları aşmak değildir. Aynı şekilde varolan gerçekliği 

olduğu gibi görmekten çok, gücünü çok büyük görüp 

rehavete kapılınayı besleyen aptalca optiınizın (iyim

serlik) saçına ve boş birşeydir. iyimserlik ve karamsar

lık bir hareket için tehlikeli sonuçlara yol açarlar. Birisi 

hareketi rehavetc sürükler, kendi güçlerini büyük göste

rir, kadrolardaki uyanıklığı körcltir. işler yürüyormuş 

sanını yayar, zamanında yapılınası gereken birçok iş 

yapılmamış olur. Sonunda büyük bir hayal kırıklığı ya

~atır. Diğeri ise düşmanı yıkılmaz görür, devrimci hare

ketin gelişen, büyüyen güç olduğunu görmez panikler. 

Bn saflarda moral bozar ve bozgunculuğa dönüşür. Ya

kınınalar sonucu yaratılan moral bozukluğu bir örgütü 

i~ten içe keınirir, yıpratır. Bazı kadrolarıınızda bu eği

limler var. Bunu aşmak nesnel gerçekliği olduğu gibi 

görmek ve gereken müdahaleyi yapmak, hesabı bu ge

reklik üzerine kurmak doğru tutuınuyla olacaktır. 

Bazı arkadaşlar, politik faaliyet yürütıneden ken

di yaşamlarını idaıne ettirıneklc yetindiler. Bu arada fa

aliyctsiz bir yaşantı sürdürdülcr. Buna "gizli çalışma", 

"illegal faaliyet" adı takıldı. Kendi düşüncelerini kafa

sında taşımanın ötesinde, ayda yılda karşılaştığı bir in

sanla sohbet etmesi ya da çevresindeki arkadaş çevre

siyle bir araya gelerek konuşmak, kendi dar arkadaş, 

akraba çevresi içinde bir ilişki kurınak,bunlan "örgütsel 

iliski" seklinde ele almak, "kendini kandırınak", dev

riı~ci ~ücadele ve faaliyetin içini boşaltınaktır. Yukarı
dan aşağıya örgütsel organları, günlük pratik faaliyet 

içinde yönlendirci ve yönetici olmayan, öncü bir teorik 

pespektiften yoksun ve siyasal amaca doğru yönlcndi

rilıneycn pratik çalışma, devriınci bir örgüt çalışınası 

olamaz. Önemli olan bir örgütün siyasal mücadeleyi, 

hedefleri doğrultusunda yürütınesi; yönlendirmesi ve 

önderlik etınesidir. Aynı örgütün büyük çapta kendisini 

kitleler içinde yeniden üretınesi ve devriınci faaliyetin 

. aralıksız sürdürülınesidir. Örgütsel bağın olması henüz 

devrimci faaliyet, devriınci mücadele değildir. Eğer bu 

kadrolar dönemin getirdiği mücadele tatik ve biçimle

rini hayata gcçirmiyorsa bu faaliyetsizliktir. Hiç bir mü

cadele biçimi geliştirmeden, ülke düzeyinde devrimci 

eylemlerle sesini duyurmadan, _giderek kamuoyunda 

gündeme girip, gündemi yönlendirmeyen bir güç dev

riınci siyasal faaliyeti yeterince yürüttüğü söylenemez. 

İllcgalite ve gizlilik maskesi takınarak, faaliyetsizliğini 

"illcgalite" maskesi ile örtınck, sadeec kişisel yaşamanı 

idame cttirınck, boş yere oyalanmak ve kendi kendisini 

kandırmaktır. Eğer ürün yoksa illcgalite faaliyetsizliği 

perdeleyen bir maske olarak kullanılıyor demektir. Bu 

örgütü büyük zarar verir ve ayakları üzerinde çürütür. 

İliegalite adına sat1arımızda bir kısım mkadaşlar

da polis fobisi oluşmuştur. Polis fobisiyle hiç bir faali

yet yürütmeınektedir. Bu anlayış sömürgeci faşist dev-

lctin gücünü olduğundan büyük görme, devrim güçleri

ni küçümsemekten kaynaklanır. Bazı ki~ i ler de kurduğu 

özel yaşamın rchavetinc alışmış, onun bozulmasını istc

ıncmelcri, kendilerini bir bedel ödeme özvcrisini göste

reınemclcri tutumu bu tür bir duyguyu besler. Bu kişi

ler düzenle bağını kopannam ı~, profesyonel bir devrinı

ci olup olmamakta kararsız, devrimle özel dünyası ara

sında bocalamaktadır. Halk deyimiyle "ııe yardan vaz

geçiyor,ne de serdcn". 
Kimseye güveımıemek herkesten ~üphelenmek. 

"aşırı ihtiyatlılık duygusu"yla hareket etmek, yapacağı 

işleri yapmamaya götürür. Bir militan hem devrimci fa

aliyet yürütmeli, canla başla çalışnıalı, hem de gereken 

tedbirleri almalı. Önemli olan bu ikisini birlikle yürüt

mek, çalışmanın verimliliğini en yüksek düzeye çıkar

maktır. Her işin kendisine göre bir bedeli vardır. Bu be

deli ödemeye hazır olmak gerekir. Bedeli ödenmeksizin 

hiç bir şey elde edilemez. Günün 24 saatini devrime 

adamayan, boş zamanını, hafta sonununu devrimci ~a

lışmaya ayırmakla sorunların üstesinden gelinemez. Bu 

bir militanın tavrı değil olsa olsa devrim tarartarlarının 

tavrı olabilir. 
Bir taraftan aşırı bir uç noktada ihtiyatlılık, kuşku

culuk gelişirken bunun zıttı kutupta aşırı serbest bir ça

lışma içerisine girerek illegalitc kurallarını hiçe saymak 

bizi tersinden bir yaniışı itmcktedir. Ortada ciddi bir fa

aliyet ve ürün verıneme duygusu, yapılan küçük bir işi 

saklayarnama duygusuna götürüyor. V eya bilinmemesi 

gerektiği yerde devriınci faaliyet içinele olduğunu çev

reye göstere göstere iş yapma ya da bu tür "havalar"da 

gezmc şeklinde kendisini gösteriyor. Burada vaıınak is

tediğim gizlilik ilkesidir. 
En çok ihlal edilen kurallardan biri gizliilik ilkc

sidir. Gizlilik çok kere güven sorununa inclirgeniyor. 

Bunun da harekete sonradan faturası ağır çıkıyor. Elbet

te aynı sat1arda olduğumuz aynı idealler için dövüştü

ğümüz yoldaşlara güvcncceğiz. Ama unutulınaması ge

reken güvenin ayrı şey, gizlilik ilkesi ayrı şeydir. Bun

lar birbirine karıştırılmanialıdır. 
Dönemin getirdiği mücadele biçimleri, örgütle

me, önüne konulan heflcr bunun için başvurulacak 

araçlar belli değil. Çalışına bir plandan yoksvn yürütü

lüyor. Her örgüt birimi en alt hücreden en üst organa 

kadar alttan üste raporlar işleıniyor. Çalışınalar aylık 

veya belli periyotlar içinde yapılacak birim toplantıla

rıyla değerlendirilerek aksaklıkları giderme, başarısız

lıkların nedenlerini açığa çıkarına, elde edilen başarıla

rı devrimci deney ve tecrübeleri örgüt geneline yaygın

laştırma yoluna gidilıniyor. Örgütün yukarıdan a~ağıya 

belli bir plan dahilinde çalışacağı, mcrkezile~crek ama

törlüğü aşacağı yukarıdan a~ağıya örgütlcnıne ve dene

tim uygulanacağı işleyişi bilinen bir gerçektir. Bununla 

birlikte her ~eyi yukarıdan beklemek, her şeyi merkez

den beklemek tavrı doğru değildir. Merkezin elbette ön

derlik sonımı ve sorumluluğu vardır ve önderlik etmeli

dir. Ama bu her şeyi ontelan beklemek anlamına gel me

meli. 
Her militan, insiyatifli ve kendi iradesiyle soruna 
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müdahale etmelikatkı koymalıdır. Kişi olarak, devrime 
ve kollektiviteye katkısının ne olduğunu kendi kendisi
ne sormalıdır. Başkasından beklemek, işler düzenli yü
rüınediği için 'eleştirınek' en kolay yoldur. İş yapınaya
nın eleştiri hakkı yoktur. 

insiyatif ve kendi başına hareket etmek yeteneği
ni geliştirmek daha ileri adımlar atınamızı sağlayacak
tır. insiyatif ve kendi başına hareket etme, düşünce ve 
davranıştaki devrimci kavramlardır. Bu bile daha seri 
hareket edebilme, daha cesurve daha yaratıcı olmayı 
getirir. 

Hareketin önüne koyduğu politik çizgiyi bütün 
karar ve görevleri tam bir insiyatifle, yukarıdan talimat 
beklemeden tartmak, incelemek, tahlil etmek ve yerine 
getirmek için çalışmalıyız. Koşullara uygun önlemler 
alırken adımlar atarken her zaman aktif, akıllı, dinamik, 
uyanık ve esnek olunmalıdır. 

