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SUNU 

17. Sayımız çıkarken halkımız Newroz bayramını kutlamaya 
hazırlanıyor. Newroz'a hazırlanma aynı zamanda iktirada hazırlanma 
anlamına geliyor. Halkın kendi demokratik iktidarını kurma çabalarını bu 
noktada yoğun/aştırması tarihimizde ilktir diyebiliriz. Ilk olması dolayısıyla 
ve yüce özgürlük idealinin gerçekliği olması itibarı ile daha sorumlu, daha 
kararlı bir çabayı gerekli kalıyor. 

Son iki üç aylık dönemde gelişmeler oldukça hızlı, tartışılan konular 
herkesi heyecanlandıracak, eyleme sevk edecek düzeydedir. Özellikle 
TC açısından politika tam bir labirent olmuş, içinde çıkı/ması zor/aşmıştır. 
Düşündükleri, planladJk!an şeyler çoğunlukla uygulamayar koyamwor. Mi/
l(tvekillerinin Kürd1stan 'a gidişi yoğun bir bombardJmandan sonra oldu. 
Once Botan bomba/and/. Peşinde halkla bağ geliştirmeye ça!Jştilar. Bu 
büyük bir ikiyüzlülüktür. Birilerinin gereken cevabi vermesi gerekiyordu. 
Bu cevabı da halk verdi. 

Devletin soyk1nm tehditlerinden sonra Güney Kürdistan 'a yönelik 
hava saldmianna yeniden başlandi. Botan'dan sora Behdinan'ın bobalan
masi bir tesadüf değildir. Bu bombalama Mesut Barzani'nin ziyareti son
rasında gerçekleşti. Barzani'nin "isterseniz Behdinan'ı işgal edin" türü 
söylemi tüm bas1nda ve TV'de çıkti . Bu aşiretçi feodal önderlikle
sömürgeçilğin aç1k işbirliğini gösteriyor. HalkamiZ/n özgürlük hareketini 
boğma çabalan bizzat halk tarafından boşa ÇJkan/acaktır. 

Bu konularla ilgili geniş yorumlan derg imizin iç sayfalannda bulabilirsi
niz. 

Zonguldak 'daki ölüm! bir kez daha gösterdi ki Türkiye burjuvazisi in
san yaşamma zerre kadar önem vermiyor. Maden ocaklan Hitit devrinin 
teknikleri ile ça!JŞJyor. Bu ise işçiler için her zaman sadece ölüm getirdi. 
Türkiye halkının ve Türkiye proletaryasının yaşami yeni "Zonguldak ve Bo
tan" elele sloganlannda ve bu sloganlarm yaşama geçirilmesindedir. Aksi 
halde Türk halki için özgür ve demokratik bir yaşamın koşullan yoktur. 

Bu sayJmJzda Dünyadaki Halk Meclisleri girişimleri ve karakterleri 
üzerine bir ça!Jşma var. Aynca Türkiye solunun değerlendirmesi ve 
önündeki görevler üzerine bir eleştirel yaz1m1z var. 

Ali Fırat'ın "Devrimci mücadelede önderlik gerçeği ve sorunları" başlik/ı 
yaz1s1 ile "Kad1n ve aile sorununa doğru devrimci yaklaşım" başlik/ı 
yazi/ann devaminı bulacaksıniz. Devrimci kişiliğin geliştirilmesi ve derin
leştirilmesi için mutlaka okunmasJ gereken yazılar olarak görmek ve 
değerlendirmek gerekir. 

Yazanmız /smail Beşikçi'nin DGM'ye sunduğu savunmalardan birini 
yayın/iyoruz. Beşikçi hoca resmi söylemi, resmi tarihi ve düzeni 
yargilamaya devam ediyor. 

18. Sayıda buluşmak dileğiyle .. . 
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Lü tfen, derginizin kesi ı memesi için abone kartının fotokopisini çektirerek gönderiniz. 
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NEWROZ'A WE 
.A 

PIROZ BE! 

Ölümcül alevler Sarmışken Dehak'ın Ninova'sını, dağların doruklannda 
mağrur ve gururla baktı Ninova'ya son kez Demirci Kawa ve Med halkı. 

O medler ki, bir daha unutmayacaklardı asla. Dehak'ı ve onu adeşlerde 
boğup, kendilerine alevlerle aydınlanmış bir ülkeyi sunan Demirci Kawa'yı. .. 

Alevlerin Medlere ve bütün Ortadoğu halkianna sunduğu Özgürlük, ateş 
şahsında her yılın 21 Mart'ında dağların en yüce doruklarında bir daha sönme
mek üzere yakıldı ve güçlendirildL 

Özgürlüğü ve bağımsızlığı yaşam biçimi olarak benimsemiş olan Kürt
ler, ateşe ve özgürlüğe karşı varolan tutkulanndan hiç öirşey kaybetmeden bin 
yıllarca yaşadılar. Ancak Medlere öldürücü karanlığı reva görenDehaklar hiç mi 
hiç eksilmedi Kürtlerin başında. İşte bu Dehak'lann en azgın ve kudurgan döne
mini yaşadığı, Kürt' halkını karanlığa boğduğu bir dönemde, Demirci Kawa'nın 
çocukları Diyarbakır zindanlarının zifiri karanlıklarında başkaldınp, ateşe koştu
lar. 

, Bu sefer elinde örsüde yoktu ama bu çağdaş Kawa Mazlum Doğan idi. 
Canını kav yaptı ve üç kibrit çöpü ile aydınlığa boğdu Med ülkesini ve artık her 
Newroz'da Zekiye Alkanlar ve nice çağdaş Kawa'lar bedenleriyle harlandırdılar 
Newroz ateşini. 

Uluslararası ırkçılığa ve sömürgecliğe karşı mücadele günü olarak da 
kutlanan 21 Mart, ülkemiz özgülünde ise "Ulusal Kahramanlık Haftası" olarak 
kutlanmaktadır. 

Yolumuzu aydınlatan Çağdaş Kawa'lar ve Ateşin Çocuklarının izinde 
hızla ilerleyen halkımızın bu hayati dönemde bayramımızı daha gür alevlerle taç
landırması dileğiyle halkımıza sesleniyoruz: "Bugün ateşle yıkayalım yüzlerimi
zi." 

İyiye, güzele, bahara açılmanın, zulme karşı direnişin gücü olan Newroz 
tüm Kürt halkına ve Ortadoğu halklarına kutlu olsun. 
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Newroz Yaklaşirken Devrimci 
At1l1m Beklentileri Rejimde 

.. Bahar Sendromu .. 
Telaş1n1 Artt1r1yor! 

Bahar yaklaşırken rejimdeki 
aktivitenin hızı da cid_di bir artış 
göstermektedir. Türkiye'de ba

har beklentisi ve bu çerfevede 
oluşan yoğun siyasal hareketlilik 
gündemin en önemli konusu ol
muştur. Öyle ki, son bir-iki ~ylık 
süreçte sadece Kürt sorununa 
ilişkin, olarak görülmemiş boyut
ta kararlar, girişimler, tartışma
lar ve tedbir üstüne tedbir faali
yetleri ve bahara yönelik olduk
ça kapsamlı hazırlıklar sözkonu
su oldu. Bu süreç hala devam 
ediyor ve yaşanan hızlı gelişme
leri bir bütün olarak ele alıp yo
rumlamak giderek güçleşiyor. 

Sadece son bir aylık gelişme-· 
lere baktığımızda Demirel'in 
ABD gezisinin sonuçlarının tar
tışılması; CIA-M1T, ABD-Türk 
Genel Kurmaylıklarının ilişkile
rinin işbirliği düzeyinde gelişti
rilmesi; Barzani'nin ziyareti ve 
devletin en yetkili kişileriyle gö
rüşmeleri; aydınların İstanbul 

toplantısı; Kürdistan'da Kontra 
cinayetlerinin görülmemiş bo
yutta tırmanması; katliam söy
lenti ve tehditlerinin yaygınlaş
ması; Kürdistan'da askeri yığı

nakların arttırılması; SHP, 
ANAP, DYP, RP ve bağımsız 
milletvekillerinden 49'unun 

"ateşkes" çağrısı ve çözüm öne
rilerinin gündeme gelmesi; en 
son yapıkın MGK toplantısında 
"Olağanüstü Hal" uygulamasının 
dört ay daha uzatılınası yönünde 
ve çeşitli sosyal-ekonomik so
runların çözümü doğrultusunda 
tavsiye kararlarının alınması; 

HEP kökenli milletvekilierine 
"PKK'nin terörist olduğu"na dair 
açıklama yapmaları için baskı 
yapılması; özellikle sivil faşisı 
güç odakları eliyle Türk-Kür1 
düşmanlığı ve çatışmasının gide
rek gündeme sokulması; her fır
satta dağların bom balanınası ve 
"sınır ötesi" operasyonların dü
zenlenmesi; 22 milletvekilinin 
bir heyet şeklinde Kürdistan'ı 
gezmesi ve Demirel'in başkanlı
ğında ülkeye "şefkat" gezilerini 
düzenleme planları; Apo'nun tu
tuklanması ya da katledilmesi 
durumunda ortaya çıkacak geliş
melerin neler olacağı üzerine 
tartışmaların sürdürülmesi; 
Özal'ın İran gezisi, İçişleri Baka
nının Suriye'yi ziyaret etme 
programı ve Suriye, İran, Irak. 
Almanya gibi ülkelere ilişkin en 
resmi ağızların yaptığı açıklama

larla Bekaa sorununun her fırsat
ta işlenmesi; çeşitli uluslararası 
kuruluşlarının Kürt sorununa 
ilişkin açıklamaları gibi pek çok 

önemli olay gündeme gelmiştir. 
Açık ki, bütün bunlar son birkaç 
aydır yaşanan çok önemli geliş
melerdir. Bu gelişmelerin arka
sında hiç şüphesiz PKK'nin '92 
yılına ilişkin olarak yaptığı bü
yük hazırlıklar yatmaktadır. Bu 
hazırlıkların başında ulusal mec
lis, Botan-Behdinan'a dayalı sa
vaş hükümeti, ulusal ordulaşma 
gibi devletleşmeye yönelik 
adımlar gelmektedir. V e bu he
deflere ulaşmak için PKK'nin 
yoğun bir savaşı, rejimin deyi
miyle büyük bir taarruzu geliş 

tirme durumu vardır. İşte 

T.C.'nin Kürt sorunu konusunda 
bunca yoğun bir hareketlilik içi
ne girmesinin temel nedeni bu
dur. Yani TBMM'ye karşı Kür1 

Ulusal Meclisi'nin gelişmesi, 

Türk hükümetine karşı bir Kürr 
savaş hükümetinin doğmas 
Türk ordulaşmasına karşılık ~ 
Kürt ordulaşmasının şekillenr> 
si, rejimi oldukça şoke ederve 
karşı tedbirlere iten gelişr;ler 
olmaktadır. Rejimin bütüı.:>Oii
tikaları da, Kürt tarihindemgü
ne değin hiç görülmeyenöylesi 
kapsamlı bir hamleyi gı;ekleş
tirmeyi düşünmesine, t doğrul
tuda yoğun hazırlık ,pmasına 
ve bu hedeflere ulaşrtk için so
mut pratik adımit atmasına 
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bağlı olarak şekillenmektedir. 

Bu gerçekleri artık rejimin ken

disi de gizleme ihtiyacı duymu

yor. 

Bu arada, bu gelişmelere pa

ralel olarak hükümetin durumu 

da giderek iıetleşmektedir. B~ş
langıçta "demokrasi", "şefkat" 

ve "şeffaflık"tan bol bol bahse

den ve yaşanan sorunların tek 

çözüm yolunun demokrasiyi ge

liştirmekten geçtiğini belirten 

hükümet ve bu hükümetin en te

pedeki yetkilileri, bu

gün, büyük oranda özel 

savaş rejimiyle bütünle

şerek savaş naraları at

maya ve kendilerini ge

nerallerin Kürt politika

sına entegre etmeye baş

ladılar. lik dönemlerde 

"Kürt realitesini tanıyo

ruz" diyen hükümet, bir 

süre sonra bu realitenin 

altını dolduracak hiçbir 

ciddi adım atmamış, ola

ğanüstü hal, koruculuk 

gibi uygulamalara son 

vermemiş, Kontr-gerilla, 

Özel-Tim, gibi cinayet 

şebekelerinin artan faali

yetlerine karşı en ufak 

birşey yapmamış, hatta 

bunların etkinliklerini 

destekler tutumlar almış, 

"terörizme karşı müca

dele" adı altında tüm 

Kürtleri "terörist" ilan edip halka 

l<arşı katliam dahil her türlü ku-

'd tanımaz saldırılara zemin ha

damaya çalışmış ve "demokra

~söylemini dilden düşürmeyen 

hLümet, özel savaş rejiminin 

. za~ öteden beri sürdürdüğü 

kirlıavaşa ortak olmanın gerek

çesiı "hükümet olmanın sorum

lut uğla" bağlayarak iki yüzlüce 

·' ve utaı-ıazca bir tutumun sahi-

bi olmuştur. Buna karşın koalis

yon hükümetinin giderek bir kri

zin içine girdiğini görmekteyiz. 

SHP ve DYP milletvekillerinden 

küçümsenmeyecek bir grup, hü

kümetin ve özel savaş rejiminin 

Kürt sorununun konusundaki po

litikalarını zorlayacak bir tutum 

geliştirmektedir. Öyle görülüyor 

ki, parlamentoda önemli sayıda 

milletvekilleri Kürt sorunun de

mokratik bir tarzda çözülmesi 

amacıyla ve özel savaş rejiminin 

zor ve şiddete dayalı politikaları-

nı eleştirip muhalefet etmek ba

kımından sürekli bir baskı ve 

teşhir siyasetini izleyecektir. Çe

şitli partilere mensup 50 civarın

daki milletvekillerinin Kürt so

rununun demokratik ve barışçıl 

temelde çözülmesine yönelik ha

zırladıkları ortak deklerasyonu 

yayıniayıp taratlara "ateşkes" 

önerisinde bulunması ve olağa

nüstü hal uygulamasının uzatıl-

ması için MGK'nin aldığı tavsi

ye kararının parlamentoda ve 

parti gruplarında ciddi tartışma 

ve problemlere yolaçması bunun 

ilk işaretleri olmaktadır. Yani, 

hükümet içinde ciddi çatlaklar 

sözkonusudur ve gerek ANAP 

gibi muhalefet partileri ve gerek

se Cumhurbaşkanı Özal hükü

metin taşıdığı bu zaafı daha da 

derinleştiemek için sürekli bir 

çaba içindedir. Bu gelişmeler de 

hükümetin bağrında varolan çat

lakları daha da genişleten sorun-

lar doğurmaktadır. 

Rejimin en büyük açma

' zı Kürt sorunu konusun
da" bir politikaya sahip 

olmamasıdır 

Bugün, hükümetiyle, özel 

savaş kurumlarıyla bir bü

tün olarak rejimin progra

ma dayalı bir Kürt politi

kasının olmadığını görü

yoruz. Geniş bir kesim 

ciddi bir tartışma içinde

dir, ancak, bu tartışmalar 

herkesin mutabık kaldığı 

bir politik çözüm progra

mını yaratınamaktadır. 

Veya böyle bir program 

sözkonusu olsa bile şimdi

lik çelik kasalar içinde tu

tulmakta ve özel savaş re-
. jiminin "önce ez sonra 

çöz" politikası öne çıkmaktadır. 

lşte sorun tam da burada düğüm

leniyor. 
Açık ki, ezilmesi düşünülen 

güç PKK'dir. Ancak, bugün 

PKK demek Kürt halkı demek

tir. Bu gerçeği Kürdistan'ı boy

dan boya gezen gazeteci Yalçın 

Doğan da, Demirel'in gezisinden 

önce nabız yoklamaya çıkan 22 

milletvekili de açıkça belirtmek-
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tedirler. Dolayısıyla PKK'nin 

kökünü kurulmak için Kürt hal

kının kökünü kazımak gerek

mektedir ki, bu da ancak çılgın

ca bir düşünce olabilir. Özel sa

vaş rejimi ve hükümet yetkilileri .. 

de bu gerçe~i görmektedir. Nite
kim bu nedenle "halka karşı şef
kat, PKK'ye karşı savaş" strateji

si benimsenmiş ve bu politikayla 

devletin halkla kucaklaşması ve 
PKK'nin yalnızlaştırılması amacı 

güdülmüştür. Fakat, bu politika 

da aradan çok kısa bir süre geç

mesine ra~men tutrnamıştır. Kış 

boyunca ~~lar ve "sınır ötesi" 

bölgeler bombalanmasına rağ

men gerillalara yönelik ciddi bir 
darbe vurulamadı. Yine, halk 
arasında saygın bir yeri olan ye
rel halk önderlerine yönelik 

kontrgerilla eylemleri gerçekleş

tirildikçe onbinlerce halk telin 

mitingleri ve güçlü serihlldanlar 

geliştirerek rejimle bir daha barı

şık olmayacak konuma gelmiş, 

halk gerillanın mutlak iradesiyle 

bütünleşmiştic Yani halkı ku

caklamak için harekete geçen re

jim geriliaya ve halk önderlerine 
yöneldikçe halkın sert tepkileriy

le karşıla~mıştır. Bunun en so
mut kanıtı 22 milletvekilinin ge

zisi sırasında yaşanan olaylardır. 

Halk, milletvekilleriyle yaptığı 

görüşmelerde yeni hükümete ve 
parlementoya güvenmediklerini, 

Kürt sorunu PKK temel alınarak 

çözülmeden kesinlikle mücade

leden vazgeçmeyeceklerini, 

PKK'nın halk demek olduğunu 

ve her bir gerillanın kendi öz ev

latları olduğunu, ölijm ve katl.i
am dahil her türlü devlet terörü
ne karşı sonuna kadar direnip sa
vaşacaklarını açıkça ilan etmiş 

ve PKK, ERNK, ARGK bayrak

ları ve APO'nun portreleriyle 
karşıladıkları milletvekillerini, 

aynı flamalarla ve büyük göste

rilerle tekrar u~urlamıştır. Hal
kın bu tutumu çok önemlidir. 

Halk burada ya~anan bütü.n so
runların temel kaynağının devlet 

oldu~unu ve Kürdistan'dan çekip 

gitmelerini istemiştir. Bu durum, 
Kürdistan'da bir halk irade ve 

otoritesinin sözkonusu olduğunu 

gösterir. Ve Özgürlük Hareketi 
bu iradeyi ulusal mecl}s ve sava§ 
hükümeti gibi devletleşmeye yö

nelik adımlarla en üst düzeyde 

örgütlerneye çalışmaktadır. Nite

kim, halk meclislerinin oluştu

rulması yönünde çalışmaların 

başlatıldığı, bu amaçla genel ~
çimlere gidildiği basın yayın or
ganlarında sıkça dile getirildi. 