Kadrolar siyasetinde doğru bir hat işlenemeyince 
toplumun çeşitli kesimlerinde gelen unsurlar toplumdan 
devraldıkları alışkanlıklarını örgütün içine taşımakta; 
Marksist Leninist bir eğitim, sıkı bir disiplin ve dene
timden yoksun kalan bu unsurlar kendi sınıfsal köken
lerinden devraldıkları alışkanlıkları ve anlayışları örgüt 
içinde sürdürmektedirler; ya da alışkanlıkların güçlü ol
ması kendilerini örgüt içinde başka biçimlerde, amatör
lük ilkellik, devrimci enerji, atılımdan yoksun, "sağcı" 
pasif eğilimler yapı içinde kadrolarla varlığını sürdür
mektedir. Bu eğilimler, gelişmede ayak bağı olmakta, 
çalışma tarzı bir türlü profesyonel devriınciler örgütü
nün leninist çalışma tarzına yükseltilcmemektedir. 
Saf1arıınızda bir da ha bu tür unsurların çıkmayacağı 
sonucu çıkarılınamalıdır. Bir örgüt canlı bir organizma 
gibidir, sürekli olarak kendisini yeniler ve yeniden üre
tir. Her saflıada doğadaki yasa burada da geçerlidir. 
Devrimci bir örgüt her kadrosunu yakından tanımalı ve 
her değişikliği izlemelidir. Zamanında gereken müda
haleyi yapmalı. 

Bireycilik eğiliıiıi kendisini sat1arımızda değişik 
biçimlerde göstermektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 

1. Eleştiriye karşı tahammülsüzlük ve bunu bir 
missileme aracı olarak kullanma. Her hangi bir eletiri 
sözkonusu olduğunda eleştirilenin, bunun diğerini ölçe
rek hatasını görme kendisini düzeltmek yerine, sınıfın 
ve örgütün çıkarları gözardı edilmektedir. Bireysel çı
karlar düşünülmektedir. Hedef olarak düşman değil saf
larımızdaki kişiler alınmakta, iç bireysel çekişmelere 
dönüşmekte, örgütü kemirerek mücadeledeki gücünü 
zayıflatmaktadır 

2. "Dar grup" zihniyetidir. Örgüt içindeki çeşitli 
insanlar bir veya birkaç kişinin etrafında toplayarak er
güt içinde "sekt" oluşturmak, merkezi ve genel çıkarlar 
yerine "dar grup" çıkarları, merkezi disiplin yerine "dar 
grup" disiplini geçirmektir. Bu çok tehlikeli bireyci 
eğilim örgütü esas amacından saptırır. Örgütü iç çekiş
melerde tüketir. 

3. Memur tavrı takınmak. Devrime karşı sorum
luluktan çok kendisini sadece verilen görevle sınırlar, 
bu görevin dışında başka· görevle ilgilenınemek. Böy-

lece çevresinde olup bitenlere seyirci ve kayıtsız kalır. 
Bunları üst kuruma rapor etmediği gibi kendisi de bir 
müdaahalede bulunmaz. 

4. "demokrasi" ve "bireysel haklar" adına örgüt 
disiplinine uymamak ve disiplinini bozmak. Bu örgüte 
zarar verir, mücadele gücünü zayıflatır, görevlerini ger
çekleştirmeden alıkoyar ve yenilgiyi hazırlar. Hiç bir 
bireysel çıkar örgüte şu ya da bu görev daha üstün 
görülemez. Bunun küçük burjuvazinin disipline karşı 
beslediği bireyci hoşnutsuzluk olduğu helirtilınelirdir. 

5. Eleştiri adı altında örgüt disiplinini çiğnemek, 
örgütü yıpratınak. eleştiriye elbette karşı çıkılmaz, bunu 
geliştirmek, teşvik etmek gerekir. Örgüt içi eleştiri ör
gütü güçlendirmek hataları hertaraf etmek, örgütün 
gücünü arttırmak için bir silahtır. Burada devriınci eleş
tiri ile bireyciliğin yansıması ya da farklı bir hesapla ör
gütü içten yıkmayı hedefleyen iki ayrı dumm söz
konusudur. Bunlara ayırtetmek zor değildir. Eleştiride 
şunlar gözetilmelidir: 

a) Eleştiri yeri ve zamanında yapılmalıdır. b) Ör
güt dışında ya da birim dışında, paralel ilişkiler 

düzeyinde değil, örgüt içinde kurUarı içinde yapıl
malıdır. c) Örgütü karalamayan ve onu yıpratan 
değil,örgttü güçlendiren, yapıcı, mücadeleyi geliştirici 
olmalıdır. d).Eleştirinin esas görevi siyasal ve örgütsel 
hataları ve eksiklikleri açığa çıkarmaktır. t) Siyasal 
sonuçları olmayan eleştirilere, dikkatleri siyasal pers
pektiften kaydırarak herkesi gereğinde fazla ürkek ve 
ihtiyatlı yapar siyasal görevleri unutturur. g) Eleştiri ve 
özeleştiri bir "papazın günah çıkarması" işlemi değildir. 
6. Örgüt içinde, 'birey' propagandası, bireyi öne çıkar
ma, varolan çalışmanın örgüte değil, 'bireye' kanalize 
edilmesi yanlıştır. Her şeyden önce kişi değil örgüt, 
kurum ismi, kollektiviteyi öne çıkarmak esastır. Örgüt 
yerine bireyi geçirmek "bireyci" bir anlayıştan yansır. 
7. Bireyciliğin ve yozlaşm~mm bir belirtisi, "rahata ve 
lükse düşkünlük" fedakarlıktan kaçınma, pasif ve 
durağanlık olarak ortaya çıkrqaktadır. 

Yaşantımızda oıtaya çıkan kusurları, yetmezlik
leri hertaraf etmek; daha zinde, dinamik ve verimli bir
çalışmanın şartların oluşturmak sadece geçmişi eleştir
mekle sınırlamamak gerekir. Geçmişteki hataları göı'
mek bir ölçüde kolaydır. Çünkü bütün sonuçlarıyla or
tada duruyorlar. Fakat bütün suçu geçmişe yıkarak, 
bugünkü görevlerden kurtulınalarıyla ortada duruyor
lar. 
Eleştiri ve öneleştiri silahını geliştirmek ve çalış
malarımızın kusur'larına . uymalı ve hayata uy
gulamalıdır. 

Güçlüklere karşı mücadelede örgütleri ve geniş 
işçi köylü yığınlarını hareketin çizgisi doğrultusunda 
hareket geçirmek; fedakarlıkta ve çalışınada hiç bir en
gel tanımamak, bunu bir yarışınaya ve yıldırım alış
masına dönüştürmek 

Proletaryanın politik öncü örgütünün üzerine kur
duğu temel ilke demokratik ınerkeziyetçi.liktir. Bu ne 
demokrasi ilkesinin güdük kaldığı ihlal edildiği bürok
ratik merkeziyetçiliktir (faşist örgütlerde görüldüğü 
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gibi) ne de merkeziyetçi yapıdan uzak "geniş demok
rasi" adına laçka, dağınık (Otoriteyi tanımayan anarşist 
örgüt modeli) bir örgüttür. Her şeyden önce örgüt son 
derece mekezidir. Yukarıdan aşağıya bilinçli bir disip
lin vardır. "Geniş demokrasi" ilkesi illegal koşullarda 
hayat bulmaınakla birlikte, kararların demokratik ol
ması, azınlığın çoğunluğa uyması, geniş katılıının sağ

lanması ve gözetilmesi gerekir. 
Komünistlerin ayırdedici bir özelliği olarak 

hareketin ideolojik ve politik çigisi doğrultusunda in
siyatif ve kedi başına hareket etme yeteneği geliştiril
melidir. 
Yukarıdan aşağıya denetim olduğu gibi her görgüt 
üyesi aşağıdan yukarıya tüzük hükümlerinin yerine 
getirilmesi için de çaba sarfetmelidi. Kendilerinden 
sorumlu olan yöneticiyi eleştinneli, denetlcmeli ve yar
dımcı olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken örgütün ken
di işleyişi içinde bu işler olmalı, paralel ilişkilere kesin
likle girilmemelidir. 

Kadroların başarı elde eıeınesinde belirleyici yol 
kararların uygulanması için savaşınaya kararlı ol
malarıdır, ancak nasıl çalışacakları, başarı için hangi 
yolu izleyecekleri konusunda da açık olmalan gerekir. 
Hiç kuşkusuz her örgütte bir çeşit disiplin vardır. Bu ör
güt olmanın espirisinin bir gereğidir. Ama proletarya 
partisinin disiplini yüksek bir bilinçten kaynaklanan 
özel bir disiplindir. Yeraltı faaliyetinin zor koşulları 
bunu zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde sömürgeci-faşist 
baskının sürdüğü bugünkü koşullarda bilinçli çelikten 
disiplin ve yüksek birlik ruhu olmadan örgüt görevini 
yerine getiremez, başarı elde edemez. Disiplinsizlik 
prolctayamn öncü örgütüne yabancıdır, bunu örgüt 
içine taşımak küçük burjuva unsurlannın tavrıdır. 

Hareketi zayıftatmak ve otoritesiz, işlevsiz küçük bur
juva unsurlannın tavndır. Hareketi zayıf1atmak ve 
otoritesiz , işlevsiz kılınaktır. Bu da hareketin etkin
liğini ortadan kaldırır ve yıkıır.ını hazırlar. 

Sonuç 
Konuınuzu taparlaycak olursak ülkemizde bugün 

herzamankinden daha çok savaşçı M.L. bir örgüte ih
tiyaç var. Ulusal uyanış halk kitlelerini sarıyor, devriın
ci ulusal kurtuluş hareketi hızla ilerliyor. Tarihsel olarak 
proletaryanın siyaset sahnesina çıkınası devrimin zaferi
ni sosyalizmele taçlandırınasından elbette kuşku duyu
lamaz. Bu tarihsel sürece uzun vadede düşünüldüğünde 
böyledir. Ama bu kendiliğinden sürecin işlemesiyle ger
çekleşmez. Burada insan iradesinin tarihte oynadığı rolü 
göımek, zaferi bugünden itibaren hazırlamak gerekir. 

Zaferin hazırlanması. için örgütün doğru politik 
çizgisinin belirlenmesi, bunun ilan edilmesi, tezler 
biçiminde sergilenmesi, genel bir karara bağlanınası ve 
oybirliği ile kararı beniınsemenin yeterli olduğunu 

düşünmek büyük bir yanılgıdır. Zaferi elde etmek için 
bir bedel ödeın.ek, onu zorla söküp almak gerekir. 
Politikada doğru bir çizgi elbette önemlidir, bu deniz
deki bir geminin yolunu tespit etmesini gösteren pusu
Jaya benzer ve bir yönüınüzü gösterir. Ama bindiğimiz 

tekne sağlam ve onarılmış değilse, müretlehat yerli 
yerinde iş yapınıyorsa hedefin doğru olması geminin 
batınamasını engelleyemez. 

Doğru bir ideolojik-siyasi hat doğru kararlar tck 
başına zaferi temin etmenin garantisini oluşturmazlar. 
Bu sadece başlangıçtır; ancak yenme isteğini belirtir ve 
yenmenin teorisini bize verir. Asıl iş ondan sonra başlar, 
pratikte örgüt çalışması olmazsa alınan doğru karalar 
kağıt üzerinde kalır. Çünkü başarı, alınan kararların 

pratikte gerçekleşmesiyle sağlanır. 
Örgütün çizgisi ancak güçlüklcrc karşı amaıısız, 

istemli bir mücadeleyle hayata gcçirilebilir. Zafer güç
lükleri aşarak elde edilebilir. Bunun teminatı örgütün 
proletarya başta olmak üzere halk kitlelerini seferber et
mesi, onlara yön vermesi için kadroların ona göre yetiş
tirilmesi elverişsiz olanların görevden alınınası çizgide 
karalı, yetenekli işlerini iyi bilenleri yerleştinııekle ger
çekleşir. 

70'ler süreciyle birlikte ortaya çıkan genel ideolo
jik-politik çizgiınizi geçen zaman süresi doğrulamıştır. 
Buna rağmen siyasal arenada istenen yerde ol
ınayışıınızın güçlükleri nerede yatmaktadır? 

Bunu nesnelliğe sığınarak açıklayaınayız. Sorum
luluğu nesnel koşullara yıkmak, ülkedeki siyasal geliş
meyi göreınemek, kendi beceriksizliğimizi, oblomoc
luğumuzu övmek, kusuruınuzu erdem olarak görmektir. 
İdeolojik-siyasi çizgi doğru, ve alınan karalar doğru ise 
bunlar pratiğe uygulanaınaınış ve uygulanaınıyorsa, 

bunun anlamı insanlarımızın gereken basireti göster
ınediğidiL 

Bir kez daha yinelcyecek olursak; önümüzdeki 
zorlukların üstesinden gelmek Leninist örgüte, bu ögüte 
özgü militan kadro tipine ve kadro anlayı~ına ve 
Leninizınin çalışına tarzına sahip olmaktan geçer. 
Leninizınin çalışına tarzı devrimin teori ve pratiğinde 
leninist fonksiyoner tipinin yaratılmasını sağlar. 

Leninizınin çalışma tarzının birleştirilmesi 
gereken iki özelliği vardır. Birincisi "Devrimci atılım" 
olarak adlandırılan atalete, rutine, tutuculuğa, düşünce 
tembelliğine ve gelenekiere kölece bağlılığa karşı 

düşüncede iler perspektif açan canlandırıcı güçtür. An
cak bu pratikten yoksun olduğunda yozlaşır. Y azlaş
ınanın kaynağı her şeyi kararnaınclerle, "iyi projcleı:" or
taya koymakla "devrimci" plan yapmakla çözeceğine 
inanır ve projeler içinde boğulur. Lenin, bunu 
"Komünist böbürlenme" olarak adlandırır. Daha az tum
turaklı laflar "ve daha çok basit hergünlük iş" eler. 
Hayallere ve fantezi türü projelere karşı "Amerikan akıl
cılığı" diye adlandırılan çalışma tarzının ikinci özelliği, 
hiç bir engel tanımayan her türlü engeli sebatla bertaraf 
eden, başladığı işi karalılıkla sonuna kadar götüren, 
çalışınada yılmaz bir güç ve azimdir. Ancak l}u, pers
pektif açan ileri devriınci teorinin öncülüğünden yok
sunsa "dar pratikçiliğe" ,"ilkesiz işgüzarlık" hastalığına 
yol açar. 

O zaman iki özelliğin birleştirilmesi bize Leninist 
kadro tipi ve çalışma tarzını verir.O 
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Birayeti ô Rasti 

Rojhat MERW AN 

Gawa li ser birayetl tc axaftcn, li ba me Kurda 
bext, evin rasti u hevkari te bira me . Eme kurcl, yek 
jimcra bije cm biray hewdune henıu ti~t te seknandin. 
Em dere mala xwo heta dawiyc ji wanra vedikin. 
Cunki ji berko birayeti li haıne kurda pir p'iroze. Mi
xabin Kurd li aliye birayeti da bed lx~xten jibo vi pe
sinen me dibejen "birayetl li roja tcng Cı zahmet'ida di
yar dibe" Roje teng u zahmetf da çika destc xwo da
ne ci:rane xwo henıli car cw dcste birayeti h'iyc ketli
am u talan li ser wan ziwar'iyc ü gohtine hün tcros'is
ten nezanin hove seri ç'iyanc". 

Em dckikeki rawesten Cı li dlroki binhcrin gclo 
ki hove ki nezane u sftcmkarc. Ev dfrok wek f"ll'imek'i 
sinema li ber çavc me derbas dibe. Wcxtc Kurdl i roj
hilata nawerast bun ( Mezopotaınya, Mczrabotan ) 
Ereb,Tirk u Eccm çidikirin çawa dijlya? 

Birayenmc Tirk ( çcrmzcr ) li Navenda Asla 
wek keriye heywan how ji yano wan li ser dizi u tata
na bu n. Nizani bun zcwi boxçc; xani, zircal ç'iyc, ked 
çiye. Wcxte birçi dibun şıır li dcst ür ı1 kcvan li pcs
ti u li ser hespa, cirane xwo talan dikirin. Eriş dlhiren 
ser wan, talan u ketham çedikirin . Ewbu jiyana wan. 
Ne ci hebu ne var. V ek xwunmija li ciı·anc xwo dime
jiyan. Ji ber ve jiyani , geli sini ji wanra digoten kun
çeke har. Ji bo erisi van bidin rawcstandin. Rabu ke
lehendrej ı1 melun çekirin. Ji ber tuncbuna abor'i Cı bir
çi bıın, li çar ali belav bun. Kijan welati da dcrbasbu
nc wek rcfen kuliya heınu cih ü var xcrab dikirin . 
Eme xwedani şarustaniyet hun li ser rüye dinya ava
kirina xaniya u runuşten yckcm car li welali mc bu . 
Awedakirina zereat, kedi kirina heyvan li van wclate 
bu. Y ekernin zanko li Xcrran hat i bu avakirin. Be kur
ti he erişin Tirk-Mongol islaıniya ( creb)ne hatibun 
ser welate me. Welate me nawcnda sarulaniyeti bu. 
Mixabin wan Tirani xwinmej Cı hov hat'in bi carck wc
latl me kirin gola xwuni "Belav bu n bejimar ü weke 
kuli bihcwra dihatin, li deve riya xwc her ti~t di şcwl
tandin. Çi çihen ko terederhas dibun li pist x wc ka vii 
u weran dihisten. Balam iro cv bun xwcdani welatc 
me. Em bun penaber ü esir. Gele Ercb li çola bederi 
bun.Jiyan li ser talanc. Usa howw bun kcçc xwo hi 
saxiti dikirin erde heto bimirinc . Geleki paskewt! 
bun. Mihemed jiwanra dere kolonyallzme veker. Bi 
pcskeşiya islami eris :emin ser welatc me deşt, ç'iya,nc
vala kirin pola xwine. Herdcr ji meyte zaruk, jin ü 
merabu. Le disa ev tera van nedikir. Mihemed fetva 
enfale dcr xist ku li welati me kcwer li bine ı1 hcmu 
var!date wan talankir u heven wclat! xwde kec ü jinen 
mc ji birin ji xwora kirin kerjas Cı car'iye. 

Pesmamimeyen faris ; em pckwa bi bezaran sal 
jiyan em u fary pche ari bun, Wexte kati cm kcls bun 
vanji xcncera ixanctl li pcstwa daw~andin. Bqek'i we
leti mc dagirkirin . 

Ere dirok te çi ma usa be bcxti c'iranen me ku di-
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kcwtcn tenganyi pcşiyen me digoten; em birane bi he
zaran salle em bihewra dijin çawa cme c!oza cuda bu
ne bikin. Pcvistc em allkarl bidin wan Cı cm bi cani 
xwo, bi male xwo ı1 bi xwina xwo alikarı dan wan ej 
rizgar bu n jan ji soz ı1 bext dabun digoteıı em biraııc, 

CV welat e me hemuyana. Me go ey birayan lmn riz
gar ı1 azac! bun, pewiste ya wek du bira li wan axa li 
ser ımlfcki yeksani bijin, yan ji li wclate xwo bewin 
xwedan dewlet. Li ınixabiıı dirok<l xiyaneti disa xwo 
nu kir. Ey birayen Tirk Ereb ü Faris hun ü dcwleta 
xwo jimcra got; Kurd tuneye ı1 e li wan crda dijin Tir
kin, Erebin, Farisin. Hun leystokcn c!crwane ı1 bi tan
kcn xwo , bi topan ü balafiran ser meda hatcn. Ew 
wclate mcyc sirin , gfilu gfilistan ji xwina wckir xana 
xerabe. V c ne gund hist, ne bajar. E w bu biratiya w e 
ü ew bu çiroka mc ı1 we. Wune niha bejin, hemı1 elew
ran c!erbas bu. Ev şerdem serdama mafi mirove, ser
dema yeksan1ye ü serelema penesta nefikirin.Gel bC
tawancn, hemu cihe dinyaye diji sistemkariye ı1 diji 
ketliameyc. Ji ber wl j1 pewiste biratiya Kurd-Ercb -
Farus - Tirk bigcrezcn . Li mixabin li rojbilata nawe
rast wan tişta xweş pir dur1mene . Kcsek ji bo biratı 
dere me venekiri'ye. Me silaw daye ki jimcra gotine" 
diyate çawaye kes! li bave me n'e pirsiye" Ez bawer 
nakim te gele vek gele Kurd birayeti Cı asit! dixwaze 
lo ji bcr diroka me hemu xwin talan Cı ketliame. Em 
gele K,urd reheti ncditiye. Ji neçari welate xwo çol ki
riye ı1 li çar hela dinyaye belaw bune. Ne che me he
ye ı1 ne ware me . 