Kısaca, ortada bir gerçek var: O 
da milyonlarca halkla bütünleş

miş bir gerilla hareketinin varlığı 

olayıdır. Bu durumda rejim ya 
milyonlarca Kürt halkının talebi 

olan özgürlük ve demokrasi is

teklerini gerilla yı taraf alarak ba

rışçıl yollarla çözüme kavuştura

cak ya da gerilla ve halkın üzeri

ne giderek zor ve baskıyla bu ta
lepleri boğmaya çalışacaktır. Şu 
anda görülen o ki, rejim ikinci 

seçeneği önüne koymuş ve tüm 
hazırlıklarını buna göre yapmış

tır. 

Bu politikanın baharla birlik

te hayata geçirilmesi durumunda 
ortaya neler çıkacaktır? 

Daha şimdiden Kürt halkı 

üzerinde bir soykınının gerçek

leşeceğinden sözedilmektedir. 
Kuşkusuz, rejim , sadece gerilla

ya karşı bir savaşı geliştirerek ve 
savaşı sadece gerillayla sınırla
yarak sonuç alamaz. Bu arada 

halkı da hedeflernek durumunda

dır. Zira gerillayla halk etle tır

nak gibi içiçe geçmiştir. Birini 

r;,;ı 
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diğerinten soyutlamak mümkün 
değildir. Yani rejim geriliayı he

defleyinc<:.Ic,_arşısında halkı bula

cak, halkı lli:U,eflediğinde de ge-• 

riliayı karşısıtda görecektir. Mü

cadelenin gelei~i aşama bunu 

' kaçınılmaz kılmı.k-ıadır. Bu ba-

kımdan rejim, ge~i~~a ve halka 
karşı topyekün bır s~&rı içinde 

olmak zorundadır. Burııi:apma

dan sonuç alması mümrün de
ğildir. Nitekim rejim de JX'~tika

larını buna göre geliştirm"<te, 
tüm hazırlıklarını da bu çerçev~

de yapmaktadır. Dolayısıyla bir 

soykırım söylentisinin ortalıkta 

dolaşması anlaşılır olmaktadır. 

Keza rejimin üst düzey yetkilile
ri de bunun işaretlerini vermek
tedir. Örneğin, Cumhurbaşkanı 

T. Özal, yeni atanan valilere hi
taben yaptığı bir · konuşmada 

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 
görev yapacak olan valilere Kür

distan'ı kastederek "bölgede baş

ka nedenlerle yaşanacak olayla
rın metropol kentlerine yansıma

sı durumunda serinkanhlığınızı 
koruroanız gerekir" demektedir. 

Kürdistan'da görev yapan askeri 

yetkililer halka yönelik olarak 
durmadan "hepinizin kökünü ku

rutacağız" diyor ve yoğunlaşan 

kontra cinayetleriyle halka katli

am mesajları özellikle verilmeye 

çalışılıyor. Ve son olarak MİT 
müsteşarı Korgeneral Teoman 

Koman'ın son derece çarpıcı 

açıklamaları var.dır. Koman , 

Yalçın Doğan'la yaptığı söyleş i

de açıkça bir katliam uyarı sında 

bulunmuş ve bu konuda bir se

naryo da çizmiştir. Ona göre 

PKK baharla birlikte saldırırsa 
ve bir ayaklanma yaratırsa dev

let güçleri de yaşanan olayları 
bastırmak için harekete geçecek, 

ayaklanma biraz uzayabilir ama 

devlet eninde sonunda bastıra-
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cak, bu durumda . rKK ve 
PKK'ye güvenen lidk Kuzey 
Irak'a kaçacak, gü.ıdeme Sad-

• dam baglan nh bir Joykırım gele
cektir. Ve rejim~ bu gelişmeler
den büyük ko-ku duyuyormuş! 
Zira PKK IÇirtlerin yaşayacagı 
bu dramı çPk iyi kullanıp ulusla
rarası alaıda etkili olacak ve re
jimi zo' duruma düşürecekmiş! 
Bu ' arıklamaların dışında Genel 
Ku,may Başkanı Dogan Gü-

. r~'in "gelişmelerin önünü 
alamazsak sıkıyönetime 
başvururuz, bu yetersiz 
kalırsa seferberlik ilan 
ederiz, bu da yetmezse ta
rihi iyi inceleyin ne yapa
cagımızı görürsünüz" gibi 
bir açıklaması vardır. 

Şimdi bütün bunlar, 
rejimin Kürt sorunu konu
sundaki politikasızlıgının 
ortaya çıkardıgı ve wma
men savaş kokan yakla
şımlardır. Rejimin bu 
yaklaşımı benimsemesi 
kaçınılmazdır da. Ve bü
tün bu açıklamalar teme
linde yapılan yogun hazır
lıklar baharla birlikte sa
vaşın kızışacagını ve ge
rek Kürdistan'da gerek 
Türkiye'de ve gerekse 
uluslararası alanda Kürt 
sorununu yepyeni bir aşamaya 
getirecegini göstermektedir. 

Evet, nereden bakılırsa bakıl
sm baharla birlikte önemli geliş
melerin yaşanacagı görülmekte
dir. Rejim geriliaya ve halka yö
nelik yogun bir saldınya hazırla
nırken buna karşılık gerilla ve 
halkın da çok kapsamlı ve karar
lı bir saldırıya hazırlandıgı ve bu 
nedenle cte sürecin eskiye oranla 
daha farklı gelişecegi anlaşıl-

maktadır. Buna silahlı savaşın 
yogunlaşacagı bir iç savaş da di
yebiliriz. Gelişecek iç savaşın sı
nırları ve kapsamı ne olacaktır? 
Bunu cetvelle belirlemek müm
kün degildir. Ancak şu söylene
bilir ki, savaş sadece Kürdis
tan'la sınırlı kalmayacak, içine 
Türkiye'yi, Güney Kürdistan'ı ve 
uluslararası alanı da alarak ol
dukça genişleyecektir. Bu du
rumda ne olur? Savaşın bu bo-

yutlara sıçraması kime ne kazan
dırır, kime ne kaybe'uirir? Kuş
kusuz bunun hesabını taraflaı 

yapıyordur. Fakat, şurası çok 
açıkur. Kürt halkının kaybedece
gi hiçbirşey yoktur. Çünkü özel 
savaş rejiminin hergün her saat 
süren devlet terörü, baskısı, iş

kenceleri, talanları, zorla göçert
me politikaları, cinayetleri, işsiz
lik, sömürü ve talanı altında 

Kürt insanı zaten bir cehennem 
hayau yaşamaktadır. Bu baglam-

da halkın özgürlük şiY,arını mü
cadeleye dönüştürerek yogunlaş
tırması ona pek fazla bir şey 
kaybettirmeyecek, tam tersine 
pek çok olumlu sonuçların dog
masını beraberinde getirebile
cektir. Buna karşılık rejimin iç 
savaşın içine girmesinin ona 
kaybettirecegi pek çok şey var
dır. Belki, rejim tam anlamıyla 
bunun farkında degildir ama 
Özel Savaş aygıtı gerillanın ve 

halkın üzerine sınır tanı
mayan bir saldırı ile yö
nelirse bunun sonuçlarını 
kaydıramayacak bir nok
taya gelebilir. Nitekim 
PKK Genel Sekreteri 
Abdullah ÖCALAN "re
jimin halka zarar veren 
olası bir saldırısı duru
munda kızıica kıyamet 
koparır, şehirleri Kürt 
halkı için ya bir yaşam 
alanına ya da viraneye 
çeviririz" diyor. Bunun 
anlamı çok açıktır. PKK 
olası bir Kürt katliamın
da bütün imkanlarını 

kullanarak karşı cevap 
verecektir ki, bu durum
da Türkiye bir iç savaşın 
içine yuvarlanabilecek
tir. 

Bu noktada bir kayıt 

düşmek gerekiyor. Yukarıda 

yaptıgıınız açıklamalar oldukça 
önemli ve hassas bir döneme gi
rildigini göstermektedir. Bu dö
nem içinde kan, katliam, acı ve 
gözyaşlarının olacagı bü~ük biı 

iç savaşın kendisi olabilir. Ve 
bunun önüne geçilebilmesinin 
tek yolu da Kürt sorununun de
mokratik ve barışçı yollardan ve 
Kürt halkının temsilcileri direkı 
taraf olarak kabul edilip bu te
melde diyaloga girerek mümkün 
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1:::::::1 Özgür Halk 

olabilecektir. Özgürlük Hareketi 

böyle bir diyalogu öteden beri 
önermektedir. Buna olumlu ya
nıt vermeyen taraf Özel Savaş 

Rejimidir. Dolayısıyla sorun bü
yük oranda rejimin tutumundan 

kaynaklanıyor. Rejim yetkilileri 

"PKK bir terör örgütüdür, onun

la hiçbir koşulda görüşmelere 
oturmayız" diyor. Yine son dö

nemlerde rejim, "PKK silahı bı

raksın sorunu anayasa çerçeve
sinde siyasi ve demokratik yön
teml~rle çözeriz" diyor. Bugün

kü anayasanın Kürtlere ilişkin 

olarak neler belirledig~ ortadadır. 
Bu anayasada Kürtlerin ulusal 
ve demokratik haklarına yönelik 

hiç bir düzenleme yoktur. Bunu 

bir tarafa bırakalım, özgürlük 

hareketinin kendisini tasfiye et

mesi demek Kürt halkının kendi

sini ne kadar anti-demokratik ve 
faşist oldugu çok iyi bilinen özel 

savaş rejiminin insafına terk et
mesi demektir ki, buna ne yurt

sever devrimci mücadele yanaşır 
ne de tarihinden çok iyi dersler 

çıkarmış olan Kürt halkı kabul 

eder. Bu gerçekleri Türk siyasal 

rejimi de iyi bilmektedir. O"hal

de ortaya şu somut durum çık

maktadır: Türkiye'de şiddetleneo 

bir savaş ortamının çıkmaması

nın tek yolu; rejimin demokratik 

bir açılırola ve Kürt halkının ira
desini tanıyarale hareket etmesin
den geçer. Yani sorunun kaynagı 

rejimin kendisidir. 

Yukarıda da özetini yaptığı

mız gibi, rejim sorunun bu yolla 

çözülmesinden yana degildir. 
Aksine, sorunun çözümünü Bar

zanilerden medet umarak; CIA

MlT-MOSSAD ilişkisini gelişti

rerek; Bekaa üzerinde komplo 
teorileri ve planları geliştirerek; 
Suriye ve lran'ı baskı altına ala-
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rak; MGK'nin, artık uygulama 

imkanları sıfırlanan sosyal ve 

ekonomik çözüm paketlerini ile
ri sürerek; şövenizmi körükleye
rek; özellilde Türk kimliğine bü

rünmüş faşist yuvaları Kürtlere 

karşı saldırı durumuna hazırlayıp 

Türk halkını da buna alet etmeye 

çalışarak; dagları bombalayıp 

"sınır ötesi operasyonları" geliş

tirerek; Kürdistan'a askeri güç 

yıgarak; olaganüstü hal uygula
masını ve koruculuk sistemini 
sürdürerek; kontr-gerilla , cina

yetlerine hız vererek; orduyu 

profesyonelleştirip modem sav~ 
makineleriyle donatarak ve NA
TO'yu ve hatta İnönü'nün yaptıgı 

gibi Birleşmiş Milletleri yardıma 

çagırarak bu tür çaba ve girişim

lerde aramaktadır. 

Demokratik, Barışçıl Çö

züm Bu Aşamada Mümkün 
müdür? 

Bu nedenlerle, bu aşamada 
barışçıl, demokratik bir çözüm

den sözetmek gerçekçi degildir. 

Rejim bunun önünü bir bütün 

olarak tıkamaktadır. Ancak, öte 

yandan aynı rejim, sorunun çö

zümünün önündeki asıl engelin 

yurtsever devrimci hareketin ol

dugunu söylemekte ve kamuo
yunu buna inandırmaya çalış

maktadır. Açıkçası "PKK eylem
leri olmasaydı sorunu çözerdik" 

dolayısıyla hareket "PKK silah

ları bıraksın sorunu tartışarak 

çözelim" diyor. Uluslararası ku

ruluşlara ve dünya kamuoyuna 

veri!en mesajlar da bu yönlü
dür." Biz sorunu çözmek istiyo

ruz, ancak PKK'nin eylemleri ve 

faaliyetleri bunu engelleyen nite

liktedir" şeklinde yapılan açıkla

ınalar sözkonusudur. Burada biı 
yanıltına ve şaşırtmaca olayı 

vardır. Rejim gerçekten de Kürt 

sorununu çözmek için tartışmak 
ve demokratik, siyasi imkanlaı 
yaratmak istiyorsa, bunun için 

Kürt halkının örgütlü iradesini 

esas almak zorunda değil midir? 

Bugün Kürt halkı en temel öz

gürlük haklarına kavuşmak için, 

bu ha~larını koruyup güvenceye 
almak için ve bu haklarına teca

vüz edenlere karşı kendisini sa

vunabilmek için örgütlü bir güç 
konumuna gelmek zorundadır. 

Bugün halk kendisini ifade ede
bileceği bir iradeyi ve otoriteyi 

yaratmıştır. Yarattığı bu değere 
dayanmadan, onu kollayıp sü
rekli güç vermeden temel hak ve 

özgürlüklerine kavuşamayacağı

nı iyi bilmektedir. Fakat rejim, 

bu irade ve otorite kendisini fes

hetsin ya da biz onu ezelim on
dan sonra demokratik bir çözü
me gideriz diyor. Yani, iradesiz 

ve darmadagın edilmiş bir Kürt 

halk gerçeğini yaratarak sorunu 
çözerim diyor. Bunun anlamı 
ç'?k açıktır. Bunun anlamı, ben 
devlet, ordu, iktidar gücürole va

rolacağım, bütün yetki, güç, insi

yatif herşey bende olacak, sen 

ise kendi örgütlü gücünü feshe

dip iradesiz, insiyatifsiz, örgüt

süz ve dağınık olacaksın, ancak 

bu koşullarda senin sorunlarını 
tartışıp çözerim demektir. Böyle 
birşeyin ne Kürt halkının ne de 

yurtsever devrimci hareketinin 
kabul etmesi mümkün görül

mektedir. Dolayısıyla bu man

tıkla sorunun demokratik ve si
yasi yollarla çözülmesi olası gö

rülı:nüyor. Zaten PKK'yi ulusal 

ordulaşmaya, Ulusal Meclise ve 
bir Savaş Hükümetine hızla yö

nelten ve koşulları olguulaştıkça 

baharda güçlü bir atılıma hazır
lanmasına neden olan temel ge

lişmelerden bir diğeri de bu ol-
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maletadır. Dolayısıyla, gerek 
PKK'nin balıara ilişkin yaptıgı 

· yogun hazırlıkları ve gerekse re
jimin karşı tedbirleri Türkiye'de 
siyasal ortamın birdenbire ger
ginleşmesine ve "Bahar Sendro
mu" denilen gelişmenin . yaşan

masına neden oldu. Şimdi, bası
nından demokratik kitle örgütle
rine, rejimden Kürt halkına ka
dar herkes balıarda yaşanacaklar 
üzerine çok yogun ve çeşitli tar
tışmalar içine girmiş bulunmak
tadır. 

Baharın şiddeti bir savaşa 
sahne olması ihtimali rejimde 
ciddi bir telaşı, beklentiyi ve 
'"92 yılının ne getirip ne götüre
cegi" sorusu ciddi kaygıları ya
ratırken, Azarbeycan-Ermenis
tan olaylarının gelişmesi de 
T.C.'yi önemli oranda rahatsız 
eden bir gelişme olarak bu tela
şın tuzu-biberi olmuş, etrafı ateş 
çemberiyle kuşatılmış olan re
jim, tarihinin en zorlu sürecini 
yaşadıgını bilerek kendi içinde 

büyük bir arayışı ve tartışmayı 
yaşar olmuştur. 

Bu arayış ve tartışmalara top
lumun belli kesimlerinin katıldı
gı da görülmektedir. İstanbul'da 
yapılan aydınlar toplantısı, 50 
civarında Parlamenter'in belli bir 
tartışmadan sonra bir öneri pake
ti hazırlayarak içinde "ateşkes" 
önerisinin de oldugu bir çagrı 
metnini sunmaları bunlara ör
nektir. Fakat bu demokratik ça
baların rejim üzerinde pek etkili 
olmadıgı görülüyor. Haliyle öne 

çıkan şey yine savaş tartışmaları 
alınaktadır. 

O halde söylenecek tek ~ey 
kalıyor. Kürdistan merkezli bir 
savaşın Türkiye'yi Yugoslavya
laştırması neler getirip neler gö
türecektir? Bunun yanıtını bekle
yip görecegiz. Daha önce de be

lirttigimiz gibi, Kürt halkının 
kölelik zincirlerinden başka kay
bedecegi hiçbir şey yoktur. Bu 
nedenle Kürt halkı meydanlarda 
"Ya özgür bir yaşam ya ölüm" 

şiarlarını atıyor. Aynca, önderlik 
meziyetleri defalarca kanıtlan
mış olan Özgürlük Hareketi, re
jimin atacagı her adıma yeterli 
yanıtı verebilecek durumdadır. 
Rejimin Kürt halkının atılımları
na karşı sessiz durmayacagı ve 
karşı saldırılara geçecegi de bir 
gerçektir. Bu durumda savaşın 
kapsamı olabildigince genişleye
rek büyüyecektir. Bunun Orta
dogu'da patlak veren en önemli 
savaş olacagı ve tüm dünyanın 
dikkatlerini bu merkeze çekçrek 

herkesin ilişkilerini bu savaş du
rumuna göre düzenleyecegi orta
dadır. Baharla birlikte başlaya
cak olan bir savaş nasıl sonuçla
nacaktır? Bu soruya peşin hü
kümlerde bulunarak yanıt ver
mek greçekçi degildir. Ancak sa
dece şu söylenebilir ki, özel sa
vaş rejimi bugünkü durumundan 
tahmin edemedigi kadar daha 
kötü bir duruma düşecektir. Bü
tün gelişmeler bunu açıkça gös
termektedir. 
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Türkiye'de Yeni Bir 
Devri~ci Süreç Başlarken 

Solun Durumu 
ve Görevler 

TÜRKiYE SOLUNA YÖNE'LiK 
ELEŞTiRiSEL DEÖERLENDiRME 
VE TÜM DEVRiMCiLERE ÇAÖRI 

Hem ülkemizde yürüttügü
müz devrimci mücadelenin etki
si ve hem de dogrudan yaptıgı
mız çalışmalarla Türkiye'de yeni 
bir devrim sürecinin başlamakta 
oldugunu söyleyebiliriz. Böyle 
bir başlangıç noktasında iken, 
kendisini bu sürecin içinde gö
ren güçlerin geçmişini ve bugün
kü durumunu bir kez daha derli 
toplu degerlendirmek ve görev
Iere dogru sahip çıkılınası konu
sundaki çagrımızı bir kez daha 
yinelemek yararlı olacaktır. 

Arkadaşların çeşitli sol hare
ketlere yönelik eleştirilerini to
parlamamız gerekiyor. Bu hare
ketlerin durumu tam bir arapsa
çına dönmüştür. Bir türlü düzene 
girmiyor. Bunlar içinde Lam bir 
bunalım, yozlaşma ve hatta tü

keniş yaşanıyor. Yeni toplum 
projeleri geliştirmek şurda kal
sın, toplumun var olan olumlu 
degerierini bile yozlaştırmaktan 
öteye gidemiyorlar. Hatta dene
bilir ki, devrimci toplum projesi
ni yazıaştırma anlamında objek
tif olarak gericilige hizmet et
mek gibi bir konum içinde bulu
nuyorlar. Bu konumlarıyla top
lumun çekim gücü olamayacak
ları açıktır. Mevcut solun toplu
ma güven vermesi, model sun
ması ve kişilikleriyle çekici ol
ması sözkonusu degildir. 

Adına devrimci hareketler, 
gruplar dedigirniz güçler neden 
böyleler? Bu durumu birçok 
yönden ele almak ve bazı neden
lere baglamak mümkündür. 

Bunların çıkış noktalarını dik- . 
katli degerlendirmek bir ipucu 
verebilir. Yöneldikleri amaç ve 
programa bakılarak durumları 
biraz anlaşılabilir. Yine esas al
dıkları ideolojiye yaklaşımları 
incelenebilir. Örgütlenme süreç
leri .ve dolayısıyla örgütsel ya
şamları gözden geçirilcbilir. Ve 
yine degerlendirmenin temel biı 
kıstası olarak, savaşım süreci bo
yunca ne yaptıkları ve ne yapa
madıkları tahlil konusu yapılabi
lir. Benzer noktalarda eleştirileı 
geliştirilebilir. 

Mücadele Meydanı Devrim 
istismarcı/arına Bırakılamaz 

Dikkat etmemiz gereken esas 
yön, kendimiz önemli bir top
lumsal-ulusal hareketlenıneye 

yol açınada başarılı olurken, bu 
hareketlerin çok iddia ettikleri 
ortak amaçlarla omuz omuza yü
rümeye neden gelemedikleridir. 
Ve hatta akım düzeyinde çok kö
tü yenilmeleri ve yenilgiyi de biı 
türlü degerlendirmemeleridir. 
Hareketimizin, etkilerini Türkiye 
somutundu mutlaka halk lehine, 
emek lehine yansıtmak gibi biı 
görevi vardır. Bunu istismar et
tirmeme, harcattırmama, emegi
mizle yarattıgımız sonuçların 

başkaları tarafından çıkarları için 
kullanılmasına müsaade etmeme 
durumundayız. Yine bizim saye
mizde ayaga kalkan farklı ke
simlerden kişilerin çok kötü biı 
biçimde harcanmamasına gözku
lak olmalıyız. Evet, bu yönlü gö-

revlerimize mutlaka sahip çık
malıyız. 

U.K. Hareketi'nin direkt etki
leri vardır; kendi halk yıgınlarını 
savaşa çekerken, tüm sorumlulu
gu ile elinden geleni yapar. Aynı 
zamanda, dotaylı etkileri de var
dır ve bunları da çok iyi gözetle
rnek durumundadır. Örnegin, 
Türkiye emekçi halkına devrimi 
yansıtmak ve bu devrimi güçlen
dirmek çok önemli bir görevken 
bunun küçük-burjuva güçler ta
rafından kullanılmasına seyirci 
kalamaz. Örnegin, hükümette 
olan Demirel'den tutalım da bir 
Dev-Sol'a kadar, ister düzen 
içinde ve isterse düzene karşıtlık 
temelinde olsun, hiç kimsenin 
yarattıgımız mirası çok kötü ve
ya oportünistçe harcamasına se
yirci kalamayız. Bizim, bu te
meldeki yaklaşımımızia kendi 
mi~asımızdan halkın lehine so
nuçlar ortaya çıkaracak bir mü
cadeleyi gerçekleştirmemiz ge
rekir. Bu, aynı zamanda, dışı

mızdaki solun saflarında dürüst
çe hayatını ortaya koyan devrim
cilerin anısına mutlaka sahip 
çıkmanın ve bu konuda duyulan 
sorumlulugun da bir geregidir. 
Orta yerde kariyerist, istismarcı 
ve yoz yapılarıyla kendi çıkarla-· 
rını allayıp pullamakla meşgul 
olanlar varsa, bunları da teşhir 
ve tasfiye etmek önemli bir gö
rev olarak karşımızda duruyor 
demektir. 

Demek ki, esas itibariyle bizi 
ilgilendiren yön, UKH'nin ege
men düzene karşı yürüttügü ba-
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şan h m ücadelesinin etkilerini 
sömürtmemek, bu etkilerden 
halkı yararlandırmak, dolayısıyla 
bu amacın önündeki engelleri 
aşarak böylesi bir göreve hak
kıyla karşılık vermek oluyor. 

Bilindi~i gibi biz, özellikle 
de bazı sol güçlere, uzun süre, 
"sosyalisttirler, devrimcidirler, 
halkçıdırlar" diye anlayışla yak
laştık. Hele muazzam savaş ger
çe~imizi gördüklerinde bundan 
iyi güç alırlar, ciddi sonuçlar çı
karırlar ve kendilerini düzeltirler 
diyerek böyle bir beklenti içinde 
olduk. Fakat görüyoruz ki tersi 
sonuçlar çıkarıyorlar. Mücadele
mizin sonuçlarını faşizme karşı 
düzen partileri kadar bile de~er
lendiremiyorlar. Yüz defa yenil
miş bir kişili~i. utanmadan sos
yalizm ve devrimcilik cilasıyla 
allayıp pullayarak çok basit bir 
yaşam u~runa sürdürme cüret
karlı~ını gösteriyorlar. Kısacası 
tipik bir lümpen, kabadayı, istis
marcı, çıkarcı, hırsız tavrıyla 

· karşı karşıya geliyoruz. Bizim 
saflanmızdaki hırsızlar ve çıkar
cılar belki başarısızdırlar ama, 
bu tipierin kendi çaplarında çok 
iyi çalışuklarını biliyoruz. 

lşte bütün bunlar gözönüne 
getirildi~inde ve bir de bu durum 
düzenin teşvikçiligiyle birleşti
rildiginde, Türkiye alanında mu
azzam denetimsizlik oldugunu, 
devrimin ve devrimcilerin anıla
rının bol sayıda tüccarı, hırsızı, 
çıkarcısının ortaya çıkabilece~i
ni kestirrnek zor de~ildir. Orta 
yerde şöyle bilmem bazı ideolo
jik çizgileri var demekten veya 
programlarını eleştirebilmekten 

de öteye, meseleye biraz böyle 
bakmak gerekiyor. 

Sanmıyorum ki ideoloji, po
litika ve örgüt endişesi, bunlar 
açısından çok ciddi boyutlarda 
bir sorun olarak kendisini dayat
sın. Bunlar bazı şeyleri kurtar
mak istiyorlar, can telaşının ol
madı~ı bir kişisel yaşamı kurtar
maya çalışıyorlar. Egemen olan 
durum budur. Tabii bunu, devri
min prestijini kullanarak ve bu 
anlamda da karşı devrimci bir 
rol oynayacak gerçekleştirmek 

peşindedirler. Devrime olan ilgi 
ve sempatiyi, gerçekten kaşar
lanmış bazı tiplerin, kendilerini 
allayıp pullayarak ve hatta gizle
yerek kullanmaya çalışmalarıyla 
karşı karşıyayız. Dolayısıyla gö
rünüşteki lafazanlı~a de~il de 
daha çok onları harekete geçiren 
güdüye bakaca~ız-

Kendi saflarımızda da vaı 
böyleleri. Burada bilinçlilik hiç 
önemli de~ildir, güdüler bile 

· kendi başına bu tipleri ortaya çı
karabilir. Kişisel yaşam endişe
leri ve küçük-burjuva ihtirasları 
çok rahatlıkla çok büyük baş be
lalannı ortama egemen kılabilir. 
Özellikle bunlardaki ihtiras, kur
nazlık ve sinsilik bu kadar geliş
mişken, bunu toplumumuzda 
çok utanmazca ve saygısızca ya
pıyorlı;ırken, bunların ortama ha
kim olmak için her şeyi ortaya 
koyacakları ve ciddi devrimci 
bir örgütlenme ve hareket olma
dı~ından da bunu artan olanak
larla yürütecekleri beklenmeli
dir. Devrim gibi ideolojisi ve 
pratigi çok büyük sorumluluk is
teyen bir meselede, bunların en 
de-classe (sınıf dışı), en toplum 
dışı kalmış ve yozlaşmış unsur
lar olarak yanlarına varılamaz , 
bir şey tartışılamaz, dolayısıyla 
bir sonuca vanlamaz bir konumu 
işgal etmeleri, aaha dikkatle ele 
alınması gereken yanlar oluyor. 
Burada art niyet veya iyi niyet
ten de öteye, gerçe~e. yani orta 
yerdeki olguya bakmak önem ta
şır. 

Her şeyden önce, devrimcilik 
de bir iştir; en başta kendini ter
biye etme ve yüce amaçlara bag
lama dürüstlü~ünü gösterme, bu
nun için de en de~erli varlıgını 
canını adama meselesidir. lşte 
ancak bunu başaran devrimcidir. 
Başaramayan ise, agzıyla kuş da 
tutsa devrimin bir sahtekarıdır. 
Ortalıkta dolaşıp da asgari saygı 
kurall~rını bile bilmeyen, bir sö
zü do~ru anlamayan, sonuç çı
karma gücü bile olmayan, işi-gü
cü bozma ve yozlaşma olan, ser
best bırakırsan nereye gidece~i 
ve nasıl düşüp nereyi parçalaya
ca~ı belli olmayan budur. Böyle 

bir tipi, devrimci diye içimizde 
barındırmayız. Devrim, her za
man çok açıkça ortaya koydugu
muz gibi, sözü ve eylemi birleş
tiren, özü ve biçimi net, bunu 
kesin sürükleyebilecek düzeye 
getirebilen, bu konuda cesaret ve 
fedakarlı~ı eksik etmeyen, son 
derece faal bir tipin yaşam tarzı
dır. Her gün bunalım teorileriyle 
"neden ve nasıl yürüyemiyo
rum", "işleri arkadan, önden, 
sagdan soldan sapurıyorum" ha
vası içerisinde olanlar, devrimin 
dışında ve devrimi geriye çeken
ler olarak de~erlendirilebilir. 
Kendine güvenemeyenler gel
mesinler; her zamankinden daha 
fazla bir güçle devrimin netligini _ 
ve keskinli~i kavramak zorunda
yız. 

Türkiye'deki adına devrimci 
sol denilen ortamı, bugün en 
karmaşık, her tarafa çekiştirilen, 
içinde her türlü entrikanın boy 
attı~ı. insanlarla, duygularla ve 
niyellerle oynandıgı ve sonuçta 
da işkenceden, acıdan başka bir
şey bırakmadı~ı görülen bir or
Lam olarak saglıklı degerlendirc
meyiz. Bu ortam için "iyi yolda
dır" diyemeyiz. Birlige gelme, 

.kendi soylu hedeflerine uygun 
bir düzenleme, bir örgüt ve mü
cadele yoktur. Düşünceleri var
mış, programları varmış, bir ta
kım atraksiyonları varmış!. . 
Bunlara takılınale taktik bir hata 
olur. Türkiye'de adına sol, düze
ne muhalif veya devrimci genç
lik denilen olay, şu aşamaya ka
dar, objektif olarak toplumun 
önünde bir engel konumunu ifa
de ediyor. Ne toplumun buna
lımsız bir durumuna denk geli
yor, · ne de bunalım içine giren 
toplumun umudu olma durumu
na gelebiliyor. Sorumsuz, keyfi, 
toplum üzerinde bol ahkam ke
sen, ama hiçbir çare ve çözüm 
olamayan bir durumu ifade edi
yor. 

"Devrimci saflardadır" veya 
adına "devrimci" denilen ve Tür
kiye'de ayakta tutulmaya çalışı
lan haddinden fazla böyle lüm
pen topluluk sözkonusudur. 
Devrim emek ister; devrimci 
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emek de, hiç şüphesiz g~revlere 
başarılı bir katılımcı yaklırşımla 
devrimci emek özelliğine sahip
tir. Bunu yapamadı mı, geriye 
üretime katılma da olmuyor, 
doğru dürüst ögrencilik de yapa
mıyor. Böyle olunca da, son 
günlerin bol bol izah edilen ku
yumcliluğu ortaya çıkıyor. Bu, 
tipik bir ljimpen yaşam tarzıdır. 

. Bütün bu kuyumcular suçlu 
mudur, yani bu kuyumcuların 
her şeyine el atmak acaba hak, 
adalet açısından doğru mudur? 
Bunun değerlendir1Imesi gerekir. 
O kadar bankamanka soyuluyor, 
yine bunların tümü hak etmiş 
midir? Görülüyor ki, hırsızlık 

var ortada. Örgüt bozanları dev
let besliyorsa, bu da bu temelde 
bir beslenmedir, haksız ve ada
letsiz bir beslenmedir. Başlan
gıçta hırsız olan ve hakkı olma
dıgı halde el koyan bir örgüt, 
devrim yapsa neye yarar? Bugün 
insanları böyle soyan, yarın top
luma ne yapar? Yarın toplumu 
da soyup sogana çevirebilir. 
Bunların yaşam tarzına bakalım ; 

yaşam tarziarına bu kadar çıkar
cılı~ı. hırsızlıgı yakışuranlar, sı

nıf tanımadan başkalarının de
gerlerine el koyanlar, yarın nasıl 
bir toplumsal yaşamı örgütleye
cekler? Ve zaten topluma model 
oluşturamamalan ve bu konuda 
çekici olmamaları, içinde bulun
dukları bu yaşamdan ileri gel
mektedir. 

"Ne söylediğine değil, ne 
yaptığına bakın" diye bir halk 
sözü vardır. Bunların yaşamı ve 
yaptıkları böyleyken, biz onların 
söylediklerine nasıl inanabiliriz? 
Burjuva toplumundaki tartışma 
gücünü ve hoşgörüsünü bile gös
teremeyen, kendi elem'anlarının 
ağzını tıkayan ve gerekirse ca
nından bile edenler, nasıl bir de
mokrasi tavsiye edebilirler? 

Belli ki bir sapkınlık olayıyla 
karşı karşıyayız. Eskiden çok sa
yıda mezhep vardı ortaçağda, is
lamiyette ise sayısız vardır. Şim

di bunların rengi degişmiştir. Bu 
sefer sol maskeli mezhepleşme 
ile, sapkın mezheplerle karşı 
karşıyayız. Zaten ço~unun eski 

\ 

mezhepleşmelerle de bağlan 

vardır. Türkiye'de mezhepterin 
bir özelliği vardır; · iktidara ve 
düzene tepki duyarlar, fakat yık
ma gücünü gösteremezler. En ti
pik özellikleri budur. Yüzyıllar
dan beri düzene, iktidara hep öf
kelidirler, kendi izleriyle ve ken
dilerine özgü bir yaşam gelişti
rirler. Bu yaşam renkten, kural
dan, kaideden geçilmez. Fakat 
iddia ettikleri gibi dogru dürüst 
savaşları yoktur. İnanç savaşını 
vermekle yetinirler ve tabÜ ki bu 
da devrimci siyasal bir savaşım 
değildir. Tipik bir mezhep müca
delesidir: "Benim doğrutarım da· 
ha geçerlidir, benim dogmalartın 
daha geçerlidir" diyerek habire 
böiUnürler. Her seyid, her pir bit 
tarikat başlatır. Sonuçta ortaça
gın o çok bölünmüş ve doğru 
dürüst resmi ikti~a karşı başa
rılı olamayan uçsuz bucaksız bir 
çatışma dönemi sözkonusu olur. 

Bu özellikleri, günümUzdeki 
sol mezhepler için de aşağı-yu
karı belirtebiliriz. Düzene tepki· 
leri kesindir, fakat bu nasıl bir 
tepkidir? Bu dOzeni devirme is
tekleri varsa bile, geliştirdikleri 
araç ve yöntemler buna ne kadar 
uygun? Uygun olsa bile bunu 
uygulayanlar ne kadar kararlı? 
Kararlı bile olsalar, yaşam ve sa
vaşım tarzları ne kadar sağlam? 
Ve en önemlisi de ne kadar ba
şarılı? Eleştirdikleri kadar yerine 
getirmek istedikleri nedir? Be
ğenmedikleri toplum yerine, ge
liştirmek istedikleri toplum ne- · 
dir? Ve öncelikle kendileri , ya
ratmak istedikleri toplumu yaşı
yorlar mı? Kapitalizmi, her türlü 
burjuvayı yerlebir edeceksin, 
ama kendin fırsat buldun mu bit 
kapitaliste taş çıkartırca~ına, bir 
küçük-burjuvayı aratmayacak 
cinsten bir burjuva olacaksın da
ha gözükara bir küçük-burjuva 
olacaksın! Yaşanan durum ço
ğunlukla budur. 