Ji ber van buycren zor pewistc gele kurd ı1 rebe
ri wl ji iro şunda nekewen xeletlycn beri. Yek ne tini 
li pcşiya gele kurd ı1 re beri w an hey c e w j i xebateki ji 

bo wclateki serbixo Cı yckgirtuye. Em pir hatin xapan
din. Zimane mc qedexe kirin. ji kultur Cı çanda mera 
xwedan derketin. Sitranen mc dizin. llebuna ınc inkar 
kirin Cı welatc me dagirkirin. Kijan çiranc ınc ( Tirk
Ereb-Faris) got ew kurd biraymene bi hczaran sal li 
gel hew dijin cv zor ü sitem li ser wan çiyc? Kijan gel 
li diji van zor ı1 sitem rawestiyan kCı cm bi dileki rc
het bijen van drane me alikarl dane me raslc dinaw 
wan gele da çend kese ko bi picika wcrc jiınartcn pist
giriya me kirine balam ej ne besin. Armanca mc dij
minantiya bikin ni ne. Rast! çiyc em di x w aze n w ana 
pcşkeşiya gelan bikin. Bila hcımı kes rast1ya xwo bi
zanc. Çunki iro trajcdeyckc li Kurdistan tc jiy<!ndin. 
Mafe tu kes! tuneye li bcr wc trajcd1yc be dcng be. Be 
dengi beşdari suce . .li bcr wan cgcra cw gclji (Tirk
Ereb-Farus ) şeriken ı1 tawanbaren li ber dirokc rürc
şın. 

Iro li wan çar dewletcn dagirker binerin. lıcmCı 
dewleten faşi ı1 diktatfirün. Çina karkcr, gundiye hejar 
ı1 zahmetkeşan eh bindcsclata wanda di nalin, mafC 
vane mirovatiye tuncye, tcbcxa xwinıncj dcwleıncnd 
en heınu wariclat axan. Li disa van çirane mc pi~L
geri'ya dewleta fa§i dike Cı li kcllka wan ~erek! nchele 
te ıneşandin be dengen. Bes bi dengen allkariji didcn 
dewleta xwo. Egcr cirane m ey en Far is -Ere b -Tirk 
birayetiki rasti dixwazcn, pewistc role xwcycn diroki 
bileyzen. Li diji zor ı1 sitenıa dcwlcta xwo rawcstiıı. 
Bi taybeti ew rol dikewc csluy partiyen sorc~gcr u 
demokrat - rcwşenbir ü saziy6n pe~wcru. C.Jer dix
wazin pch kurd van bibcxşinc. Pcw1stc li dij1 zor lı 

sisteme bivin bend yan na. Li pc~ gele Kurcl tavan
barİn ... O 
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Ornek Bir Devrimci 
Kişilik: 

Hüseyin Aydın 

M. KALMAN 

1981 'in güneşli bir kış günÜydü. Alemdağ As
keri Tutukevinde herkesi ısıtan güneşin altmda bazı 
tutuklular çok fazla büyük olmayan avluda voleybol 
oynuyorlardı. Avlunun zemini topraktı. Ama oyuncu
lar önceden toprağı ısiattıklarından toz çıkmıyordu. 
Oyuncularm bağırtıları birbirine sık, sık karışıyordu. 
Zorunlu seyircilerin alkış ve gülüşmeleride. Oyun sü
resince seyirci ve oyuncular tutuklu olduklarını unu
tuyorlardı. Ben ve Metin cezevinin ikinci katındaki 
koğuştan aşağıdaki avluya bakarak konu~uyorduk. 
Metin'le aynı davadan yargılanıyorduk. Uzun yıllar
dırda tanışıyorduk. Metin voleybol oynayan yaklaşık 
185 boylarındaki bir şah sı göstererek 
-Şunu tanıyor musun? dedi. Ben evet anlamwda ha
şımı salladım. Metin, 
- Dışardan tamşırız bizim eve ge/irdi, dcdi.{!,inde 
ondan daha önce hiç bahsetmemeZerine şaşırnnştım. 

-Bu Apocu size mi geliyordu? 
-Ne Apocusu? O Tekoşinci. 
Ciddi mi söylüyor diye gözlerinin içine bakarak 
-Ben O' nu öyle zannediyordum. istanhul TÖB-

DER' de yanı/mıyarsam iki se/er görmüştüm. Ellerini 
sürekli konuşurken hareket ettirmesi ayn1 zamanda 
yüksek sesiyle konuşma,\'/ henim ve d(~er masalarda 
bulunanların dikkatini çekmişti. O s1rada yanınula 
bulunan biri O' nun Apocu oldu,~ unu söylemişti. 

Kısa bir müddet sonrada yukarı katlardaki biz 
tutuklular aşağıya bodrum katına indirildik. Bodrum 
katındaki TDKP'li ve diğer bazı diğer devrimci ör
gütlerden tutuklular başka eczaevlerine naklcdilıniş
lerdi. Yerierinede biz yukarıdakiler aşağı indirilmiş
tik. Bodrum katı üç koğuştan ibarctti. Birinci ve ikin
cikoğuş arasındaki kapı kaldırılmıştı. Bir nevi içiçey
diler. Birinci koğuşta Kawacılar ve Partizancılarla, 
adli bazı tutuklular vardı. İkinci koğuşta tümüyle 
Dev-Sol tutukluları, üçüncü koğuştada Dev-Yol, Kur
tuluş, MLSB vs gurupları vardı. Tekoşinci Hüseyiı1 
Aydın'da bu koğuştaydı. Üçüncü koğuşla birinci ko
ğuş arasında koridor vardı birbirlerine yakın olmakla 
birlikte karşı karşıya değillerdi. Üçüncü koğuş daha 
büyüktü. Tutukevinde "zorunlu misafirlerin" sayısı 

kapasitesinin üzerindeydi .. Bazı ranzalarda ikişer kişi 
yatıyordu. Böyle olması günün koşulları gereği nor
maldide. 

Hüseyin Aydın'ın bir müddet sonra bizim koğu
şa gelmek istediğini Metin'c söylemiş dcrhal kabul 
etmiştik. Bir kaç gün sonra da Hüseyin ve yanında 
kendisi gibi Dersimli bir arkadaşla birlikte yanımıza 
geldiler. Onlara "bizim mahallede" iki yer ayarladık. 
Birkaç ranzanın etrafı çarçafla çevrilince orası bir 
mahalle oluyordu. Bu mahallelere girerken dikat et
mek gerekiyordu. Çoğunlukla sanki bir komşunun 
evine gidiliyormuş gibi hareket edilirdi . 

. Aynı yöreden geliyor olmamız ve birbirimize 
yakın - sosyal emperyalizm değerlendirmesi dışında -
görüşlere sahip olmamız kısa sürede yakınlaşınaınızı 
getirmişti. 

Hüseyin koğuşumuza geliş nedenini devriınci 
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gördüğü Kürt örgütleriyle birlikte aynı komünü pay
laşma isteğinden kaynaklandığını söylemişti. Hüse
yin'le özellikle sosyal emperyalizm konusunu tartışır
clık. Sovyetlerin Afganistan' ı işgal etmesini Polan
ya'da ki olumsuzluklarını savunuyordu. Eıninimki 

şimdi aramızda olsaydı bunca gelişıneden sonra O'da 
farklı düşüneeekti. 

Hüseyin'e zaman geçtikçe daha fazla ısınıyor
clum. Sert görünlüsünün altında sımsıcak duyguları 

vardı. Dost canlısıydı. Polise daha öncede yakalanmış 
hiçbirşey kabullenmemişti. Bu seferki yakalanmasını 
çok ilginç buluyordu. Almanya'dan gelen bir arkada
şıyla Bostancı sahilinde bir kahveele konuşurken baş
ka bir örgütün taraftarının işhmce sonrası kendi örgüt 
taraftarlarını yakalatmak için getirdiği kahveele Hüse
yin'i gördüğünde "bu Tekoşinin sorumlusudur" diye
rek yakalanmasına neden oluyor. Hüseyin yanındaki 
arkadaşını "tanıınıyorum" diyerek kurtarıyor. Ve Hü
seyin' de dönemin koşulları gereği uzun bir süre iş

keneehanelerde kalıyor. Kendisini yakalatana ifadesi
nin değiştirmesi için her seferinde sert bir dille uyarı
yor. O şahıs yanında kabulleniyor ama polislerden bir 
iki dayak yediğinde önceki ifadesini tekrarlıyor. Po
lislere "O beni öldürmekle tehdit ediyor"diyerek iş
kencecilerin Hüseyin'le daha fazla uğraşmalarına ne
den oluyor. Hüseyin "o kahveye gitmcseydim belkiele 
hiç yakalanmayacaktım" derken yüzündeki kırışıklar 
artıyor gözleri bir noktada bir süre sabitleşiyordu. 