İşte böyle olanların dUzen 
eleştirileri ve yeni toplum öneri
leri hiçbir anlam ifade etmez. 
Şimdi orta yerde olanların bilyUk 
bir kısmı böyledir. Duzene tep
kileri var ve eleştiriyorlar da, ye· 

rine koyma projeleri diye tabir 
edebileceğimiz bazı program tipi 
tasanlar da ortaya çıkarıyorlar. 
Fakat mevcut iktidar gücünü 
yıkmak için, bunu uzun soluklu 
ve çok tedbirli bir şekilde ger
çekten halk için yapma, halka 
uzanma, halkı isyana çekme, 
onun örgütlenmesini geliştirme 
ve çok bilyük bir özveriyle bu is
yanın. başında yer alma sorumlu
luğu ortada yok. Tersine, devri
me inanan bazı devrimcilerin ka
rarlı mücadeleleri ve özellikle de 
kanlan üzerinde bir istismar söz
konusu. Yani bir de o mezhepçi
terin post kavgası gibi koltuk 
kapma ugtuna yürütülen bir kav
ga sözkonusudur. Türkiye'deki 
şu fraksiyonlar arası kavganın 
hepsi, bir anlamda post kavgası
dır. Tabii ilk çıkışı yapanların 
devriıncili~i vardır; devrime 
soylu katılmışlar ve bir gelenek 
yaratmışlardır. Daha sonra ala
bildi~ine yapılan işe, işte bu ge
leneğin postunu kapma savaşı
dır. . 

Demek ki, bir yanıyla olayı 
böyle görmek gerekir. Evet, dü
zene tepkiyi ifade eder, belki iyi 
projeler tasarlayanlar da vardır; 
fakat pratik yaşamlarıyla, örgüt 
düzenleriyle, savaş tarzlarıyla 

bunun çok uzağında olan, sürekli 
bazı dogmaları tekrarlayıp duran 
ve bazı çıkışlar yapmak istedik
lerinde de intiharvari çıkışlar ol
maktan öteye gidemeyen bir 
mezhepleşme olayıyla karşı kar
şıyayız. Bunların iktidar ufku bi~ 
tirilmiştir, yukarıdakileri yıkma 

azmi kırılmıştır. Bunun için, 
projesini çizdikleri toplumu ken
di yaşamlan şahsında ortaya ko
yamıyorlar. Amaçlar böyle yiti
rildikçe geriye ne kalır? Besbelli 
ki post kavgası kalır. Hele hele 
bu biraz da çıkar vaad ediyorsa, 
o zaman buna daha da sıkı sanlı
nılır. Nitekim ortada olan da bu
dur. 

Ben, bütün bunları belirtir
ken, çok iyi niyetli kişileri, grup
ları kastetmiyorum, sadece ana 
özellikleri sergilerneye çalışıyo
rum. Olaya bir de bu yönUyle 
yaklaşım gösterilebilece~ini vut-

• 
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guluyorum. Neden böyle sürekli 
bir mezhepleşme durumuna düş
tüler? Hiç şüphesiz bunu, devleı 
ideolojisinin, Kemalizmin güçlü 
etkilerine baglamale gerekir. Biı 
burjuva ideolojisi olarak Kema
lizm, iktidar yıkmış ve iktidaı 
kurmuştur; imparatorluk yerine 
bir cumhuriyet kurdugu iddiasın
dadır. Bir burjuva sınıf ve hatta 
kapitalist bir altyapı da oluştur
muştur. Uzun bir tarihi geçmişi 
sözkonusudur. Özellikle okulda 
basında, radyo-televizyonda, ya
ni her türlü yayın faaliyetlerinde 
günlük olarak kişilerin beynini 
ve yüregini biçimiendirmesi du
rumu vardır. Toplumu ve birey
leri denetlernede bu yöntem 
önemli bir rol oynar. Hatta bir
çok sahte sol örgütlenmeyi bile 
geliştirip yürütme durumunda 
olan Kemalist ideoloji, bu denli 

. gunlukla, egemen ideolojinin de· 
netimi ve ana özellikleri altında 
biçimlenmiştir. Bu nedenle, ya
pacagı isyancılık da biraz bu te
melde oluyor. Düzenle baglarını 
köklü olarak koparmayanların 
yapacagı bu olacaktır. Düzenle 
köprüleri uçurmama, devletin fi
deliginde ve sosyal ortamında 
yetişme ve ayrılırken de köklU 
kopuş gerçekleştirmeme, ideolo· 

. jik ve pratik yaşamda devlet ta
rafından kolayca yutulma sonu
cunu doguruyor. Yani onu yara
tan düzene kolay eklemlenme 
gerçekleşiyor. 

Bilimsel Sosyalizmde Tak
litçi/ik Olamaz. 

Bazıları ideoloji olarak sos
yalizmi benimsediklerini söylü
yorlar, ama benimsedikleri sos-

Bazılan ideoloji olarak sosyalizmi benimse
diklerini söylüyorlar, ama benimsedikleri sosya
lizm daha çok reel sosyalizmdir. Biz, başlangıç
tan itibaren reel sosyalizme biraz kuşkuyla ba
kıyor• bilimsel sosyalizme denk gelmiyor diye 
ihtiyatlı ve eleştirel yaklaşıyorduk. Türkiye'de 

. ise bunlar, doğuşlarıyla birlikte bazı merkezle
rin propagandacısı biçiminde ortaya çıktılar ve 
öyle de kaldılar . 

ortama egemendir. Böyle bir 
ideoloji ve iktidar gücü karşısın
da, bahsettigirniz yeni yetme sol
culuk ve devrimcilik ne. yapabi
lir? Çok köklü, çok azimli, çok 
ufuklu ve çok dürüst bir yakla
şım sahibi olunamazsa, kendini 
bile idare etmekten aciz olanla-

. rın devrimciligi mümkün mü
dür? Bu kadar örgütlü bir yapıya 
karşı nasıl ve ne kadar ayakta tu
tabilirler kendilerini? 

İşte mezhepleşmenin, lüm
penleşmenin bir nedeni de, kar
şıdaki düzenin güçlü örgüttenişi 
ve hatta objektif olarak bunları 
da yapılandırışıdır. Yani bu ya
pıya karşı savaşanların kendileri, 
bu yapı tarafından biçimlendiril
miştir. Bu, yeni yetmenin baba
sına karşı savaşması gibi bir şey 
oluyor. Mevcut sol, büyük ço-

yalizm daha çok reel sosyalizm
dir. Biz, başlangıçtan itibaren re
el sosyalizme biraz kuşkuyla ba-
_kıyor, bilimsel sosyalizme denk 
gelmiyor diye ihtiyatlı ve eleşti
rel y~laş~yorduk. Türkiye'de ise 
bunlar, doguşlarıyla birlikte bazı 
merkezlerin propagandacısı biçi· 
minde ortaya çıktılar ve öyle de 
kaldılar. 

TKP gelenegi, zaten harfi 
harfine ve midesinden tutalım 
beynine kadar reel sosyalizmin 
gelenegine baglıdır. Bu gelene
gin Kemalizm karşısında yenil
digini, yenilmekten de öteye Ke· 
malizmin hizmetine daha 
1920'1erde koşturuldugunu bili
yoruz. Yenilmişti ve ayrıca ob
jektif olarak ajan durumuna da 
getirilmişti. Bunun üzerinde yeni 
ideolojik ·çizgi, yeni program 

fazla anlam ifade etmez. Yenil
mişti ve ruhen Kemalizmle bü
tünleşmişti. Şimdi objektif ola
rak da onun ajanlıgım yapıyor. 
Kaldı ki subjektif ajanlar da içle
rinde az degildir. Yaratıcı sosya
lizm, bilimsel sosyalizm, bunla
rın kenarından bile' geçmedikleri 
bir ideolojidir. Örneğin, reel sos
yalizm yıkıldı, bunların en önde 
gelenleri de yenildiler ve "sosya
lizm yenildi, artık kendimize 
başka ideolojiler aramalıyız" di
yebilecek kadar, aşağılık bir du
rum u sergiiediler: Eski mezhep
lerio izleyicileri bile kendi mez
heplerini bu kadar kolay terket
mezler. Fakat bunlar, tamamen 
midelerinden baglı oldukları 

için, para kesilince bir çırpıda 
bağlarını koparmakta tereddüı 
etmediler. Yani bir mezhep üye
si kadar bile mirasiarına ve gele
nelderine saygıyı ifade eden ce
sareti' gösteremediler. Parasını 
ve itibarını kullandıgın zaman 
"çok iyidir" deyip göklere çıkar
tacaksın, bunlar kesildigi zaman 
ise "beş paralıkttr" diyeceksin; 
bunu yapan, çok çıkarcı ve İstis
ınarcı bir kişiliktir. Ve nitekim 
böyle oldukları da çok açıktır. 
Diğer birçok Çin merkezli, Ar
navutluk merkezli grup da, bağlı 
oldukları merkezler aşılınca ken
dileri de aşılmaktan kurtulama
dılar. Bunların ölesiye fazla cid
di bir baglılıkları da sözkonusu 
degildi. 

Sosyalizm ögretisinin özü 
nedir? Bu öze nasıl ulaşılır? Bu 
konuda bilimsel bir çabayla, ina
narak ve de ugruna mücadele 
ederek bir katılım sözkonusu ol
madığı için, merkezler ne söyler
lerse kolayça onun propaganda
cısı olmak, özellikle etkili olu
yorsa buna oldukça gözükara sa
rılmak, yok eger fazla başarı 
şansı vermiyorsa bundan kolay
ca ayrılmak durumu ortaya çıkı
yor. Bir mezhepten diger mezhe
be üye kaydolur gibi kaydolmak, 
içine girdikleri böyle büyük yet
mezliklerin sonucudur. Sosyaliz
mi bilimsel olarak değerlendir
me, kendi toplumuna uyarlama 
ve buna inançla bağlanma, Tür-
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kiye'deki grupların yapmadıklan 
bir faaliyettir. Türk tipinin belir
gin bir özelligi vardır; taklitçilik 
ve dış merkeziere bağlılık. Eski
den islama böyle baglılıkları 

vardı. Şimdi partilere baglılıklan 
da böyledir. Nasıl düzen partileri 
liberalse, Moskova da kendine 
bağlı olarak solda o şekilde "sos
yalist" örgütler veya partiler or
taya çıkarmıştır. Bu bağlanma 
daha çok da çıkar merkezleri ta
rafından yöntendirildiği için, ba
gımlı güçlerden yaratıcılık bek
lenemez. Güçlü bir bilimsel sos
yalist gelenek bekleneınez. 

Kuşkusuz Türkiye'de vicda
nını ve bilincini satmayan kişiler 
de var. Bunca acıyı, cefayı ve 
şehadeti göze alanlar var. Biz 
bunları sürekli yüceltiyoruz. 
Evet, TKP tarih ind~ki bir Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı'dan tutalım 

1971 '!erin büyük direnişçilerine 
kadar, devtirnci degerler yaratan 
ve halen de devriınci onurunu 
satmayanlar vardır. Diger tarafta 
ise, o denli büyük bir yenilgi du
rumu sözkonusudur. 

Demek ki, sağlam bir sosya
list yaklaşıma sahip olunmazsa, 
Kemalizmin egemen ulus şove
nizmine ve hatta gerici ideoloji
nin çeşitli biçimlerine saplan
maktan kurtulunamaz. Nitekim, 
egemen sömürücil sınıfların bü
tün kurumlarını karşısına alan, 
halkı ve emekçi sınıfları kendine 
temel yapan, düzene karşı, düze
nin ideolojik ve politik egemen
ligine karşı devrimci sosyalist 
ideolojiye saglam yaklaşma ve 
onu yaşamın ayrılmaz bir parça
sı haline getirme güçlü bir bi
çimde gerçekleşmemiştiL Bu 
yüzden, reel sosyalizmin çözülü
şü , bunların da çöküşü ve bitişi 
anlamına geliyor. Örneğin İsla
miyet bugün Mekke'de sona er
se, Türkiye'de. tek bir müslüman 
kalmaz. Zaten müslümanlığı da 
doğru anladıkları kanısında degi
lim. Müslümanlığın içinde dog
dugu Araplar başka türlü yaşar, 
Karadeniz'deki müslüman başka 
türlü yaşar. Ben bu farkı çok iyi 
gördüm. Araplardaki islami ya
şamla Türkiye'deki yaşam ara-

sında daglar kadar fark var. 
Araplar, yaşadıklan islamı, ken
di tarihi gelenekleri içinde oldu
ğu için, hem dillerinden olduğu 
ve hem de geleneklerinde çok iyi 
dile getirildiği için, bundan uzak 
olmadıkları için, az çok bir tarihi 
kültür olarak yaşarlar ve bunun 
bir anlamı vardır. Fakat Türki
ye'dekinin, · hele taa o Karade
niz'dekinin, hiç anlamını bilme
diği duaları müthiş tekrarlaması 

ve yine anlamını bilmediği o ku
ralları çok bağnazca savunması 
sözkonusudur. Diişünelim yani, 
ne kelimenin anlamını biliyor, 
ne de davranışın. Fakat böyle 
çok bağnazca savunan tip neye 
çözüm getirebilir? 

İşte Türkiye'deki islamcılık, 
tarikatçılık bu temeldedir ve ve
rebileceği bir şey yoktur. Ne vaı 
ki, sosyalizmi de böyle anlamış
lardır. Sosyalizm yaşam tarzının 
yüceligidir. Uğruna neler sarfe
dilmiştir? Başarısı ve başarısızh
ğı nereye bağlıdır? Emekle, öz-

n w 

durumu olamaz. Merkez sosya
listlerin kafasıdır, onların incele
me ve araştırma tarzıdır, eylemi
dir. 

Türkiye'de sosyalizme bu 
tarz bir yaklaşım çok zayıftır. 
V ar olan bazı yaklaşımlar. da ye
tersizdir, örgütsüzdür, dolayısıy
la egemen değildir. 

Solun yenilgisi yola çıkışla 
ki yanılgılar~an kaynaklanı
yor. 

Diğer bir yönden yaklaşır

sak; gerçekten yola çıkışta dev
let mi hedeflendi, sosyalizm mi 
istendi? Aslında bu belli değil
dir. Örnek olması açısından yine 
TKP'ye bakalım. TKP ilk oluştu
ğunda Ekim Devriminin aşkıyla 
yola çıktı; ama Ekim Devriminin 
ne olduğu bugün bile henüz an
laşılamamıştır. Bu konuda ne 
kadar öğrendiler ve özümsediter 
de gelip Türkiye'ye uygulamak 
istediler? Mustafa Suphi'nin ge-

Kuşkusuz Türkiye'de vicdanını ve bilincini 
satmayan kişiler de var. Bunca acıyı, cefayı ve 
şehadeti göze alanlar var. Biz bunları sürekli 
yüceltiyoruz. Evet, TKP tarihindeki bir Dr. Hik
met Kıvılcımlı'dan tutalım 197l'lerin büyük di-_ 
renişçilerine kadar, devrimci değerler yaratan 
ve halen de devrimci onurunu satmayanlar var
dır. Diğer tarqf"ta ise, o denli büyük bir yenilgi 
durumu sözkonusudur. 

gür ernekle ilişkisi nedir? Bunlaı 
hiç umurlarında değildir. Her an 
"merkez ne demiş, kazanmış mı 
kaybetmiş mi" ona bakarlar. 
Adeta onların morallerini yük
selten de, indiren de budur. Tak
litçilik ve mezhepçilik dinde ola
bilir, fakat bilimsel sosyalizmde 
olamaz. Merkeziere bağlılık din
lerde, felsefede olabilir, fakat bi
limsel sosyalizmde olamaz. Sos
yalizmin merkezi yoktur. Çeşitli 
dönemlerde bilimsel sosyalizmin 
güçlü ve yaratıcı uygulayıcısı 
olan partiler gelişebilir. Bir ülke
de bir parti olabilir, fakat bilim
sel sosyalizmi yaratıcı uyguladı
ğı sürece bu böyledir. Yoksa bir 
partinin sürekli merkezi olma 

Iişi o kadar safça ve o kadar dog 
matikçedir ki, arkadaşlanyla bir 
likte Kars'tan itibaren Kemaliz 
min kontrolüne girerler ve Kara 
deniz sularında boğulduklarınd 
bile bunu farkedemezler. Bi 
sosyalist hiç o kadar saf ve gafi 
olabilir mi? Örneğin, biz bile b 
halimizle buralara kadar geldi 
öyle bir durumun kenarından bi 
le geçmedik. Bizim arkamızd 
Ekim Devrimi yoktu. Bir devle 
arkasında var ve çok görkemi 
bir yükselişi yaşıyorlar. Bu yük 
selişten nasıl bir sonuç çıkarmış 
lar da, Kars'tan geçer geçme 
Kemalist entrikanın etkisine gili 
mişlerdir? Kaldı ki bu döncmd 
Kemalist hareketin yaşayıp yaş< 
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mayacagı da belli degildir. 
1920'lerdeki Kemalizm, çok si
lik, çok korkak, daha çok bazı 
fırsatlardan yararlanıp bir şeyler 
yapmak isteyen bir hareket duru
mundadır. Yani biraz gücün olsa 
ve çok usta taktiklerle üzerine 
gitsen, onu Ankara'dan kovmak 
mümkündür. Bir Çerkez Ethem 
bile o dönemde bir isyandan dö
nerken diyor ki, "gideyim, onu 
kovayım Ankara'dan." Aslında 
taktik hata yapmasa ve yenilgi-

bu. Aslında Mustafa Suphi'nin 
bazı önyargıları var, "Kema
lizm, antiemperyalizmdir" sanı
yar. Kendine mektup yazıp "ge
le bilirsin" demişler ve buna, da 
inanmışlardır. Yani yanılgıları 
sakat inançları vardır. Tamamen 
bu anlayışla yola çıkıldıgı için 
sonuna kadar M. Kemal'i kurta
rıcı olarak görür. TKP'nin baş
lattıgı sol gelenek işte böyledir. 
Mevcut sol da, çogunlukla halen 
onu böyle görerek, "ilericidir, it· 

Sosyalizm yaşam tarzının yaceliğidir. Uğru
na neler saı:fedilmiştir? Başansı ve başansızlığı 
nereye bağlıdır? Emekle. özgar emekle ilişkisi 
nedir? Bunlar hiç umurlannda değildir. Her an 
"merkez ne demiş, kazanmış mı kaybetmiş mi" 
ona bakarlar. 4deta onlann morallerini yaksel
ten de, indiren de budur. TaklitçiUk ve mezhep
çilik dinde olabilir, fakat bilimsel sosyalizmde 
olamaz. Merkeziere bağlılık dinlerde, felsefede 
olabUfr, fakat bilimsel sosyalizmde olamaz. Sos· 
yaU.zmfn merkezi yoktur. 

nin kurbanı olmasa başarabilirdi. 
Çünkü Kemalistler, tiril tiril tit
riyorlar Ankara'da, "kovabilir, 
asabilir, hali çok acayip" diyor
lar. Zaten bu korku nedeniyle 
Çerkez Ethem'i oyuna getirip 

ge'den attırdılar. M. Suphi'den 
<le biraz korkuyorlar. Sanıyorlar 

i arkasında Ekim Devrimi var 
e de örgütlüdürler. M. Kemal, o 
endi paşalık, burjuvalık mantı

gıyla bunu çok iyi degeriendire-
ek tedbirini alıyor. Nitekim, 
em Çerkez Ethem'i, hem de M. 
uphi'leri çaktırmadan tasfiye 

ediyor. 
Demek ki, M. Suphi ve arka

ijaşlarının yaratıcılıkları ve kar
ılarındaki burjuvaları degerien

tlirebilecek güçleri yok. Yani bi
imsellik yok ve büyük yanılgı 
ar. BUyük yanılgı olmasaydı, 

yle tepe taklak, yönleri Erzu
m'dan Trabzon'a çevrilerek ve 
rabzon'dan da bir gemiye bin
iTilerek ölümün koynuna bu ka
ar ucuz gidilir miydi? Bizde de 
azı gafil kişilikler var, ona çok 
nziyorlar. Kişiligini tam dev

imcileştiremeyenlerin gafletidir 

tifak yapabiliriz" diyor. Görüyo
ruz işte, daha ilk adımda beyin 
imha edilmiştir, fakat yetmiş yıl· 
dır hala ders çıkarılmamıştır. 

Aslında yanılgilar ve gaflet· 
ler sanıldıgından daha fazla kişi· 
leri böyle uzun süre baglar, çü
rütür ve hem de bu farkedile
mez. Bu önemli; dolayısıyla ya
nılgıların ve gafletin kurbanları 
olmamaya büyük özen göster
mek gerekir. Bizde de halen ga
fillerin, yanılgı sahiplerinin sayı
sı az degildir. Ve gerçekten 
önemli kayıpların temelinde bu 
gafleti aramak, yanılgıyı aramak 
yerindedir. Demek ki çıkışlar ya
pılırken bunlara dikkat etmek 
gerekiyor. Eger yanılgı ve gafleı 
yaşanmışsa, sonuç da öyle olur. 
Bu, daha çok sınıfsal temelden 
de kaynaklanır. Adamın sınıf te
meli küçük-burjuvadır; küçük
burjuva ise, bir yanılgıdır ve 
ütopyalar toplamıdır. 

Şimdi bir de 1970 çıkışına 
bakalım. Aslında devrime inanı
yorlar, fakat degerlendirmeleri 
oldukça hatalıdır. Ordudan bek
lentileri var, gerçekçi olmayan 

bir tarzda sınıfa umutları var, 
hem de sınıfın ne durumda oldu
gunu iyi bilmeyen bir tarzda. 
Devrimci savaşa Inanıyorlar, 
ama devrimci savaşın nemenem 
bir şey oldugunu, nasıl bir hazır
lık ve örgütlülük istedigini bil
meyecek bir düzeyde. Biliyoruz, 

· bu yanılgılar çok kısa bir süre 
sonra çıkışın bir yenilgi ile yüz
yüze gelmesine yol açıyor. Bun
lara bir de sosyal yaşam, kişilik 
oluşumu ve imkansızlıklar ekle
nebilir. 

· Bu dönemde yapılanları kü
çüksememekle birlikte, bunların 
kendi başına yetmedigini, dev
rimci kişiligin çok ciddi bir sa
vaşı sürekli kılması ve bunu bi
limsel bir temelde halkın lehine 
ilerietmek için büttin çabayı or
taya koyması ve bir de başarılı 
olmayı bilmesi gerekligini belirt
mek gerekiyor. Böylesi bir yak
laşım, 1970'lerin çıkışında da 
fazla kendini gösteremiyor ve 
başarılı kılınamıyor. Çok hazır
lıksızlık, ciddi bir durum de~er
lendirmesi yapmama, yapılsa bi
le çok yanılgılar taşıma ve rejimi 
tanımama gibi durumlar vardır. 

1960'ların yıgın hareketi, as
lında devlet içinde bir kesimi he
defliyor ve devlet içinde bir ça
uşma olacagını bekliyor. 1970 
çıkışı da bunun bir devamı olu
yor. Bunlar devleti tümden yık
mayı amaçlamıyorlar. Kendileri
ne göre devleti yeni bir proje 
içinde yeniden ele almak istiyor
lar. Evet, yıkma diye bir amaçla
rı yok, fakat biraz daha radikal
leşmeye açık bir durum yaratı
yorlar. Bununla birlikte radikal
leşme ve devrimci gençlik hare
keti doguyor. Devrimci gençlik, 
aslında etkilendigi . kaynağın 

devleti hiç de hedefiernediğini 
görmek istemeyerek, devlete yö
netiyor. Bu, devlete hesapsız bir 
yönelmedir. Zaten kendilerinin 
de ordu içindeki cuntalardan 
beklentileri var. 12 Mart cuntası
nın nemenem bir cunta oldugu 
anlaşılıncaya kadar direniş de 
önemli oranda darbeleniyor. BU
yük bir yanılgı var aslında! Çıkış 
noktalarında olmayan şeyi var-
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mış gibi görme, yine görülmesi 
gerekeni görmeme durumu söz
konusudur. İşte bir dönemin de 
böyle geliştigini gÖrüyoruz. 

Aslında daha sonraki süreçte 
bu yanılgılar daha da derinleşi
yor. Yani sonraki sakat çıkışlar, 
köklü bir özeleştiriyle bu yanıl
gıları giderme yerine, bunları in
celterek sürdürüyorlar. 1971 di
renişçilerinin mirasını kullan
mak istiyorlar. Daha önce de 
TKP mirası biraz kullanılmak is
tendi, işte İsmail Bilen'ler uzun 
süre Moskova'da iyi yaşadılar. 

12 Eylül faşizmi bunları ne
den böyle kolay bir şekilde tasfi
ye etti? lşte belimigimiz bu 
özellikleri nedeniyle. Çünkü, çı
kış temelleri yanılgılı ve hazır
lıkları yok denecek kadar az . 
"Devleti hedefliyoruz" gibi gös
teriyorlar, fakat özünde devleti 
hedefierne yok. "Sosyalizmi isti
yoruz" diyorlar, ama örgütsel 
yaşamlarının sosyalizm ile ala
kası yok. Bunlardan birini~ 24 
saat bile örgüt disiplini içinde 
tutamazsın. Bu halleriyle de, dev 
gibi örgütlü bir düzene, dünyada 
saldırganlıgıyla bilinen bir ordu
ya karşı sözümona savaşacaklar! 
Bir aileyi düzenlemeyecek kadar 
zayıf olan bu kişilikler, Türk or
dusu gibi nizamda dünyada eşi
ne ender rastlanan bir orduyu 
karşılarına alıp yenebilecek mi? 
Bu mümkün degii. Nitekim or
du, bu sol denilen güçlere karşı 
sadece bir-iki hamleye katıldı , 
çok sınırlı bir süreyi kapsayan 
bu hamle karşısında bu sol toz 
olup gitti. 

Bu solun işi nasıl görüldü? 
!stihbarat düzeyinde MlT, daha 
çok inceleme-araştırma temelin
de yöneldi. Gerisini ise polis teş
kilatı tamamladı. MlT'in araştır
ma ve incelemeleri temelinde or
taya çıkan perspektil1er esas alı
narak kırda jandarma ve kentte 
de polis harekete geçti ve solu 
darmadagın etti. Çoğu savaşma
dan safdışı edildi. Dikkat ede
lim; TKP geleneğinden tutalım 
en son TİKKO geleneğine kadar, 
bunların elleri kolları bağlıdır. 

Evet, içlerinden iyi savaşçılar ve 

iyi eylemciler de çıkabilir; ama 
bu, çizginin durumunu değiştir
mez. Yetmiş yıldır TKP, bıraka
lım savaşmayı, en son düzenle 
çok güzel uyuştu. Uyuştu da ne 
oldu? Eriyip gitti. 1971 direnişçi 
geleneği THKP-C, THKO ve 
TİKKO, ordu ve cephe kurdular 
da ne oldu? THKP-C bir bildiri 
çıkardı ve sonu Kızıldere eyle
miyle noktalandı. THKO Nur
hak Dağlarına çıktı ama, bir ay 
bile yaşarn sürdüremedi. TİKKO 

yanısıra bir Küba örneği de var
dır. Nikaragua'da da benzer bir 
pratik yaşanıyor. Sonuç olarak 
bakıldığında, yirmi yıldır "ben 
partiyim" veya "halk savaşı veri
yorum" diyenierin ya zafere git
meleri ya da başkataşıma ugra
maları sözkonusudur. 

Demek ki, diğer ülke pratik
leri yanında Türkiye'deki durum 
ilginçtir. "Sonuna kadar halk sa
vaşından, devrimci savaştan ya
nayım" diyeceksin, ama kentler-

12 Eylül faşizmi bunları neden böyle kolay 
bir şekilde tasfiye etti? İşte · belirttiğimiz bu 
özellikleri nedeniyle. Çünkü, çıkış temelleri ya
nılgılı ve hazırlıkları yok denecek kadar az. 
"Devleti hedefliyoruz" gibi gösteriyorlar, fakat 
özünde devleti hedefierne yok. "Sosyalizmi isti
yoruz" diyorlar, ama örgütsel yaşamlannın sos
yalizm ile alakası yok. Bunlard~n birini, 24 sa
at bile örgüt disiplini içinde tutamazsın. Bu hal
leriyle de, dev gibi örgütlü bir düzene, dünyada 
saldırganlığıyla bilinen bir orduya karşı sözü
mona savaşacaklar! 

Dcrsiın'de benzer bir durumu ya
şadı. Ondan sonra da şehit kanı 
yerde kaldı. Bu mirası da böyle 
mezhepçi bir tarzda ve post kav
gası biçiminde değerlendirdiler. 

Eğer bunlar, savaşçı oldukla
rını, hem de ordulaşmayı, cephe
leşmeyi, geriliayı sürdürdükleri
ni ısrarla iddia ediyorlarsa, ken
dilerine şunu sormak gerekir: 
Yirmi yıldır sizin bu Ordulaşına
nız nerede ve bu ordu niye tck 
bir ciddi gerilla çarpışmasını 
gerçckleştiremcdi? Kaldı ki hep
si de halk savaşından yana. Fa
kat yirmi yıldır bir tek halk sava
şı eylemi niye örgütlendirilme
di? Bunlara en çok sorulması ge
reken yan burasıdır. Evet, yirmi 
yıllık miras var, bazıları TKP 
mirasına da sahip çıkarlar, dün
yadaki bütün ulusal kurtuluş sa
vaşları mirasını esas aldıklarını 
ye Çin'e bağlı olduklarını söyle
yenler vardır. Fakat Çin'de ve 
Vietnam'da nasıl bir halk savaşı 
verildiğini biliyoruz. Her iki ül
kede de partiler kurulur kurul
maz gerilla başlatılıyor, ayaklan
malara başvuruluyor. Bunların 

de birkaç suikast yapmaktan öte
ye gidemeyeceksin! İşte Dev
Sol örneği. Yine işte TİKKO, 
Dersim'de birkaç muhtar öldür
mekten öteye gidemedi. Elindeki 
güçle bile dogru dürüst bir tane 
gerilla eylemi düzenleyemedi. 
Halbuki bu süreçte saflarındaki 
onlarca devrimci katiedildi düş
man tarafından. Bunların intika
mını alan birkaç pusu eylemi bi
le gerçekleştirilemedi. 

Örneğin Dev-Sol, şehirlerde 
birkaç emekli subay vurmaktan, 
kuyumcu ve banka soymaktan 
öteye, kaç tane şehir ayaklanma
sı gerçekleştirebildi? Bırakalım 
şehir ayaklanmasını esas alıyor, 
yirmi yıldır tek bir uygun arazi
ye güç çıkarabildi mi? Bu hazır
lık yirmi yıldır bitmedi mi? Eğeı 
bitmemişse ne zaman bitecek? 
Biırnişse ürünleri nerede? Dağlar 
ını yoktu, halk mı yoktu, dev
riınci mi yoktu, para ve silah mı 
yoktu? Hepsi var, bunların hep
sinin varolduğunu biliyoruz. O 
halde niye bir gerilla adımı yok? 

Bütün bunlardan çıkarılacak 
sonuç, silahlı mücadeleyi esas 
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aldıklarını söyleyenler de dahil, 
bunların tutarlı olmadıklarıdır. 
Aslında halk savaşının teori ve 
pratigine baglı degiller. Bunların 
bir kesimi, "silahlı mücadele, 
taktik olarak Türkiye'de dogru 
degildir" diyorlar. Peki dogru 
olan nedir, siyasi olarak Türki
ye'de dogru degildir" diyorlar. 
Peki dogru olan nedir, siyasi 
mücadele mi? Bunu söyleyen 
TKP, TlKP-Sosyalis~ Parti ve 
digerleri ne yapıyorlar? Ömegin 
birisi yetmiş yıldır sosyalist ha
reketin öncüsü olduğunu söylü
yor ama, şimdiye kadar hangi 
kitle gösterisine yol açtı? Oy ta
banları bini bile bulmamıştır 
şimdiye kadar. Evet, 70 yıllık 
parti olacaksın, 25 yıllık parti 
olacaksın, ne bir fabrika işgal 

edebileceksin ve ne de bir halk 
gösterisi düzenleyebileceksin! 
Ondan sonra da silahlı mücade
lenin yanlışlığından ve siyasi 
mücadele yürütmekten söz ede
ceksin! 

Şimdi var olan biraz kitle ge
lişmesi de ayrı bir olaydır. Bu
nun bizim mücadelemizle bağ
lantısını görmek gerekir. Yani 
"siyasi cephede savaşım yürütü
yorum" diyenierin ne konumda 
oldukları açıktır. Seçimlerde, 
kitle gös~erilerinde durumlan or
taya çıkmıştır. Kitle teorisini 
esas aldıklarını söyleyenierin 
pratikleri nettir. Ayrıca silahlı 
mücadeleyi esas aldıklarını söy
leyenierin yirmi yıllık pratikleri 
de birkaç suikastten ve girdikleri 
birkaç çatışmadan ibarettir ve 
çoğunlukla da kaybedilmiştir. 
Bu bir yenilgidir, kesinlikle böy
ledir ve hem de stratejik bir ye-

.nilgidir. 
Bu yenilgi 12 Mart'ta çok 

açık yaşandı. 12 Eylül'e geldiği
mizde ise yenilgi çok daha kat
merleşti. Dolayısıyla 12 Eylül'e 
karşı direnme ne başlangıçta 

vardı ve ne de daha sonra gelişti. 
Daha önce yenilmiş olanın tek
rar yenilmeyec.eği açıktır. Aslın

da bu doğrulanıyor. Bunlar, daha 
12 Eylül'e gelmeden önce, 12 
Mart'ta yeniliyorlar. Fakat bu 
yenilginin köklü derslerini orta-

ya çıkaramadılar. "Neden yenil
dik, yenilginin objektif ve sub
jektif nedenleri nelerdir, bu du
rum nasıl aşılabilir" şeklinde bir 
tartışmaya asla girmediler. "Fi
lankes ihanet etti, filankes opor
tünist çıktı" diyerek bunu geçiş
tirdiler. Yani karşılıklı suçlama
lar, asla öze inmeyen yaklaşım
lar ve habire bölünmeler, 12 
Mart yenilgisini izah etmeye 
yetmez. 

Çok iyi biliyoruz ki, 12 
Mart'tan sonraki süreçte faşist 
MHP tırmandı, kontrgerilla terö
rü tırmandı ve 12 Eylül'e gelindi. 
Bu süreçte, 1971 çıkışını aşan 

ciddi bir devrimci adım aıılmadı. 
Neden? Çünkü, yenilgiden ders 
alma, başarıya giden doğru yolu 
bulma ve bu yolda doğru bir ör
güt ve eylem çalışması yapma 
durumu yok. Soruna bu temelde 
el atma sözkonusu değil. Bunun 
sonucu da, savaşmadan yenilme, 
yakalanma ve düşme oluyor. 

· İyi biliniyor ki, zindanda di
rcnilebileceğini ve başarı sağla

nabileceğini de biz ispatladık. 

Kaldı ki, 12 Eylül darbesinden 
sonra, bunların bizden yüz kat 
fazla kadro ve taraftarları dışar
da vardı. Bunlardan biri direnişi 
alıp götürebilseydi durum çok 
farklı olurdu. Fakat götüremedi; 
çünkü örgütsel yapı yenilmiştir. 

Perspektif düzeyinde, ruhi yönde 
ve örgüt çapında yapı yenilmiş

tir. Kazanmak isteyen ruh, gözü
nü başarıya diken bir militan 
yok. Orta yerde bir örgütlenme 
isteği de yok. 

Bu, hangi durumu ifade 
eder? Tipik örnek olan Dev
Yol'un durumunu ele alalım. 

Çok iyi biliyoruz ki, darbe karşı
sında kendi kendini beyin ol
maktan çıkarıyorlar veya var 
olan beyin "yüzde yüz yenildirn" 
diyor. Beyin, yani merkez böyle 
olursa, kol ve bacak olarak kal
mış olanlar da yenilgi yaşamak
tan kurtulabilirler mi? Elbetteki 
hayır. İşte bu, dört dörtlük bir 
tasfiyeciliktir. Devrime umut 
yok, devrimin başarısına inanç 
ve çaba yok. Neymiş, "biz Dev
Yol'cuyuz" diyorlarmışı Mez-

hepler bile bu kadar düşkünlüğü 
kabul edemez. Başlangıçta ·197 1 
direnişçiliğinin kötü bir istisman 
sözkonusu olmuştur ve 12 Eylül 
döneminde de bu çok daha net 
bir şekilde açığa çıkmıştır. Bun
lar devrimin mirasını kemirmek 
istiyorlardı; çok iyi biliyoruz ki, 

· bazı şahıslar, "maddi imkan ve
riyor, iyi aidatlar alınıyor, biraz 
da asi itibarı var" diyorlardı. Bu
nun üzerine dayanarak yaşamak 
istediler. Merkez ağırlıklı olarak 
böyleydi. Tabandan ileri fırla
mak isteyenler de, sağdan soldan 
para alarak ve birkaç soygun ey
lemi yaparak böylece lümpen bir 
yaşamı örgütlernek istedikleri 
için, "biz Dev-Yol'cuyuz" dedi
ler. 