Sportmen yapılıydı. Karta! gibi bakışları vardı. Her 
zaman çoşkuluydu. Gülmeleri yüksek seslcydi. 

işkenceele ençok kişilerin kendilerini aşağıtat
masına üzüldüğünü söylerdi. işkence boyunca çoğun
lukla gözleri bağlı tutulmuş. Özelliklede 1. Şubenin 
tuvalerinde bulundurulmuş. Kendisine çoğunlukla su 
verilmediğinden pis tuvalet şişelerindcki suyu içmek 
zorunda kalmış. Birgün polisler kendisini şubenin üst 
katlarındaki bir odaya götürüp gözleri bağlı bir şekil
de kalorifer demirlerine zincirlemişler. Kendisini ge
tirenler bulundukları yerin kapısını kilitledikten sonra 
bir bayanın kendisine seslenerek durumunun nasıl ol
duğunu sorunca önce şaşırdığınıve ardındanda nasıl 
bir yerde olduğunu sormuş. Çeşitli örgütlere mensup 
olmakla suçlanan bazı bayanların yalnızca odada ol
duğunu söylemişler. "Çıplaksanız gözlerimi açınam" 
demiş. Onlarda "çıplağız "demişler. Ve başlamış he
men onlara moral vermeye. Bayanların kendisinden 
etkilendiklerini hatta içlerinden birisi kısa bir müddet 
sonra tezgaha alınıp geldikten sonra kendisine teşek
kür ettiğini bir başkasının da"beni biraz sonra götüre
cekler lütfen bana biraz daha moral verirmisin " söz
lerinden çok etkilendiğini hatta tezgahtan getirildik
ten sonra "ne oldu? dediğimde" "hiçbirşey kabullen
mediın" diye söyleyince "neredeyse sevinçten uça
caktıın" diye gülerek anlatıyordu. 

Hüseyin poliste kendisine ceza verdirecek bir 
ifade vermemesine rağmen hakkında düzenlenen po
lis fezlekesine dayanılarak idam cezasıyla yargılanı
yordu. Ama O dışarı çıkacağından eınindi. Siyasi 

planlarının yanısıra evlenmekte istiyordu. Diyarba
kırdan birisiyle ınektuplaşıyordu. Ama karar vereıni
yordu. Annem ziyaretimize geldiğinde "bir gün sonra 
yanındayım ne kadar kız tanıyorsan göstereceksin" 
diyordu. Annemele "hele bir çık gerisi kolay "diyor
du. Ama arada "acaba şubedc çözülmeyen polisin kı
zını bulabilirıniyim?" diyordu. "Tipi nasıl olursa ol
sun ben O'nun saflığından etkilcndim ismini dahi bil
miyorum ama Halkın Kurtuluşu'ndan olduğunu bili
yorum" diyerek O'nun hakkıııda daha fazla bilgiye 
sahip olmamaya çok üzülüyordu ve hayıflanıyordu. 
"O'nu mutlaka bulacağıın" diyordu. 

Mahkeme kendisine idam cezası verince bulun
duğumuz tutukevinele getirilıneyerek Selimiye'de ll.: k 
kişilik hücrede "misafir" edilir. V c daha sonrada Sağ
ınacılar cezaevine götürülür. Biz O'na idam cezası 
verilmesini sloganlada protesto etıniştik. Selimiyede 
yalnızca İngilizce çalışınasına izin verilir. Ben dışarı 
çıktıktan sonra kendisini görmek istedim ama izin 
alamadım. Bir dönem mektuplaştık. Daha sonra ya
zışınayarak kardeşleri aracılığıyla haberleştik. Yurt
dışına çıktıktan bir yıl sonra O'nun ölüm haberini al
dım. 

Hüseyin midesinden rahatsızdı. Ama tedavi 
edilıniyordu. Tutukevlerinden hastahanelere tedaviye 
yollanmak çok zordu. Devriıncilerin bedeni rahatsız
lıklarıyla uğraşmaları faşistlerin işine geliyordu. Hü
seyin'in tedavisi yapılmayınca rahatsızlığı kansere 
dönüşmüş ve O'nun gibileri Mide kanserinden içeri
de ölmesin diyerek salınmak zorunda kalınılınış. 

Çünkü çok farklı tepkilerle kar~ılaşacaklarını bilmek
teydiler. Ve bir müddet sonrada <;Ok sevdiği yolda~ ve 
dostlarını üzüntüler içerisinde bırakarak aramızdan 
istemeyerek ayrılır. 

Hüseyin'le Alemdağ Askeri Tutukevi'ndeykcn 
hoş bir anım var. Alemdağ Askeri Tutukevi benim 
kaldığım dönemde "en iyi koşullara sahip" yerlerelen 
biriydi. Bir çok tutukevinde çeşitli işkenceler değişik 
biçimlerde devam ederken Alemdağ "çiftlik" gibiydi. 
Burada da çokça zulümler tutuklutara daha önceleri 
yapılmıştı. Ama daha sonra Cezaevi müdürü Binba~ı
nın ılımlı tavrı nedeniyle eski yaklaşımlar yok olmu~
tu. Askeri Cunta tutukluları sanki askcrdelerıni~ gibi 
er statüsü içerisinde olmaları doğrultusunda kararlar 
çıkartınca bir çok askeri tutukevinele yılları kapsaya
cak direnişierin ve zulumlcrin meydana gelmesinin 
sorumlusu oldular. Düzen karşitı devriıncilerin beyin
lerini esir almaya çalıştılar. Hemen her eczaevinde 
olaylar olurken bizde askerlik kanunları uygulatılma
dığından tam bir sessizlik vardı. Cezaevi müdürü Bin
başı "bu cezaevine sizin faşist dcclikleriniz giremez" 
diyordu. O'nun farklı yaklaşımı sonucu 150 kadar 
Marks ve Engels'in, Lenin ve Stalin'in kitapları bulu
nuyordu. Araınalarda götürmüyorlardı. Bir çok arka
daş çok küçük harflerle ince kağıtlara önemli kitapla
rı yazdılar. Bir kitabın birkaç sefer yazıldığını hatırlı
yorum. Daha sonra bu yazılanlar çeşitli şekillerele di
ğer cezaevlerindeki tutukinlara verildi. Dışarıdan yi-
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yecek alınada serbestlik vardı. Ocaklarımız ve kendi 
yaptığımız fırınlarıınız vardı çok çeşitli yemekleri ya
pabiliyorduk. Başka tutukevlerinden getirilenler bu 
durum karşısında şaşırıyorlardı. Diğer tutukevlerinde
ki durumları bildiğimizden "buranın koşullarını" koru
maya çalışıyorduk. Tutukevlerinden yeniden işkence
ye götürıncierde verıneyeceğiz deıniyorduk ama marş
lar söyleyerek sloganlar atarak "pasif' tavırlada tavrı
nıızı koyuyorduk. Böylesi bir tavır tutukevindeki gu
rupların ortak tavrıydı. Amal981 'in sonbaharında 

MLSP' den bir arkadaş ın Erzurum' a götürüleceği ida
rcce söylenildiğinde bizler arkadaşın düşüncesine baş
vurduğumuzcia O "kendisinin Gayrettepe işkenceha
nesine götürüleceğini" söylemişti. Alınan kararlar ge
reği işi eskiye göre uzatarak arkadaşımızı hemen ver
mek istemedik. Koğuş temsilcileri birkaç kez idareye 
çağrıldılar. Biz işkenceye götürülınek istenenierin bir 
biçimiyle nasılsa alınacaklarını biliyorduk. Ama buna 
scyircidc kalamazdık. Mutlaka çeşitli biçimlerde tep
kilcriınizi göstermek zorundaydık. Öylede davranıyor
duk. Kısa bir müddet önce Elazığ Askeri Tutuke
vi'nden kaldığımız yere tayin edilen "Doğan Yüzba
şı"nın Elazığ'dayken tutukluların üzerine gaz bomba
ları atarak yaralanmaianna sebep olduğu gibi duyum
lar almıştık. Ama etraflıca bilıniyorduk. İşte bu Yüzba
şı koğuş temsilcilerinin "arkadaşımızı vereceğiz" de
ınelerine rağmen yukarıdaki amirlerine danıştıktan ve 
omıy aldıktan sonra eski alışkanlığını göstererek bizle
re gözdağı vermek için her üç koğuşa 20'den fazla gaz 
bombası attırdı. Bizler koğuşlarıınızın etrafının bom
hacı askerlerle çevrildiğini gördüğümüzde tecrübeli 
arkadaşlar tcncere ve yemek karavanianna su doldur
maınızı istediler. Eğer gaz bombaları atılacak olunursa 
ısiatılmış bezleri yüzüınüzc sürıneınizi söylediler. Fa
kat bombalar atılıpta etraf bir kara trenin çıkardığı du
mandan gözgözü görmedikten ve vucuduınuzun açık 
olan kısımlarıyla her nefes alışımızda duyduğumuz 

acı, yanına ve pis kokular sonrası birçokları şaşkınlık
la bodruın katının küçük pencerelerine yöneldiler. 
Karkaşalıkta ranzaların bazilan yığılınalardan kırıldı. 
Yere düşenler oldu. Çok sayıdaki gaz bombasının pat
Iatılmasının yarattığı panik tutukevi yönetimini ürküt
müş olmalıki bir müddet sonra koğuş kapılarını aç
mak isteyen askerlerin gaz maskcleri olmadığından 
bazıları baygınlık geçirince askerlerin dışarıdan demir 
parmaklıkları kırmaya çalıştıklarını bazı arkadaşlar 

görmüşler. Ama bunun zaman alacağını görünce vaz
geçmişler. Tekrardan kapıları açınaya çalışmışlar. Ko
ridorlmda bütünüyle dumanla dolu olduğundan zorlan
mışlar. Her nasılsa kapıları açtılar. Ama bizleri bir 
sürpriz bekliyordu. Karşılıklı olarak diziimiş ellerinde 
coplarla bekleyen askerlerin arasından rasgele dövüle
rek avluya çıktık. Herkes şaşkınlık içindeyken Hüse
yin Aydın "haydi arkadaşlar halay çekelim" diyerek 
gülerek oynamaya başlayınca bizleri üst katlardan sey
reden askerlerin şaşkınlığını görebiliyorduk. Aramızda 
türkülerinde suç unsuru var gerekçesiyle tutuklu bulu
nan Hakkı Bulut sazını getirerek güzel türküler söyle-

yince herşey bir anda değişti. Cezaevi yönetimi ;,iya
retcilerimize çıkan dumanları "bakm cvlatlarınız çar
çaf yakıyorlar"diyerek ziyaretin iptal edildiğini söyle
yerek geri yollarlar. 