Dev-Sol'cular daha kabadayı 
olduklan için, "biz daha iyi bak
kal, banka soyanz, biz daha çok 
kabadayı adam buluruz ve böy
lece parsayı biz toplarız" dediler. 
Çok iyi biliyoruz ki, bunların 
başvurdukları bu yöntemler as
lında devrimci anlayışla açıkla
namaz. Bu nasıl bir örgütlenme 
ve ilişki biçimidir? Gerçekte hal
kın bu yönlü bir bağışı yoktur ve 
orta sınıfı soymak da devrimci 
bir eylem değildir. Çünkü bu, 
hepsini devrimin aleyhine kış
kı rtır. Nitekim öyle de oldu. As
lında bu yönlü belirtilebilecek 
daha birçok nokta vardır. Dev
rimcilerin örgütlenme tarzı böyle 
olamaz ve devrimci ideoloji bu 
yöntemleri örtrnek için bir cila 
gibi kullanılamaz. Eğer yaptıkla
nın ız devrim amaçlıydı diyorlar
sa, o zaman devrimci eylemleri
ni göstersinler. Birkaç emekli 
generali vuracaklarına, daha ön
ce ordu birliklerine saldırsınlar, 
birkaç karakolu silahsızlandır
sınlar. Evet, halk düşmanı işken
cecileri cezalandırmak iyidir de, 
tek başına işkencecileri vurarak 
biz düzeni deviremeyiz ki. Bir 
yıl öyle yaptınız, iki yıl, üç .yıl, 
dört yıl öyle yaptınız, ama bunu 
artık daha sistemli ve büyümüş 
ordu örgütlenmesine götürün. 
Adlarından çok bahsettiğiniz El 
Salvador' ja, Nikaragua'da ve 
Küba'da bu iş nasıl yapıldı? Kısa 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1::=::::1 Özgür Halk ı·'·'·'·'·'·········'··'·'··'·'·'·ı ·:-:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:- Mart 1992 ...................... ..................... 

sürede onbin kişilik ordnlara 
ulaştılar. Sen ise, yirmi yıldır da- ·· 
ha bir grup olmaktan kurtulama-
dın. • 

Bunun için "fırsat bulama
dık, darbe aldık" denilemez. 
Devrimciler, fırsat bulan, darbe
ye karşı kendini koruyabilen ve 
devrim yapan insanlardır. Dev
rimci önderlikler bunu saglayan 
önderliklerdir. Aksi halde derler 
ki, "başaramadım, ycnildim" ve
ya "tasfiye oldum, oportünistlik 
yaptım". ·Sen on yılda başara

mazsan, yitmi yılda başaramaz
san, bunun adı yenilgidir, opor
tünizmdir, tasfiyeciliktir. Bunun 
böyle oldugunu örtbas etmek 
için sagı-solu suçlamak, örgüı 
içini terörle susturmak, siyasi 
degeri yüksek olmayan birkaç 
eylem düzenlemek, bununla baş
kasını ve kendini kandırmak, on
dan sonra da "ben ne kadar dev
rimciyim" diyerek bagını sürdür
meye çalışmak olmaz. Bütün 
bunlar, son derece yapay, olum
suz, son tahlilde devrim adına 
gericiliğe hizmet etmekten öteye 
götürıneyen yaklaşımlardır. 

Bu noktada sö_ylenmesi gere
ken, ister silahlı ve ister silahsız 
olsun, devrimci veya reformisı 
sol muhalefetin aslında düzen 
karşısında yenik düştüğüdür. 

Evet 197l'de de bir yandan ye
nilgi vardı, ama diğer yandan da 
kahramanca direnilmişti. Ama 
bunun dersleri iyi çıkanlmadığı , 

direnmenin ve yenilmenin ·ob
jektif ve subjektif nedenlerine 
inilmediği, yanılgılar ve eksik
likler aşılmadığı, hatta yeni lgi 
nedenleri ısrarla ve daha da ince 
bir tarzda yaşandıgı için, 12 Ey
lül karşısında bu sefer kahra
manca bir direniş de sergilenc
memiş ve çok iğrenç bir tasfiye
cilik içine girilmiştir. Bizim, 
hepsinden fazla darbe almamıza 
rağmen, daha bu dönemlerde içi
ne girdiğimiz direniş vardır. Zin
danda ve dışarda çok açık biı 

devrimci direniş hattı tutturul
muşken, bütün çabalarımıza rag
men bunların bu hatta gelmedik
lerini, zindanda tasfiycciligi da
ha da derinleştirdiklerini, dışar-

daki kalmtılarının Avrupa'da 
müthiş yozlaştıklarını ve sonuçta 
düzene bir fiske bile vuramaya
cak duruma düştüklerini çok iyi 
biliyoruz. 

Tek kalmış olmaları, koşulla
rın zorluğu ve benzeri şeyler bu 
noktada gerçcgi değiştirmiyor. 
"İyi niyetliydik, aslında böyle 
düşünmemiştik, iyi şeyler dü· 
şünmüştük" demek, mevcut ger· 
çeği degiştirecek bir anlama sa
hip degildir. Dolayısıyla böylesi 
sol'a biz yenilmiş sol diyoruz. 
Yenilmiş olanın "ben yenilme
dim" demesi, üç defa yere scriliç 
de habire güreş isteyen pehliva
nın durumuna benziyor. Bir defa 
yenilirsen, rövanş ancak altı ay 
sonra olabilir. Bunlar habire sırı 
üstü yere çakılıyorlar ve fakaı 

· haHi "biz varız" diyorlar. Bu 
ucuz direnişçilik işte bu anlama 
geliyor. En kötüsü de, yenildiği 
halde, bunu, ucuz bir örgüt ve 
eylem anlayışıyla yengı gibi et
rafa gösterme çabası oluyor. 

UKM. 'nin başarısı, bugün
kü sol'un varlığı için belirleyi· 
cidir. 

Gerçeğin böyle olduğunu, biı 
de UK Hareketi pratigine baka
rak izah edebiliriz. Dikkat ede
lim; UKM pratiği, kendi başına. 
aslında Türkiye sol'unu analiz 
etme ve ne deger ifade ettiğini 
ispatlama hareketidir. Türkiye 
solunu anlamak ve hakkında biı 
degerlendirmeye gitmek mi isti
yorsunuz? Bunu UK Hareketi 
gelişimine ve başarısına bakarak 
yapın. Kuşkusuz bunun nedeni 
ve nasılı vardır. Çünkü, 12 Ey
lül'de en çok darbe yiyen,darbe
nin agırlıklı olarak kendisine 
karşı yapıldığı, yine imkanları en 
az olan hareket, UK Haraketi· 
dir. "Hilvan, Siverek ve Bat
ınan'ı gczdik ve darbeye orada 
karar verdik. Kürtçülük başını 
alınış gidiyor," diyordu darbenin 
başı. İşte bu gerçeklerle geldi 12 
Eylül. Kaldı ki bizim gücümüz 
12 Eylül'den önce de darbe ye
miş, ihanete uğramıştı. Ayrıca 

olanaklarımız da çok azdı. 

m u 

Peki bu gerçek konumdan 
kalkarak biz nasıl yaşayabildik? 
12 Eylül'ün öncesinde ve sonra
sında içine girdiğimiz yönelim
ler vardır. Bir yurtdışına çıkış ve 
onun devrimci bir tarzda ele 
alınması deney.imi vardır. Yine 
ülke içindeki olumsuz durumlar 
giderilmiştir. 12 Eylül darbesine 
karşı bu direnme, aslında Özgür
lük Hareketi'nin özünü yansıtı
yor. 12 Eylül darbesi, tarafımız
dan değerlendirilmiştir; bu, Tür
kiye sol gruplarının yapamadık
lan bir çalışmadır. Konferansta, 
yaşanan sürecin özellikleri, yeni
len darbelerin, zorlanma ın ve 
geri çekilişin nedenleri ve bun
dan sonrasını sürdürmenin yolla
rı çok açık bir biçimde çözüm
lenmiştir. Ondan sonra da hazır
lıklar yapılıp ülkeye girilerek ye
ni bir devrimci dönem başlatıl

mıştır. Ortaya çıkan zorlanınalar 
karşısında tekrar hazırlıklar ve 
çözümlemeler yapılmış ve yeni 
hamlelere girişilmiştir. Her yıl 
hamle üstüne hamle, hazırlıkla
rın ve çözümlemelerin sürekli 
derinleştirilmesi gerçekleştiril

miştir. Buna karşı ısrarla direnen 
her türlü feodal ve küçük-burju
va yaklaşımlarla, "yürütülemez, 
gelişme saglanaınaz" diyen tepki 
sahipleriyle mücadele edilmiş ve 
başarı sağlanmıştır. Bu çalışma
lar, kesintisiz ve güçlü bir biçim
de sürdürülmüş, önderlik hattına 
ısrarla baglı kalınarak bugüne 
gelinmiştir. 

Tüm bu gelişmeleri saglaya
bilmek için, parti çekirdeğini ör
gütlemede ve eğitimde en sınırlı 
imkanlar iyi kullanılmıştır. En 
zor koşullarda ve en sınırlı im
kanlarla parti çekirdeği üzerinde 
yoğunl;:ışılarak, onun ideolojik, 
siyasi ve askeri egitimi yapılmış . 

devrimci amaçlar lafta kalmasın 
diye zamanında pratiğe koşul· 
muştur. Bütün Türkiye'de ortaya 
çıkugından daha fazla engeller 
içte ve dışta çıkartılmasına rağ
men, gereken devrimci adımlar 
atılmış ve sürekli bu adımlar 
yetkinleştirilmeye. çalışılmıştır. 

Yine olumsuz dayaLınalara rağ-
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men, halka dogru yaklaşım te
melinde kitle çizgisi de tutturul
muştur. 

Sonuç olarak, 12 Eylül rejimi 
karşısında, 12 Mart'ın bu daha 
da yetkinleştirilmiş biçimi karşı
sında Türkiye sol'u nefes alamaz 
durumu yaşarken 1 UK Hareketi 
çalışmalar yürütmüş ve bazı ba
şarılara ulaşmıştır. UK Hareketi 
mücadelesine ve etkisine daya
narak ölüm orucu eylemine gir
mek ve silah patlatmak müm
kündür; ama bu, onların yeni!-

ke içinde olanların da, gemisini 
kurtaran kaptandır misali, en ig
renç bir şekilde bireysel yaşarn 
savaşına girdikleri görülüyor. 
Genel dll11Jm böyledir ve bazı is
tisnalar bu durumu degiştirmi
yor. 

Çok iyi biliyoruz ki, UK Ha
rekeıi bütün bunların tersini yap
tı, örgütlülük ve eylemlilik süre
cini tırmandırdı. 1990'lara gelin
diginde, 12 Eylül'ü ülkemiz cep
hesinde başarısızhga ugrattı. 

Hatta bu yenilgiyi bizzat rejimin 

Tek kalmış olmaları, koşulların zorluğu ve 
benzeri şeyler bu noktada gerçeği değiştirmiyor. 
''İyi niyetliydik, aslında böyle düşünmemiştik, 
iyi şeyler düşünmüştük" demek, mevcut gerçeği 
değiştirecek bir anlama sahip değildir. Dolayı
sıyla böylesi sol'a biz yenilmiş sol diyoruz. Yenil
miş olanın ''ben yenilmedim" demesi, üç defa ye
re serilip de habire güreş isteyen pehlivanın du
rumuna benziyor. Bir defa yenilirsen, rövanş an
cak altı ay sonra olabilir. Bunlar habire sırt üs
tü yere çakılıyarlar ve fakat hala ''biz varız" di
yorlar. Bu ucuz direnişçilik işte bu anlama geli
yor. En kötüsü de, yenildiği halde, bunu, ucuz 
bir örgüt ve eylem anlayışıyla yengi gibi etrqfa 
gösterme çabası oluyor. 

medigini göstermez. Bu noktada 
gerçek durumu bütün kapsamıy
la izah edecegiz ve özellikle 
devrimci gençlige gerçekleri iyi 
kavratacagız. Böyle yapmazsak, 
Türkiye sol'u hastalıklanndan ve 
yenilgiden kurtulamaz.l2 Eylül 
darbesi, 12 Mart'tan daha kısa 
sürede ve daha ezici bir biçimde 
Türkiye sol'unun tüm gruplarını, 
oluşumlarını, partilerini, en irile
rinden tutalım en küçügüne ka
dar hepsini ezmiştir. Teslim ol
mayan ve direnen kişiler vardır, 
ama onlar da idam edildiler ve 
işkenceden geçirildiler. Ortada 
onları tutan ne bir örgüt kaldı, ne 
de bir hareket. lşte bu bir yenil
gidir. Şimdi geride kalan kişile
rin de, kendilerini yenileme diye 
bir durumları görünmüyor. Za
ten Avrupa'ya taşanlar dört dört
lük bir tasfiyeciligi yaşadılar, 

hem de en ince, en igrenç teori
lerle ve yaşam biçimleriyle. Ül-

kendisi kabul etti. Sıkı yöneti
min ve Olaganüstü Hal'in başarı
sızlıgını, kendi burjuva basınla
rında bile izlemek mümkündür. 
UK Hareketi'nin mücadelesiyle 
halkımızın ayaga kalkışı ve tari
hinde ilk büyük eylemlilik süre
cine girişi vardır. Bölgeden ya
rarlanma, fırsatları degeriendic
me hep devrimcilerin dikkate 
alacagı hususlardır. Irak-İran sa
vaşı, Körfez savaşı, Arap-İsrail 
çelişkisi gibi durumları, elbette 
bir devriınci dikkate alacaktır. 
Bu, bir devrimcinin vazgeçilmez 
görevidir. İç ve dış koşulları 
amansız takip eder, igne ucu ka
dar fırsat buldu mu devrim lehi
ne degerlendirir. Bu açıdan, 

"UKM eylemleri, Irak-İran sava
şının sonucudur. Irak'ın içine 
girdigi durumun sonucudur, iyi 
üslenıne sonucudur" demek, hiç
bir şeyi degiştirınez . Kaldı ki 
biz, Ankara'da da durumları de-

geriendirecek devrim için bir çı
kış yapmayı başardı1c. Biz, M. 
Kemal'in kalırinin dibinde de üs
lendik, şimdi ülkemizin "doruk1a
rında da üsleniyoruz. Burada 
mesele, her koşul altında durum
ları ve fırsatlan iyi degeriendiTip 
sonuca gitmeyi bilmektir. Bu 
konuda devrimci, "koşullar şöy
leydi-böyleydi veya yararlan
dım-yararlanamadım" demek ye
rine, "iyi tespit ettim, iyi deger
lendirdim ve devrimi güçlendir
dim" demekle mükellef olan in
sanlardır. UK Hareketi, her ko
şulda gerekeni yapmaya çalıştıgı 
için başarı saglamıştır. 

Yürütülen mücadeleyle her 
gün başarılı yol alındıgina dünya 
alem de tanıktır. İşte bunun Tür
kiye üzerindeki yansırnalarına 
gelince, bu başarıyı kendilerine 
mal eden örgütlerin de ortaya 
çıkugını görüyoruz. Hem siyasi 
mücadeleyi esas aldıgını, hem de 
silahlı mücadeleyi esas aldıgını 
söyleyenler açısından belirtelim 
ki, Dev-Yol'un kalıntılarından 
TlKP'in ve Ticr''nin ad degiştic
miş biçimlerine kadar, bunların 
tümü, UK Hareketi'nin demokra
tik mücadeleye açugı yolda ne
fes alıp vermeye çalışıyorlar. 
Biz, bu duruma da bir şey demi
yoruz; haklandır, fırsat yaratmı
şız elbette ki degerlendirecekler 
diyoruz. Demirel de bu temelde 
hükümete geldi, mücadele ona 
da yol açtı. Devrimci silahlı mü
cadele grupları için de durum 
aynen böyledir. 

Şimdiye kadar özel savaş re
jimini epeyce darbeledik, delik 
deşik ettik. Artık birçok çıkış ya
pılabilir, herhangi bir dagda da 
kalınabilir. Çünkü ordu daga çı
kamıyor, kolay kolay devrimci
lerin, üzerine gidemiyor. Belli 
bir psikolojik baskı yaratmış du
rumdayız. Yine silahlı güçler 
var, ordu birlikleri rastgele hare
ket edemiyor. Dolayısıyla, böyle 
bir zemin ortaya çıkardıgımıza 
göre, TİKKO Dersim'de uzun 
süre kalabilir. Dev-Sol da istedi
gi gibi hareket edebilir. 
"UKM'nin dalaylı etkileridir, ya
rarlanabiliriz" mantıgı var bura-
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da. Çok iyi biliniyor ki, 12 Mart 
dönemindeki ve daha sonraki eli
renişlerden yararlandık; fakat 
hakkını teslim ederek, onların 
kahramaniıkiarını yüceltip hata
lannı da eleştirerek bunu yaptık. 

İşin gerçegi böyleyken, sekiz 
yıldır yürütülen savaşla Türki
ye'de demokrasinin yolu açıl
mışken, bunu gönnemek kötü 
bir tutumdur. Demirel'in sanki 
özgücüyle iktidara gelmişçesine 
hava atması onun yenilgisini ge
tirir. Bu süreçte TKP düzenle 
anlaşarak gitmek, Sosyalist Parti 
ise çok cüretli bir biçimde parti 
kurarak siyasi savaşım vermek 
istedi. Fakat bunlar, bunu yapar
ken UKM'nin kitlesini kullan
maya çalıştılar. TKP bunu, çok 
alçakça bir biçimde, bize "Sol 
Birlik" adlı oluşumu ve hatta içi
mize kadar bazı tasfiyecileri da
yatarak yaptı. Tamamen pazarla
ma, düzenle bütünleşme ve le
galleşme amacıyla bütün Türk 
sol'unu kullanmaya çalıştı. Sos
yalist Parti, başlangıçta farklı bir 
çizgi izledi; "eylemler iyidir, 
devrimciliktir" dedi. Kiltemize 
kendisini şirin göstermek istedi. 
Fakat biz, salt Sosyalist Parti ön
dcrliginden ziyade bunu bir cep
he temelinde yapalım, yarattıgı-

' mız bu kitlesel güce dayanarak 
bir cephesel gelişme ortaya çıka
ralım dedigimizdc, "hayır, bu 
kitle bizimdir, yirmibeş bin kişi
lik milingler yapıyoruz Diyarba
kır'da, Cizrc'de , vs." dediler. 
Halbuki bizden izin almadan bir 
tck çobanı bile etkileri altına al
maları mümkün degildir. Dola
yısıyla görüldü ki, bütün dostluk 
çabalarımıza ragmen, henüz işin 
gerçegindcn habersizdirler ve is
tismarcı bir mantıgı henüz aşına
mışlardır. Mücadelemizin yarat
tıgı muazzam siyasi etkiyi de
gerlendircınedigi görülen Sosya
list Parti, bir de bunu kendi ba
şarısı gibi yansıtıyor. Buna da
yanarak da, "Sosyalist Parti geli
şiyor, proleteryanın öz örgütü ol
muştur, cepheye de, iLLif'aklara 
da ihtiyaç yoktur, yapılması ge
reken gelip Sosyalist Parti'ye 

.. girmektir" diyor. Tabii bizim bu 
yaklaşımın dogru olmadıgını 

söylememiz bile, Sosyalist Par
ti'nin hiç de öyle olmadıgını or
taya çıkardı. Eski sıg mantık, is
tismarcı mantık aşılamadıgı için 
bu böyle oldu; yoksa biz iyi ni
yctliydik. Halen de bu işleri itti
fak veya cephe temelinde yürü
tebilecegimizi söylüyoruz, ama 
anlamamazlıktan geliniyor. Sos
yalist Parti de, Sosyalist Birlik 
Partisi de halen bazı sevdalar pe
şindeler. 