Birçok arkadaşın gazlardan sonra durumu iyi 
değildi. Bazıları birkaç gün sonra zorlaıııalarımız so
nucu hastahaneye kaldırıldılar. Daha sonra üçü aralık
larla aramızdan ayrıldılar. Açlık grevleriyle protesto 
ettik. Cezaevi koşullanınız hemen aynı şekilde devam 
edip gitti. Yeni bir Yüzbaşı getirildi. iyiniyetli birisi 
olduğundan bir müddet sonra O'da sürgün edildi. 13u 
Yüzbaşının bulunduğu bir akşam sayınıında yine 
başımıza iki gün önce görevli olarak getirilen bir çavuş 
sert tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyordu. 
O'nun gelmesinden sonra ki ilk ziyaretci gününde 
Türkçe bilmeyen yakınianınıza baskı yaparak o kısa 
görüşmeci dakikalarının çok kötü bir ortaında geç
ınesine sebep olmuş üstelik görüşmecilerimize bağır
mıştı. Bizlere bir zarar gelmesin diye yakıniarım ız ses
siz kalmışlardı. Akşam yapılan sayıında önce koridora 
çıkarılıyor daha sonrada tck, tck içeri alınıyorduk. Ben 
ve Hüseyin yanyana koridordan tam koğuş kapısından 
içeri girecekken birden sayıını yapan Çavuş 'u yakasill
dan tutarak -ikiside aynı boyda olmalarına rağmen
havaya kaldırarak duvara yasladı. "Hadi İngilizce 
konuş bakalım " dedi. Bizlerde şaşkınlık içindeydik. 
Hüseyin devamla "o halde Fransızca konuş! Onuda 
bilmiyorsan Arapça konuş" dedi. Çavuştan tck bir 
kelime çıkınayınca "bizimkilerde Türkçe bilmiyorlar 
yanlış yapıyorsun" diyerek yakasını bıraktı. Ve Çavuş 
bir daha da o günden sonra bizlere karşı bir hata yap
madı. Üstelik gizli mektupları gördüğü halde gör
ıneınezlikten geldi. Ziyarctçileriınizin Kürtçe konuş
ınalarına ses çıkarmadı. Hüseyin 'c hep 'adam m' diye 
takılırdım o Çavuşu gördüğüındc. Yüzünde hemen bir 
tebessüm olurdu. 

Hüseyin Aydın Hakkı Bulut'a çok takılırdı. Hak
kı Bulut iki güzel söz ve bestelerini yaptığı parçaların
dan dolayı tutukevine atılmıştı. Tutukevi koşulları 

O'nu derinden etkileınişti. Bulut, her Doğu diyişinde, 
Hüseyin, Kürdistan diyerek bıkmadan düzcltmeye 
çalışırdı. Hakkı Bulut "ben Selda ve Cem Karacayla 
bazen birlikte sahneye çıkıyorduk. Onlara gösterilen 
yakmlık beni ctkiliyordu. Bunun üzerine bende yeni 
parça yaptım. Baktım olumlu oldu ardmdan ikincisini 
yaptım. Keşke yapınasaydım. Bakm sonunda neler ol
du. İçeri düştüm. Eski seyircilerimi kaybcttim" dedik
çe hepimiz kendisini eleştİriyor ve moral vermeye 
çalışıyorduk. Hüseyin O'nunla çok uğraştı. İlk mah
kemesinde salındı. Daha sonra ziyaretimize gelerek 
komünüınüze bağışta bulundu. Kürtçe başka adlarla 
kaset yapma önerücrimizi geri çevirdi. O eski bilinen 
yolunda devam etti. Ne zaman Hakkı Bulut' u televiz
yoncia görsem hep aklıma Hüseyin gelmekte. 

Hüseyin, devriınci kararlılığın ve dostluğun 

güzel bir örneğiydi. 1984'ün baharında kaybetmiştik. 
Mücadelesi ve anıları önünde saygıyla eğiliyoruın.O 
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Çave li Deriya 
X w eli li Seri ya 

Rojhat MERWAN 

Plştl helbijartinen Tirklya, li heıuu dh, roj
naıue, TV, kowar u hvd li wan encama 
rewşenbir, siyasetwan, lekolinwan, dlroknas bir 
u buçlni xo divejin u gemıeşe dikin. Weka li 
Tirklya guharuneki nu çebiye u lıemu pekva 
dibejin "ew encam çawa derkete ho le " B i teybe
bi ragiyandina Tirkiya ji all'ki MHP p1r pak dlke 
u dixemline. Mirov li ser van bir Cı boçina 
difikire, gelo wan miravan li dinyai naj1n ku 
haya wan ji peşweçuıli Tirklya nine . Bi rast! ku 
mirov kur difikire hemü şit ron G eşkereye. 
Tişteki veşarti tuneye. Bingebe van buyera bi 
de han sal e bi de han s ale bi zane bu n 1 i gor 
çarçawa planekı bati'ye avetln. Em siyasetwanen 
Kurd çiqe hejar ü belengazln. Dagirkaran 1 i dijl 
doza gele me seri nottan planeki dur Cı direj; 
peşiye, şoreşger ü walatparezan bi ker li bajaran 
bi des tl kontra u Bizbullah (parlya X wede) 
şehitkir.Bajaran beseri hiştln. Duwayl gunda 
wala kir. Tekilati'ya gerila Cı xelk birri. şere 

nawxo li Kurdistane peydaklr ü hvd. Kati wan 
pilana li Kudistane derbazi jiyane kir. Li walatl 
xwo vala nesekini hemu kesa di bin şiara 

yekitiya netewi kir bin zept u rept. Teknolojiya 
şer nujenkir ,tektika şer gulıart hvd. Bi Wl şekli 

dujmine me li Kudistane derbazi jlyanc kiL
Teknolojiya şer nüjenkir, tektlka şer guhart hvd. 
Bi wl' şekli dujmine me li Çar aliyave erlş da ser 
gele me. Parti' u şexsiyeten Kurt xerik ~ere 

nawxo bun, difikirin hevdu teken defika 
xelaskin. Li aliye din bi hevre ketin herberiye 
"kesek w ekime asitixwaz nin e ", des te me 
neketl'ye xwune ","em paqijin , em naxawazin ji 
Tirkiya cuda bin ","yan iro yan sube em walet 
rizgardikin",problem li navbeyna dujminde 
hey e, ji bo b as ike asitixwaz bi serkeve. em ser 
radewetinin. Ew curen gel ketin bin br.tndora 
hewiye . Le ser çiqe diçu dirij di biL Hem lı şer 1 i 
Kurdistane bu. Bi milyanan insan paneberbun. 
Li allyek di'n Turkiye dinava gul u gulistanda bü. 

Bi teybeti wan deng<m pisti ku A. Ocalan 
hate Ewrupa zedetir bilind bu. Ştara kurdistan
neke serbixo hat bu ji hirkirin . Y ek ji w an denge 
reforomista, yedin denge reforomisten radikal. 
Her du deng pekva ketin herberiye li ber Ewropa 
u Amrike. Di we kelebelixede dengen sosyalis
tan hat fetisandin. Mixabin iro peşkeşiya gelen 
me ew dengana dikin. 

Helbijantina 18. Nisan'e ji bo hemu kesi 
roni u eşkere kir. Devlet a Tirk ji bo ınuafep 

gelen Kurd bi hiç şiweki aınade nlne. Bes ne bi 
tene devleta Tirk, gele Tirk jl amade nine. Ji bo 
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çareserkirina keşa Kurd ı1 Kurdistan va diyare ew 
reforomiste radikal ji dirokka wan sud 
wenegirtine. Diben pişti çareserkirina meselaya 
Kosova ewe dqrame ji Were. Dewleten Ewrupa ı1 
Emrika allkart dibin me. Wey ll hale me. Em 
çiqes belengaz ı1 hejarin .... Ku iro w ana peşkeşi 
me dikin. 

Ditoka Rizgariya Neteva Kurdistan li ber 
çawaye; yen ku hewiya xo didin devleten derva, 
yen ku pişta xwe didin dewlete dagirkar tu cari 
nikarin doza gele me bi serfirazi pesve bivin. Bi 
dehan salan bizewa sosyallst diwije ,"Partlyen ku 
bawariya wan bi gelen wan tuneye ı1 dexwazya 
welateki serbixo nakin, we doze çareserbikin. 
"Bi rast! em Kurd karesetan zu ji birdikin. Pist! 
"Peyman a Cazayir ", bizawa başuıi Kurdistan 
çawa tek çu; naye bira kesi. Gava mirov dibije 
"Dujminani bav u kalannabin dosten nebiya" Le 
bele bersiwa wan a amadeye ,dibijin em tekiliyen 
" tektiki" dimeşinin. 