Silahlı sol açısından, bunun 
daha çok böyle oldugu söylene
bilir. Bir defa UKH'nin çıkışı ol
masaydı, bırakalım Dev-Sol'un 
silah sıkmasını, acaba cezaevin
den kendisini çıkarabilir miydi? 
1982 Büyük Ölüm Orucu eyle
mimiz olmasaydı, acaba ölüm 
orucu eylemi bunların akıllarına 
gelebilir miydi? 1984'de başla
yan silahlı direniş olmasaydı, bir 
tck tabanca bile acaba ellerine 
gcçirebilirlcr miydi? Yani biraz 
dürüst olmaları gerekir. Hem 
moral açıdan, hem ele sunulan 
pratik destek bakımından kendi
lerini alabildigine ,ayaga kaldır
ma durumunda olacagız ve fakat 
ardından da büyüklük iddialarını 
etrafa yayıp kendilerini kandıra
caklar! Bu olmaz, her şey çok 
açıktır. 

lyi biliyoruz ki, eger Kürdis
tan cephesi yenilmiş olsaydı zin
danlardan bir devrimci bile -biz 
de dahil- sag çıkmazdı; hepsi 
idam edilirdi. Yine biliyoruz ki, 
idamlar '84 atılımından sonra 
durduruldu. Ye idam edilecekler 
arasında da en çok Dev-Sol'cular 
vardı. Egcr Dev-Sol merkezi 
idam edilseydi, geriye eylem ya
pacak tek örgütleri kalabilir miy
di? Demek ki Dev-Sol bu konu
da· gerçege saygılı olmak zorun
da. Dev-Yol'cular bile idam edi
liyor ve sıra kendilerinin merke
zine geliyordu. Alj;ustos atılımı 
durdurdu. !damlar bu defa kesin 
durduruldu. Çünkü, savaş cephe
si hallcdilmeden, egemen sınıf 
mamıgı itibariyle ve savaşın ge
regi olarak idamlar yanlıştır. Da-

m 
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ha sonra da durmadan sürekli 
gelişen eylemler karşısında ceza
evleri üzerindeki baskı yumuşadı 
ve daha sonra da infaz yasası 
çıktı. Dev-Sol'da bu,ndan yarar
lanarak bazı adamlarını kaçırup 
dışan çıkarttı, örgütünü güçlen
dirdi ve bazı eylemler yapabildi. 
Burada UKH'nin etkisi dolaysız 
ve çok belirleyicidir. 

Belirttigim gibi, başansızlıga 
ugt'asaydık bizimkiler de tama
men idam edileceklerdi. ttirafçı
lar ve teslim olanlar olmuştur, 
gerisi idam edilmiştir. TC'nin 
1984'e kadar ki yaklaşımı budur. 
Bu, bütün gruplar için geçerli bir 
durumdur. Demek ki, bugün 
"varım" diyen sol gruplar için 
UKH'İıin başansı hayatidir, be
lirleyicidir. Biz bunu kendilerine 
çok açıkça belirtrnedik diye, ga
fil oldugumuzu veya gerçek du
rumu anlamadıgımızı mı sanı
yorlar? Hayır, bu dogru degildir, 
yanıldıklarını görmeleri gerekir. 
Sonuna kadar direkt etkileme ve 
yine sonuna kadar düzenin idam 
girişimlerini durdunna başarısını 
saglama durumu vardır. 

Evet, gerçek durum budur. 
Siz, bizden yararlanarak dışarı 
çıkmışsınız ve örgütü biraz aya
ga kaldırarak bazı işler yapmış
sınız. Fakat bu gerçekleri görme
den, kalkıp da "bizim örgüt ye
nilmedi" demekle ne amaçlanı
yor? Gerçekte ise, senin yenilgin 
ve imhan kesindi ve bunu bazıla
rı önledi. Bunu gör, kabul et ve 
tekrar diril! Çünkü, bunu yap
mazsan, dıştan bir etkilerneyle 
kendine geldigin halde bunu de
gerlendiremezsen, "örgütümüz 
dört dörtlüktür, hiç hata yapma
dı, hep sa!!;lam ve dogru yolda 
yürüdü" dersen, gerçegi göremez 
ve özeleştiri yapamazsın, özeleş
tiri yapamadıgın için de hataları
nın nedenlerini bulamazsın, ha
talarının nedenlerin bulamazsan 
da bugün bize baglı olarak yaşa
dıgın gelişme yarın durabilir. 

Böyle bir duruma ne biz mü
saade ederiz, ne de düşman mü
saade eder. Fakat şimdiye kadar 
durum böyle oldugu için, Dev-
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Sol gösteriş kabilinden birkaç 
eylemi yapıyor. TİKKO da bir
kaç eylem yapıyor, ama gerilla
ya tırmanamıyorlar. Daha sürek
li ve sistemli bir kitle bagına ula
şamıyorlar. Neden? Çünkü, 
özünde hatalarını görme, özeleş
tirilerini samimi bir biçimde 
yapma, örgütlerini yeniden orga
nize etme, bu amaç düzeyinde, 
taktik düzeyinde, yaşam tarzı 

düzeyinde ele alma ve bütünüyle 
saglıklı bir gözden geçirme yok
da ondan. Nitekim UKH, böyle 
yaparak başarı yolunu araladı ve 
şimdi de sürekli özeleştiri yönte
miyle başarıyı gittikçe derinleş
tirerek sürdürüyor. Ama sen, hiç 
UKH'de olup biteni bile anlama
yacaksın, UKH'ııin kendi içinde 
yürüttügü muazzam savaşı gör
meyeceksin ve haybeden gelip 
başanlara konacaksın! 

Marksizm-Leninizme, sosya
lizme yanılmaz bir biçimde baglı 
oldugunu söyleyen, hep iyi yap
tıgını sanan, hatayı hep başka 
yerde gören mantık, kendini 
kandıran mantıktır. Böylesi mu
azzam subjektif bir mantık ke
sinlikle yenilmiştir. Yenilginin 
çok açık nedenleri oldugu halde 
bunu görmeme, örtbas etme ve 
yanılgıları sürdürme, daha son
raki yenilgilere yolu aralama an
lamına gelir. Nilekim eylemleri 
basitten karmaşığa tarınandırına
ma, kentlerde birkaç suikast ey
leminden öteye götüremeıne, 

kırsal alanda da yozlaşmış bir
kaç grup olmaklan öteye gide
ıneıne durumları gayet açıktır. 

Bu durumlarının bir nedeni 
de, bilinen UKM başarısını 

opt>rtünistçe kullanınalarının 

sözkonusu olmasıdır. Eğer bunu 
dürüstçe degerlendirselerdi ne 
yaparlardı? En başta Özgürlük 
Hareketi ile doğru temelde bir il
tifaka gelirlerdi. Tabii ki illifak 
durumu onları daha da güçlendi
rirdi. Bunu yaplnak yerine, "biz 
daha iyiyiz, biz batının Özgürlük 
Hareketiyle, propagandasını 

yapt.lar. Öte yandan ise, "aslında 
Kürt milliyetçisi bir örgüllür" 
dediler. Hatta uzun süre ağızları-

na bile alınadılar veya çok yanlış 
bir takım degerlendirmeler yap
tılar. 

Bugün· bakıyoruz, işte bir 
Sosyalist Parti bile, "sömürge te
zi çıkmazdadır, İsmail Beşikçi 
çıkmazdadır, hatalı yoldadır" di
yor. Peki bununla neyi amaçla
mak istiyorlar? Özgürlük müca
delesinin kendi tabanlan üzerin
de yarattığı olumlu etkiyi önle
meye çalışıyorlar. Sömürge tezi
ne karşı çıkmaları, Kürdistan ül
kesinin varlıgını inkar etmelerin
den, yani Kemalizmin varyas
yonlarından biri olmalarından 
kaynaklanıyor. Çünkü sömürge 
deyimi, bir ülkenin statüsünü, 
içinde bulunduğu siyasal statüyü 
tanımlıyor. Onlara göre ise böyle 
bir ülke yok; ortada "Dogu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi" 
veya "Türkiye'nin Dogu ve Gü
neydoğusu" var, son dönemin 
moda deyimiyle "Fırat'ın Doğu
su" ilc "Fırat'ın Batısı" ve bun
lardan meydana gelen bir Türki
ye var. Bu son derece kısır ve 
çoktan aşılmış bir tartışmadır. 
Ta ı 2 Eylül öncesinden kalan o 
anlamsız tartışmalardan biridir. 
Kaldı ki İsmail Beşikçi'nin tezi 
yaşamla doğrulanmıştır ve zafe
re gidiyor. Böyle bir ortaında da
ha bunun nesini eleştireceksin? 
Eleştiri yapılsa bile dürüst olmak 
zorundadır. Bu eleştiri dürüstçe 
değil, gerçeği ve gelişmeyi baş
ka türlü göstermedir. Samimi bir 
yaklaşım değildir, kendi yenilgi
sinin nedenlerini örtbas etmedir. 

Bu sözde eleştirinin bir kıs
mına daha bakalım. "Sömürge 
tezi Kürt burjuva tezidir, tsrnail 
Beşikçi Kürt milliyetçisidir" de
niliyor. İsınail Bcşikçi, çok ınü
t0vazi bir bilimsel çalışınanın sa
hibidir aslında. Ne alakası var 
Kürt ınilliyetçisi olmakla? Poli
tik bir misyonu bile yok. İncele
meler yapıyor, yanlışlıkları da 
olabilir, hemen "sömürge tezi 
çıkınazdadır" veya "burjuva tezi
dir" demenin ne anlamı var? Bir 
kere Kürt burjuvası nedir, ne de
ğildir? Kürt burjuvaları kimin 
yanındadır? Bunlar çok açık. 

Kürt burjuvalan ile sömürgecile
rin "sömürge tezi" ile bir alaka
larının olmadığını görmemek 
mümkün degildir. Bu tez, baştan 
sona kadar Özgürlük Hareke
ti'nin icatıdır; iki sözcükten, 
"Kürdistan sömürgedir" demek
ten tutalım en büyük ulusal kur
tuluş eylemine kadar hepsi onun 
eylemidir. Kürt burjuvazisi nere
de, Kürt agası nerede? Ama işte 
kendi kendilerini kandırmak için 
böyle söylemek ihtiyacını duyu
yorlar. 

Dev-Sol da eleştiri adı altın
da "Kürt milliyetçisidir", vb. di
yor. Bırakalım Kürt milliyetçili
gi değerlendirmesini de, aslında 
kendileri bir kozmopolitizmi ifa
de ediyorlar. Ulus orijininden 
korkuyorlar ve bir yerde kozmo
politizmi esas alıyorlar. "Hangi 
ulustansın" diye sorarsan cevap 
vermeye utanıyorlar. Çok açık 
ki, kozmopolitizm ulusal sorunu 
anlayamaz; çarpıtır, saptınr ve 
sürekli . örtbas ettirir. Gerçekte 
ise Özgürlük Hareketi'nin sosya
lizm ve demokrasi anlayışı, ör
güt, eylem ve savaş anlayışı çok 
açıktır. Peki bu konuda kendileri 
ne durumda? Şimdiye kadar hiç
bir konferans düzenlememişler, 
resmi bir konferans belgeleri 
yok. Sorumluluk düzeyi nedir, 
bu belli değildir. Yani durumla
rı, anlaşılmazdır. Çünkü, resmi 
platfonnu yok; onbeş yıldır bir 
konferansı, kongresi, bir progra
mı, bir temel belgesi ve bir ma
nifestosu yok. 

Şimdi haklı olarak böyle olu
şumlardan kuşku duyulur; böyle 
oluşumlar halk kitlelerine güven 
vermez. Başı nerede, sonu nere
de, kimi muhatap alacaksın, belli 
değildir. Bir kişi diğerini tanımı
yor; camiası, topluluğu yok, sa
dece bazı eylemleri var. Zaten 
eylemlerini de koyduk, 
UKM'den güç alma temelinde
dir. Fazla devleti hedeflemeyen, 
hcdeflese bile sonunu getirme
yen bir yaklaşımları vardır. Sö
zümona çok baglı olduklarını 
söyledikleri Mahir Çayan'ın ke-
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sintisiz devrim teorisine uygun 
hareket ettikleri de yok. Çok iyi 
biliyoruz ki, o teoride şehir de 
vardır, kırda vardır. Mahir'ler 
1970'lerin başında şehirde eylem 
yaptılar. Kızıldere'de kıra çıktı
lar. E~er Kesintisizler'e ba~lı ol
duklarını söylüyorlarsa, Kesinti
sizler şehir ile kın içiçe görürler. 
Bu teoriyi yaratanlar, bunu ya
şamlanyla da kanıtladılar. Sen 
yirmi yıldır bunu kanıtlayama
yacaksın, di~er yandan da ba~lı 
oldu~unu söyleyeceksin; bu, 
Mahir'lere, Kesintisizler'e ne bi
çim ba~lılıktır? 

Yine İbrahim Kaypakkaya ve 
arkadaşları, ortaya çıkar çıkmaz 
kıra çıktılar, birkaç kırma tüfe
~iyle geriliayı yaşamak istediler. 
Fakat TİKKO gerillasının, yirmi 
yıldır ne olup olmadığı belli de
ğildir. Bunlar Mao'ya çok ba~lı 
olduklarını söylerler. Mao, 
1928'de. da~a çıktı, 1948'de ise 
dünyanın en büyük devrimlerin
den birini, yani yirmi yıl içinde 
en büyük halk savaşını başacıya 
götürdü. Bunlar da Mao kadar 
yapsınlar demiyoruz. Afrika 35 
yılda yaptı, hatta iki yılda yapan 
da var. Sen de yirmi yılda geril
layı hiç olmazsa bir bölgede et
kili kıl! Ama o da yok. Peki ne
rede kaldı Mao teorisi, nerede 
kaldı İbrahim Kaypakkaya dire
nişi? Aslında Mao adına, Kay
pakkaya adına sı~ınıp kendile
rinden bahseuiri yorlar ve A vru
pa'da devrimci olmayan bir ya
şamı sürdürüyorlar. Gerçekte 
buna klan türü bir yaşam tarzı da 
diyebiliriz. Dağda örgütledikleri 
klandır, gerilla değildir. Klan ya
şamı çok geri bir toplum biçimi
dir. Arkadaşların yoz yaşam de
dikleri şey, bence onların klan 
türü yaşarn tarzından kaynakla
nıyor. Bu anlamda henüz feodal 
topluma bile ulaşmamışlardır. 
Demek ki, TİKKO'nun yaşam 
tarzı, feodal toplumun da geri
sinde bir yaşam tarzıdır, hatta 
köleli~in biçimlerini bile yakala
yamamışlardır. Klan tipi bir aile 
yaşamıdır ve bu yaşam tarzı gü
nümüzde yoktur. Bu halleriyle 

burjuva yaşamın yanından bile 
geçemezler. Peki bu tür bir ya
şam biçimiyle dünyanın neresin
de devrim mücadelesi geliştiril
mi-ş ve başacıya götürülmüştür? 
E~er bunlar yapabileceklerse, 
önce bu yaşam biçimlerini dü
zeltsinler. 

Dev-Sol da biraz böyledir. 
Bunlar, sosyalizm adına bir tür 
klanlaşmayı, mezhepleşmeyi, fa
natizmi yaşıyorlar. Eski mezhep
leri de kullanıyorlar ve çok geri 
aile bağlarını geliştiriyorlar. 
Devrimcilik adına gençleri çekip 
birkaç eyleme bulaştırdıktan 
sonra her türlü kalıba sokmaya 
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lık yaptık. Bu çalışmayı ve bu
nun güçlü eylemini sürekli yürü
tüyoruz. E~er bunu anlayamı
yorlarsa gelsinler anlatalım, an
latmaktan da öteye kendilerine 
destek verelim. "Buna da gelmi
yoruz" diyorlarsa, o zaman haklı 
olarak "etkimizi suistimal etme
yin" diyece~iz. Bu hareketlerin 
de değerli direnişçileri vardır, 
"devrimcilerin anısını sııistimal 
etmeyin" diyece~iz. Yine halkla
rın aya~a kalkışı vardır ve düze
ni çatırdatıyor; "da~ları çürümüş 
bir yaşam alanına dönüştürme
yİn ve kentleri de kötü kullan
mayın" diyece~iz. 

Marksizm-Leninizme, sosyalizme yanılmaz 
bir biçimde bağlı olduğunu söyleyen, hep iyi 
yaptığını sanan, hatayı hep başka yerde gören 
mantık, kendini . kandıran mantıktır. Böylesi 
muazzam subjektif bir mantık kesinlikle yenil
miştir. Yenilginin çok açık nedenleri olduğu hal
de bunu görmeme, örtbas etme ve yanılgıları 
sürdürme, daha sonraki yenilgilere yolu arala
ma anlamına gelir. Nitekim eylemleri basitten 
karmaşığa tarmandırmama, kentlerde birkaç 
suikast eyleminden öteye götürememe, kırsal 
alanda da yozlaşmış birkaç grup olmaktan öte
ye giderneme durumları gayet açıktır. 

çalışıyorlar. Dağdakiler de şehir
dekiler de en yoz ve klan tipi bir 
yaşam içinde bulunuyorlar. Bu 
yaşamlarından ötürü de aileler, 
toplum devrimden uzaklaşıyor. 
Bizim etkimizi de bu biçimde 
kullanmaları hiç de iyi değildir. 
Bu açıdan, bu sorumsuz yaşam
dan kendilerini kurtararak nor
mal devrimci yaşama gelmeli
dirler diyoruz. Eğer buna gele
miyorlarsa, hiç olmazsa normal 
sosyal yaşama gelsinler, şehir
lerde ve da~larda sorumsuz ve 

. hiçbir kuralı-kaidesi olmayan bir 
yaşamı sürdürmesinler. llle de 
devrimcilik yapmak istiyorlarsa, 
devrimciliğin teorisi, pratiği, ör
gütlenmesi ve eylemsel yaşamı 
bellidir. Bize bakıp bunları öğ
rensinler, ayıp değildir. Biz de 
başka devrimcilerden öğrendik 
ve daha geri bir toplumdan yola 
çıktık, daha zor koşullarda hazır-

Yenilgi ve hatalardan ciddi 
dersler çıkarı/malıdır. 