Ew, helbijartin peviste ji bo hemo partiyen 
Kurdistan! re bive tecrube. Bl rast! keneat ji bo 
min çenebuye ku wan partiyan nasiya diteben. 
Çunki ew 3-4 hivin reforomisten radikal ji 
debejin;"hun çi dibejin em razine, bo çareserki-

rina meleseya demokratiki bo Kurda re em 
nawnişanin". J'i we pevajoye çawa sud wergerin 
tekliyen tektiki çawa bimeşinin. Jiber wan cgera 
mixabin yekitiya partiyen Kurdistan! dure. Ew ji 
rastiyeke meye. Pisti helbijartinen , siyaseta 
dagirkeran e taze li dhe xo runist. Li her ali diji 
gele me bi yek dengi ewe siyasete bi kar blnin. 
Ecevit dibe ; " Li all me meselaya Kurdl tuneye, 
problema feodall heye" MHP dibe ;"Ger Kurd 
havalexiye Tirk bin, ji wanare hemu sit heye, 
balam Kurd bin mafen siteki tuneye" Refen 
leşkeri diben"me meselaya terorlzm zayif kir ı1 

pişta wi şikand, her im e xalas ı1 .i i iro şu nda kare 
siyasiyaye" Mixabin em le negistibun, pesiya xo 
me tu car nedi wek belengazan. U nav gel hewi 
dihat bilavkirin. Li gor ronah'iya guhartinen ve 
dawiye, li Kurdistan ı1 li Turkiya pevajoyekl nu 
destpekir. Bi nişana MGK ı1 alikariya ragiyandi
na Tirkiya faşizm bu destheletder siyaseta li diji 
dagirkeran tek çu. Pewiste ji iro şunda sltaseteke 
nfı vera meşandin. Ew berprsiyari dikeve siltiye 
sosyalista. Çawa YNK li başurl Kurdistan derke
ta hole ı1 role xo list, emro pewiste partiya şoreş 
li bakurl Kurdistan role xo bileyze. Van buyera 
KA W A rastkir, balam ew rastbun teze lazüne eli 
piratikeda ji role xo bileyze. Bese edi gele me ji 
ber siyasata çevt ü xelet li ber deste dagilkaran 
dinale. O 
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Çe Muloçuku 

Dr. Ali KILIÇ 

Ez khe sima'ra perskeri, vaji, çe muloçike es
to çino ya ki Zone muloçike esto çino? 

Sima vane u sene qeso henono'? MuJoçiki, 
muloçike, zone yine çino. Ez ke vaji sima muloçu
ku sero çi zonene? Vatena sima ınuloçiku scro çi
na? Sima pe mi huyne. «V ane ala na qesede gosde, 
zovine tua çino, muloçku sero qesu pers keno. Ez 
sima'ra pers kon? Ala mi're name Muloçku vaze. 
S ima muloçuku sero çi zonene'? S ima van e «muJo
çike, muloçika.» Ez kesimade qale zone rniJoçiku 
kon, sima qarine. Heredine ... Nizan ıniloçku, çike 
siına tirto? Tua piu kalike sima yine kisto'? Welatc 
sima uska qedina. Hema, mesela hen nia. Waxto 
khe ma some, hiega, de bir'de fetelime, Muloçku
ne khe mavineme ju juvin nie. Bir'de dare muloç
kin este. Muloçikhe daru sae. Boy ine. Cao kemerin 
de muloçik'e gewr este. Dorme etın'de muJoçike 
xij ı1 sur este. Rau sero muloçku vinene, ne muJo
çikiju juvin nie. Çinare muloçku sero qese qesu 
pers ne kerime. 

Muloçik, est o muloçikhe est a., Çe ınuloçik
he esto .. ./Çe muloçuku este. Lona muloçku esta. 
Cisne mukoçhu ju nio. Waxto ınuloçika sure, ımı
loçika gewre, muloçika sac este, u waxt keremeta 
ınuloçku ki es te. Sene ge se yena 'ra ma v ir'? K am 
domonia ho de çe ınuloçku ne eli o, kay ni kerdo, ya 
ki, mua ı1 piye ma mere muloçku sero xeile sanik 
va te. 

Gerissa Qayde Çe Muloçuku 
Yen o 'ra mi vir, ma Geri s sa Qayd erime. l)e

rissa Qaydi nate Gurnige ele dote Jaru'de sere pul
dera. Ez uska biu pil. Bone mae vireni uska vi. Pe
ecu Bone domonia mi vesnayi. Mi bonune domenia 
hu sero, di hire pelgi nustnayi. Ewru des Cı çor se
rio mi welate hu nidio. Hema peroz ı1 pesewe, zere 
çimune mi de ji khila adir veseno. 

Nika, ez eve zone ma domonia bu ser sima're 
taye qesu vajine. Era mi vir nin o sera khe çe Ava
se Dile Pasi morevae çe Ape mi Memede Hesene 
Pit' aliye Mileouseni vi. Ewru A vas e Dil Pas i si o 
haqia hu ser. Bara yi kosavie adir vo. Domone 
kewra av asi xeile bi. Miste A vese Dil zewejayvi 
çena Ape hu Xezala Çena Ale Teji guretivi. Braye 
yi, Yve AvaseDili esqe Fida çena Hese Sei bi. Yvc 
Avasi waxto esqe Fide bivi, ramit ameyvi Çe Ape 
mi Memedi, esqe yine sero Lawuke vazo. 

Yive Avasi yeno sono male çe Ape mi feteJ
neno. Kolu ano. Bir birneno. Kolu onceno. Peroz 
pesewe sono mal ı1 gau. Axure keno pak. ZiJv erze
no. guku giredano. Sipede rew urzeno'ra do sane
no. Tede na km- seveta esqe Fido keno. 

Fide çena Hese Sei a. Cenza, rincleka, baqila. 
Pore hu dergo. 

Lew pirnike hu tenike. 
Kivara, delala, semta. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Yive A vase Dil peroz Ci Pesewe sono mali. 
Roze yeno, oda çe Ape mi'de qefeliono kuno ra. 
Ape yeno zere boni. Niadano Yiv sere taxt de ko
to'ra. Heun'de pistik keno, hu hore qesey keno. 
Ape mi Lewede tene nise Yiv heunu ver qesey ke
no urzeno ra. Ustine keno viraa hu? Pulosia ustine 
bo ni ro.. kes re te onte w e vake «Fide na wa.» 

Ape mi Memeeli vake: 
Na mesele'ra tipiya Guna Ape mi ro ci ame. 

Lauka yi vate. Qeyde yi kuno werte. Beno hayle
me. Bir Ci gerisu 'ra lawuka yine yena vatene. Endi 
Yiv ve Fide're rae nijdia. 

« Ax Fide Fide, Haqo Kunede mi de 
Qedaye new Fide, Kokiıne pie Yivde 
Ax Fide Fide Rideka mi Fide 
Ax Fide Fide Zaranca mi Fide 

Ax Pazapun o, merkeze zarancun o 
Çe Hese Sei perskena, gole werdegun o 
Ax Fide Fide Rideka mi Fide 
Ax Fide Fide Zaranca mi Fide.» 

Waxto Ape mi vet'ro Fide, Lawuka yine va
te. Endi her kes lawuka yine vane Suaney mal di
ma sone lauka Fide vane. Ciran Lauka Fide vane. 
Peecu Yiv sono, Fide remneno ano. Ape mi yine 
zewezneno. 

tivi. 
Yiv'ra tipia, Ape Mi Memeeli zof lawuki va-

Lawuka, Yimise: 
«Roy min Roy min PoreZerele 
Roy min nistaro soji verde.» 

Lawuka Xezale. 
« Ax Paxo palax u Pusi 
Ez Pepu vi Xezallojina piye to'ra nisi 
Tezele sun o veyve Gomemis 'i 
Xezale remna berda brazaye Yvisi 
Ala u'çek bi de ez ho ra nisi 
ez hu bi kisi ez hu bi kisi hu bikisi.» 

Lauka Use Keki. (Use Keke Mele, sono Saı1U 
çe xale hu, uska dane pero, sono hete xalune ceno 
seveta pakete tutu ra. Eke ame vere mekemi, niada
ne khe zur keno, qadi ceno erzeno zere.) 

« Ax b ira b ira U se K eki 
Qey to 're kerda tomete 
Ifada feki 
Biraye mi ke sio nisio 
veng birio venge çeki. 
ira bira semene mi Bira 
braye veto berdo 
Bira bira semene mi Bira 
hefe biraye hu cenu 
az ve aze kandura 
çola sa dan hora 

fetelun orte asirura 
resme birae oncon bon 
nan daira Savci 'ra. 
Ax bira bira se mene mi Bira.» 

Kewra Avasi elin ç<-m1o. Simer kerdo lıcto ju, 
xiz kerdo heto bin. Dot hete hegemae ser serkemer 
kerdotop. Nu elin, eline mae Gerisa Qaydio. Doy
me pul e gerisa qaydi, de, dot e vaa u ed e, na te goliki 
daraviale esta. Ape mi, bineviale de nisto. Cacime 
kerdo, balisna kelalie heto sero de na ro. Amnunio, 
germo. Kewra A vasi tige virasta mor kerda. Ape 
mi sero vineto, gereke u pero Tige bi pemo, Wela
te ma de çitkar, qislaci, morevai eve sisteme wele 
gureene. Wela, qislaci çina. Moreva, mordomo khe 
wela Axa de gureno. Wueüre wele Axa o. Axa, ge
gane wuaire wele nio, u waire gauno, hazetino, yi 
toximi o. Yi gislaci fire pojie yi'ra qeeri tua e hu çi
no. Milke, ma jede mio. Ape mi sera ke pie esker
de vi, serra l945'de namilk 500 lira ra herin<-lİ vi. 
Ma barahu serra 1974'cle rote ame mi Ali. 100.000 
lira, eve pere Fnmsizi 200 F pere alamani 50 Mark. 
Se beno, va bivone, na mesele sisteme welc siste
mo'de bmo. Ewru, Avase Dili, damone yi, qislaçi 
niye, ewru, wela mi çina. Ez qislaci niu. Hema sis
teme ımlde moı·eva, mordemo be welo, be hazeto, 
be toxumo. Bone axai de maneno. Hega rameno ue 
dano, çineno, çarneno, ano ver. Axa yeno diyine 
ceno ju dm1o morevai. Eke, toxum yi morevaio, yi 
ramito, yi çinito, qamçur yi do, no sistem sisteme 
hev o. Ju heve yi wuaire wela, ju heve yi ınorevai 
a. Ni ni wax to ke, axai, wele ramite, toxum est, mo
revai ue da, çinit ard ver, name no sisteme Mosil o. 
Axa pancine ceno ju dano morevai. Moı·eva, bone 
axai'de vinde, kira ni d<mo. 

Lewe elin'de Çe muloçku esto. Muloçiki ye
ne, hev cene bene. Cinia Kewra Avasİ Gewere, zof 
qmina. V <-ma «ala qayit be, haq b ara mi' re waro gi
no, na muloçku heve ma berd qedena.» Ez vost su 
lewe. Çe muloçku'de niadan. Muloçik vejine tever 
sone zere. Ez amu, Lopa hu kerde pire hevi, mi berd 
vere çevere Muloçkude ne ro. Muloçiki hevo khe 
mi ard yi ne cene. 

Ez amu lewe Ape hu, : mi va 
« Apo Memed, ne muloçiki, muloçike bir ni-

ye.» 
Ape mi Memedi va «ya, bir'de dare nıuloçkin 

es te. Muloçike biri, muloçike hareli ni e . .1 u juvin 
ni e. 
Mi va çinare? Apo Memed tu koti'ra zonena khe 
muloçiki ju juvin nie? 

Ape mi Memed va: 
« Waxto khe ez qatiye muloçiku bon yi yenc 

te lewe, ekhe muloçiki ju tage'ra nie yi dane pero. 
Ez qatiye muloçku bon. Çe muloçku, des ınetroy ti
ga nun ra durio. Muloçika khe 
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heva genim cena, bena çevere lone caverdana. Qe 
pero niadane. 

Ez Ape hu Memed 'ra perskon: 
-Apo Memed, ne muloçku'de aqil esto çino? 
Ekhe aqil çino, niade verva çimune ma 

çuturi ju rae'ra yene sone. 
Kewra Gewere, wela adir ana kena raa mu

loçku ser. 
Muloçiki raa hu vurnene. Besse ni kene raa 

hu veze. 
Ez van « kewrai, qarçe muloçku meve, seve

ta yine ez jede tose genim dan tu.» 
Kewra gewere venge hu ne vezena. 
Daka mi vend dana'ra mi v<.ma «bi ez qedaye 

tu bijeri, peroz o, tu vesıma, bi nune hu buye. Ape 
hu Memed 'ira vaze bero, nun boro. S ima pia bere, 

nun bore» 
Bone ma core cCıni de, pee rae de hi. V ere 

bonunc made, baxçe bi. Baxçe made tuyi, herugi, 
siftelei, Me goze, silani, hengure, murie, biye. Nat 
dote hu bostu bi. Bostu de xiari, qauni, qcrpuji, 
kundiri, loviki, isoti, toınatesi, loliki, piaji, pune bi. 
Nate bonune ma de hiniye Keçele bi. Nu hini .im
gen vi. Dote hiniye Keçelu, Jarri bi. Ma binena Jar
ru'de niaz u qirvane hu kerclene. Jarri jargene; Kes 
ne toreno, kolie darr bero bi vcsno. Xiravo. Kolie 
Jarri ne vesnino. Jarre ma dare azgele girsi qolindi 
vi. Ma ne zome çond sey serra ni jarri este. Ma niaz 
qirvanc hu cemc some bine na jarru. Vcngdaıne ra 
Haqi, naz O. qirvanune hu keme vila. Çilu name ro. 
Minete keme. O 
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~ ' NUPEL'e Merhaba .... 
Öncelikle yeni yayın yaşamına başladığı için 

NÜPEL'i kutlar, çalış;mlanna başarılar dilerim. 
Kendisini sosyalist bir yayın organı olnırak nite
lendirdiği için ayrıca sevindim. NÜPEL' geleneği
nin de modaya uyarak bir dönem büyüme ve ge
nişleme adına sosyalizmde veya sosyalist söylem
den uzaklaşmasını yadırgadım. Tekrar sosyalizm
de karar kılması ve bunu sürdüreceğini dekiere et
mesi sevindiricidir. "Kürtlerin sosyalizme ihtiyacı 
yok" türünden ilkel milliyetçi geri bir anlayışın 
kol gezdiği bir dönemde sosyalist değer ve düşün
celerin savunulması ve hayatla buluşturulması he
le hele Kürtler için hayati öneme sahiptir. 

Tabi ki tek başına sosyalist bir yayın organı 
olacağım demek yetmez, buna uygun yeni teorik 
çözümlemeler, anlayışlar (nasıl bir toplum istiyo
ruz noktasında özellikle) ortaya konuimalı ve bu
rada hayatla buluşturulmalıdır. Teori pratik içindir 
sözü ne kadar da doğrudur. Pratikte hayat bulma
yan teori ne işe yarar? Çökeleğe haksızlık yapma
yalım ama 'çolka tolıka' benzer. Peki bi~· de "ço~
lık"a tereyağı karıştırırs;mız nasıl olur, bılenler bı
tir değil mi? 

N ÜP EL' in içerıgıne ilişkin şimdilik birşey 
söylemek erken olur. Belki daha sonra. Ancak bir 
iki yazıda gördüğüm y;mlış iki anlayış vardır. 

Bunlardan biri KUKH'nin stratejik yenilgi aldığı
dır. Bu düşünce yanlıştır. Tabii ki emperyalistler
den Kürt sorununa çözüm beklemek ham hayaldir. 
Eğer istenilen buysa sadece bununla değerlendiri
lemez. Roma süreci bir yanılgı ve büyük bir ders 
olmuştur Kürtlere. Ve Kürtlerin yüzlerini nereye 
dönecekleri konusunda tarihi bir derstir. Sonuçla
n da ağır olmuştur. Buna rağmen, Kürt hareketinin 
yenilgisinden bahsetmek doğru değildir, aksine 
dört parçada birden Kürtler aynı anda birden aya
ğa kalkmışlardır, sömürgeci güçlere cevap vermış
lerdir. Anlaşılan NÜPEL yazarl;m da bu konuda 
hemfikir değildirler. 

[kincisi ise Simko'nun yazısında silaha karşı 
duyulan antipatidir. Galiba bu yazarımız ülkede 
yaşamıyor, yaşıyorsa da gerçeklikten pek yanlış 
sonuçlar çıkarmıştır. Bence şiddetin ve sılalım 

hükmü hala belirleyicidir. Yazıya egemen olan ha
va reformizmdir. Kürtlere silahtan uzak durmayı 
salık vermek kadar tehlikeli birşey yoktur. Burada 
bunun detayına girmemekle birlikte, tam da bu an
layışın sonucudur roma'ya gidiş. Ve bunun bede
linin ne olduğunu hep birlikte görüyoruz. 

Bir yayın organının biçimi bazen içeriğinden 
daha önemlidir. Bunun için biçimsel ve teknik ola-

rak derginiz ek de hoş değil. Bence çıkarırken bir
kaç dergi numunesi alınarak onlara bakılıp hazırla
nabilirdi. Ya da bu işi bilen birilerine parası da öde
nerek yaptırılırdı. Bundaki eksiklikler bilinirse, 
bundan sonrakilerde telafi etmek daha kolay olur, 
diye düşünüyorum. 

Şimdi birincisi mizampaj çok kötü. Kap~k ze
minindeki renk ve yazılar güzel olmamı~, NUPEL 
logosu aylık teorik bir dergiye pek uygun değil. 

Yazılır ve spotlar silik. 
Yazar isimleri çok büyük. 
Yazı başlıkimmdaki ve spotlardaki tram az 

verildiği için silik çıkmış. . 
Baskı çok kötü, yeraltı baskısı bundan daha temız 
çıkardı. 

Tashih hataları çok; bir yazıyı iki ayrı ki~i tas
hih yapmalı. Tek kişi aynı yazıyı birkaç kez okursa 
hataları görmeyebilir. Hele yazıyı yazanın tashihi 
mutlaka başkasma yaptırmalı, gerekiyorsa son tas
hihi kendisi yapmalıdır. 

Tashihi Türkçe'yi ve politik dili iyi bilen biri
si yapmalıdır. 

Sayfayı doldurma kaygısıyla yazı puntoları 

ve yazı arası çok açılmamalıdır, bu yazının görün
tüsünü ve göz zevkini bozar. Sayfada boşluk lkalı
yorsa oraya kitap ihmları, dergi ve gazete ilanları 
konabilir. 
Derginin kağıdı kuşe olması hem maliyet açısından 
hem de görüntü açısındm1 pek ho~ değil. Bu sayınız 
fotokopiyle basılmış havası veriyor. Bilgisayarcı 

arkadaş tashih yaparken mutlaka kaydetıneyi unut
mamalıdır. 

Teorik bir dergi için İstiklal mahkemeleri gi
bi yazılara uzunca yer verilmesi uygun değil bence. 

Yayın yaşamınızda başarı tu dilerim ... 
Bir okuyucu 
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