Çok açık ki, UKM'nin, ülke
mizde geliştirdiği ve devleti işle
mez duruma getiren mücadelesi
nin Türkiye'ye yansımasma karşı 
sorumlulukları vardır. Eğer doğ
ru temellerde halkı yararlandır
mayı esas alırlarsa, sonuna kadar 
biz buna yardımcı oluruz; fakat 
bunu istismar ederlerse, yanlış 
kanallara akıtırlarsa, o zaman 
Türkiye halkı adına biz buna göz 
yumamayız. Bu tür durumlara 
"dur" diyeceğiz, "bunda halkın 
çıkarları ve halkların ittifakları 
vardır, biz bunu ispatlamışız, siz 
de gelip kendinizi ispatlayacak
sınız, ispatlamaz ve tutumunuz
da ısrar ederseniz buna sessiz 
kalmayacağız". 

Nitekim Türkiye sorunları 
üzerinde yoğunlaşmamız ve yeni 
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çalışmaları gündemleştirmemiz 

bu derin ihtiyaçtan kaynaklanı
yor. Yirmi yıl bekledik; hatalar
dan ders çıkarsınlar, yetmezlik
lerini gidersinler, yeterli hazırlık 
yapsınlar, öncelikle de durumla
rını özeleştirisel degerlendirsin
ler, devrimcilerin mirasını kötü 
kullanmasınlar, dost-düşman 

ayırımını dogru yapsınlar ve iyi 
hedefler çizsinler diye. Fakat 
beklentimiz gerçekleşmedi; yap
madılar. Tam tersine, her şeyi 
daha da birbirine katıp karmaka
rışık hale getirdiler. Yol, yöntem 
ve devrimci yaşam diye bir şey 
tanımayarak sorumsuzlugun ala
sı içine girdiler. Bütün bunları 
bilerek veya bilmeyerek geliştir
melerine karşı bir son derken, 

ve sorumsuzları olduklarını gös
terir. Birisi sana bir tokat vursa, 
sen de onun karşısına dikilirsin. 
Madem ki düzen sana bu kadar 
vurmuş, o halde sen de bir şeyler 
yap! Tabanın bu kadar büyükse 
buna bir örgütlenme, bir hareket
lilik getir. Yanlışın varsa düzelt, 
dogruların varsa harekete geçir. 
On yıl geçti yapma, on beş yıl 
geçti yapma, peki ne zaman ya
pacaksın? Çok açık ki, bu tür 
oluşumlara, haklı olarak her şey 
denilebilir, ama asla devrimci 
oluşum denilemez. 

Yine Dev-Sol, silahlı müca
dele mi yapmak istiyor, "Kesin
tisizleri esas alıyorum"mu diyor 
veya "benim tezlerim var"mı di-

Bunu zamanında yapmayanlar, daha büyük 
yenilgilerin ve acıların içinde kendilerini bulur
larsa, buna şaşmamalan gerekir. Ya karşı dev
rim tarqfından ya da devrim tarqfından bu du
rumu yaşarlarsa, bunun sorumlusunun sadece 
ve sadece kendileri olacağım bilmeleri gerekir. 
Devrim aman dinlemez bir harekettir. Eğer uyar 
ve gerekeni yaparsan, yürürsün. Yok eğer uy- · 
mazsan, sağından ve solundan yapışır gibi görü
nürsen altında ezilirsin. Bunun da sorumlusu 
yine kendin olursun. 

devrimci sorumlulugun gerekle
rini yerine getirmek istiyoruz. 

· Bu kadar büyük devrimci po
tansiyel, bu kadar devrimcinin 
ahı ve gördügü işkence, bu kadar 
şehit kanı orta yerdeyken, böyle 
uzun süre başarısız örgütlenme
lere, yaşam ve mücadele tarzları
na göz yumulamaz. 

Ortada bir Dev- Yol örnegi 
var; yirmi yıldır devrimciler ör
gütü yok, bir kuruluş toplantısı 
yok, bir merkezi yok, bir örgüt
sel yaşam tarzı yok, bir eylemi 
yok. Peki bu nedir? Dev-Yol bir 
egilimmiş! Böyle egitim olmaz. 
Bu, devrimcilik adına içine giri
lecek en utanmaz bir egilimi ifa
de eder. Eger bazıları bunun so
rumlulugunu taşıyorlarsa, bu on
ların en utanmaz oportünistler, 
devrim sahtekarları, iki yüzlüleri 

yor; o halde ney i varsa döksün 
ortaya. On yıl geçti niye tezleri 
hayata geçmiyor? Şehir ve kır 
mı diyor; peki nerede şehir, ne
rede kır? Basitten karmaşıga 
dogru mu diyor; peki basit nere
de, karmaşık nerede? Daglar mı 
veya silah mı az, insan mı yok, 
örgütünü mü kuramıyor, sorun 
neredeyse açıklasın. Yani açıklık 
ilkesini, yine halka karşı, dev
rimcilere karşı, kendine karşı bir 
hesap verme olayını mutlaka 
gerçekleştirsin ki, dürüsllügüne 
insanlar, halk içten inanabilsin. 

Bir başkası TİKKO'nun du
rumudur. Kırda gerilla oldugunu 
söylüyor, ama bu gerilla Der
sim'den bir türlü niye çıkamadı? 
Dersim'deki de gerilla mıdır, 

yoksa orada bir klan yaşamı mı 
vardır? Yirmi yıldır bu gerilla 
niye bir sıçmma yapamadı?· Niye 

hep darbe yedi? Bir ilerlemeye 
neden yol açamadı? Daha böyle 
birçok konu vardır. Eger biraz
cık inandırıcı olmak istiyorsa, 
bunları izah etmesi ve de hesabı
nı vermesi gerekir. 

Diger taraftan siyasi mücade
leyi esas aldıgını söyleyenler, 
şimdiye kadar bir legal partiyi 
bile do~u dürüst niye kitlesel
leştiremediler? Niye ciddi hiçbir 
kitlesel eylem gerçekleştiremi
yorlar, burjuva parlamentosunu 
niye bir tek kişi bile sokamadı
lar? Etrafımızda dört dörtlük tec
rit çemberleri, duvarları örüldü
gü halde nasıl bu düzeye geldik 
de kendileri gelemediler? Sen, 
yirmibeş yıllık, yetmiş yıllık si
yasi çalışmayı esas alacaksın da 
parlamentoya tek bir kişi soka
mayacaksın! Bu ne biçim solcu
luktur? Peki bunların hiç mi ha
taları, eksiklikleri yok? Bir gün 
buna egilip gereken degerlendir
meyi yapmayacaklar mı? Dogru 
yolda ilerlemeyi ve ittifak yap
mayı bilmeyecekler mi? 

Böyle irili-ufaklı bir yıgın 
başka grup da var. Elbette sosya
lizm ögretisi iyi ögrenilerek 
gruplaşılabilir. Ama orta yerde 
darbeler, karşı devrimci hamle
ler var; bir oldu, iki oldu, üç ol
du; karşı devrim habire hamle 
yapıyor. Peki yirmi yıldır bu 
gruplar dar grup olmaktan niye 
çıkamıyor? Birisi çıksın parti ol
sun ve başı çeksin. Niye habire 
bölünme ve güçsüz düşme duru
mu yaşanıyor? Bu bir kader mi
dir? Bunun birtakım nedenleri 
yok mudur. Niye bu nedenlere 
egilinmiyor? Birleşmek, saglıklı 
bir birlige gitmek ve halkın al
ternatifini oluşturmak imkansız 
mıdır? Yaratıcı bir devrimci or
taya çıkmayacak mı? Mevcut 
durumu yirmi yıl daha yaşamak 
kader midir? Bunu diyenierin 
normal bir vatandaş yaşamına 
geçmeleri daha dogru degil mi? 
Eger devrimcilik deniliyorsa, o 
halde devrimcilik ateşle oynama 
sanatıdır, düşmanı yakma, düze
ni devirme hareketidir. Eger yir-
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mi yılda düzenden ·bir taş bile 
sökemiyorsa ve habire düzeni 
güçlendiriyorsa, peki bu ne bi
çim düzeni zayıftatma ve yıkma 
hareketidir? 

Evet, zorlarına gitmesin ama, 
bir taciz hareketi bile olamadı, 
Türkiye devrimci hareketi. O za
man, haklı olarak kendine yönel
mesi, gözden geçirmesi ve mut
lak saglam bir yerden tutması 
gerekiyor. Eirlik gerekiyorsa 
birlik, cephe gerekiyorsa cephe, 
parti birligi gerekiyorsa parti bir
Jigi, hazırlık gerekiyorsa hazır
lık, eylem zamanı degilse eylem 
öncesi hazırlık, eylem zamanı 
ise eylem olmalıdır. Eylemde en 
çok siyasal sonuç yaratıcı olanı 
hangisiyse o seçilmelidir. Dogru 
kitle çizgisi, gerekiyorsa o çizgi 
yaratılmalıdır. Bunları söylerken 
biz, alelacele bir dogrultuya gi
rilsin demiyoruz. Uzun soluklu, 
dogTu ve tutarlı bir istikamete gi
rilsin istiyoruz. Şimdi ülkemiz 
devrededir; sıkışıldı mı ülkemize 
çekilinebilir, araç-gereç gerekli 
oldu mu ordan rahatlıkla alınabi
lir, eğitim yapılabilir. Bu durum 
gözönüne getirildiğinde her şe
yin yapılabileceği açıktır. Kaldı 
ki devrimin kendini hazırlaması 
ve yetkinleştirmesi için Türki
ye'nin dört bir tarafı açılmıştır. 
Bundan yararlanmak gerekir. 
Düzeni çöküşlin eşiğine getirmi
şiz; bunu degerlendirmek lazım
dır. Başarılı örgüt ve eylem mo
deli var ortada, o halde doğru so
nuç çıkarmak ve uygulamak ge
rekir. 

Bunlar bir devrimcinin yeri- . 
ne getirmesi gereken asgari gÖ
revlerdir. Sadakatle, yaratıcı ve 
ölçen-biçen bir biçimde küçük 
bir grup bile işe başlasa, bu aşa
madan sonra rahatlıkla önemli 
sonuçlara ulaşabilir. Bizim bura
daki eleştiri ve değerlendirmele
rimizin özü de budur, başka hiç
bir yöne çekiştirmemek gerekir. 
Mücadelemizin muazzam etkisi 
alunda olan Türkiye'deki emekçi 
sınıf ve özellikle aydın-gençlik 
bugün bir beklenti içindedir. 

Biz, onların beklentilerinin boşa 
çıkarılmaması için gerekenleri 
yapacağız. Ve en önemlisi de, 
kendini gözden geçirrileyen, as
lında yenilmiş oldukları halde 
yenilmez olduklarını söyleyen, 
devrimci, demokratik ve sosya
list özellikleri olmadıgı halde 
öyle olduklarını iddia eden ve 
dolayısıyla bizide istismar ede
rek Türkiye gençliğini, halkını, 
emekçilerini dogru olmayan bir 
yolda etkilerneye çalışanların 
önüne geçeceğiz. Ya kendilerini 
gözden geçirip düzeltecekler ya 
da kendileri aşılarak direnişimi
zin olumlu etkileri Türkiye hal
kının saflarına taşırılacaktır. 

birliği gerekiyorsa parti birliği 
temelinde, bu güncel değilse 
cephe birligi temelinde birleşme
ye, yaşanmış olan bunca tecrü
beden sonra artık mUtlaka doğ
ruları bulmaya, dogTularda ısrar
h hareket etmeye, bunun için 
amaç kadar araçları da dogTu 
seçmeye, yaşam tarzını ve vuruş 
tarzını dogTu belirlemeye, böyle
ce devrim şehitlerinin de anısına 

. baglılıgın gereklerini yerine ge
tirmeye, oldukça iyi niyetlerle 
inandıgımız çok sayıda grup 
bünyesindeki devrimcilerin mu
azzam çaba ve direnişlerine la
yık ve saygılı olmaya, bunun so
!11Ut ifadesi olarak başarılı bir 

Nitekim Türkiye sorunlan üzerinde yoğunlaş
mamız ve yeni çalışmalan gilndemleştirmemiz 
bu derin ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Yirmi yıl 
bekledik; hatalardan ders çıkarsınlar, yetmez
liklerini gidersinler, yeterli hazırlık yapsınlar, 
öncelikle de durumlannı özeleştirisel değerlen
dirsinler, ~rimciler(n mirasını kötil kullanma
sınlar, dost-düşman ayınmını doğru yapsınlar 
ve iyi hedefler çizsinler diye. Fakat beklentimiz 
gerçekleşmedi; yapmadılar. Tam tersine, her şe
yi daha da birbirine katıp karmakarışık hale 
getirdiler. Yol, yöntem ve devrimci yaşam diye 
bir şey tanımayarak sorumsuzluğun alası içine 
girdiler. Bütün bunlan bilerek veya bilmeyerek 
geliştirmelerine karşı bir son derken, devrimci 
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek istiyo
ruz. 

Devrimci görevlere başarıy
la sahip çıkalım 

Yaptıgımız bu eleştiriler, 
şimdiye kadar görevlerini ertele
yenlere, görevlerini yapmaya 
güç yetiremeyenlere güven ver
mek ve üzerlerine düşeni yap
malarını saglamak içindir. Tür
kiye, hem stratejik ve hem de 
taktik düzeyde mutlaka devrimci 
gelişmeye uğratılması gereken 
alandır diyoruz. Ve böylece bü
tün devrimcilerin, Türkiye orta
mından .kaynaklanan devrimci 
görevlerine sahip çıkmasını isti
yoruz. Var olan çeşitli sosyalist 
ve devrimci kişi, grup ve partile
ri, bu temelde sorunları yeniden 
gözden geçirmeye, eğer parti 

devrimci çalışmaya yönelmeye 
çağırıyoruz. 

Çok açık ki, karşımızda her 
türlü gerici, faşist ve sağ örgüt
lenme, düzenin en çürümüş par
tileri, yeniden halklarla dalga 
geçmeye ve meydan kendilerine 
kalmışçasına ortalıkta cirit atma
ya devam ediyorlar. bu durumun 
da bir gereği olarak tüm devrim
cileri, hiç olmazsa bunlara karşı 
halkın seçeneğini tam temsil 
eden, geçmişten çıkarılacak 
dersler ışıgında emeğin örgütle
nişini ve direnişini başarıya im
kan kılacak bir temelde düzenle
meye yol açan bir çalışmanın sa
hibi olmaya Özgürlük Hareke
ti'nin ülkemizde büyük gelişme-
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!ere yol açan giderek ve Türki
ye'yi devrimle ayaga kaldırmaya 
götüren etkisini anlamaya, gör
meye, degerlendirmeye ve bun
dan dogru sonuçlar çıkartarak 
üzerlerine püşeni yapmaya çagı
nyoruz. 

Gerçek enternasyonalizm, . 
halkların ortaklaşa ve omuz 
omuza mücadelesini isteme tutu
mu budur. Gerçek örgüts~l daya-

Demek ki önümüzdeki döne
min üzerine yürürken, ülkemiz
de doğru önderlik esaslarıyla yü
rütülen mücadelenin yol açtıgı 
büyük gelişmelere Türkiye saha
sında verebilecegimiz en iyi ce
vap, bu gelişmenin yarattıgı etki
yi, yani düzen saflarında yol aç
tığı dağınıklığı subjektif planda 
da değerlendirmek, doğru bir 
devrimci teori, perspektif ve tak
tik düzenlenişe, ·yani örgüt ve 

rerek yerine getirmeye, devrimci 
yaşama tam ve sürekli gelen bir 
devrimci kişiliğe ve bunun örgü
tüne ulaşarak mücadele etmeye 
ve başarmaya çağırıyoruz. 

Kendi pratiğimize dayanarak 
söylüyoruz ki, mücadeleye böyle 
yaklaşanlar ve kendini bu temel
de mücadeleye verenler, iç ve 
dış engeller ne olursa olsun, yine 
koşullar nasıl olursa olsun başa-

Bunlar bir devrimcinin yerine getirmesi gereken asgari görevlerdir. Sadd
katle, yaratıcı ve ölçen-biçen bir biçimde küçük bir grup bile işe başlasa, bu 
aşamadan sonra rahatlıkla önemli sonuçlara ulaşabilir. Bizim buradaki 
eleştiri ve değerlendirmelerimizin özü de budur, başka hiçbir yöry.e çekiştir
mernek gerekir. Mücadelemizin muazzam etkisi altında olan Türkiye'deki 
emekçi sınif ve özellikle aydın.gençlik bugün bir beklenti içindedir. Biz, on
lann beklentilerinin boşa çıkanlmaması için gerekenleri yapacağız. Ve en 
önemlisi de, kendini gözden geçirmeyen, aslında yenilmiş oldukları halde 
yenilmez olduklarını söyleyen, devrimci, demokratik ve sosyalist özellikleri 
olmadığı halde öyle olduklarını iddia eden ve dolayısıyla bizide istismar . 
ederek Türkiye gençliğini, halkını, emekçilerini doğru olmayan b(r yolda et
kilemeye çalışaniann önüne geçeceğiz. Ya kendilerini gözden geçirip düzel
tecekler ya da kendileri aşılarak direnişimizin olumlu etkileri Türkiye hal
kının saflarına taşınlacaktır. 

nışma budur. Halklar için, hiçbir. 
lafazanlıkla örtbas edilemeyecek · 
olan gerçek kurtuluş yolu budur. 
Hiçbir teorik gerekçe, hiçbir 
farklı degerlendirme, bunca açık 
bir gerçegi ortadan kaldırmaya 
veya başka türlü göstermeye yet
mez. Bunca şehit kanı pahasına, 
oldukça zorlanmış fakat başarıya 
gitmiş mücadele tarzında olma
nın biricik ifadesi, ondan dogru 
sonuçlar çıkarıp yararlanmakta
dır. Bunu zamanında yapmayan
lar, daha büyük yenilgilerin ve 
acıların içinde kendilerini bulur
larsa, buna şaşmamaları gerekir. 
Ya karşı devrim tarafından ya da 
devrim tarafından· bu durumu 
yaşarlarsa, bunun sorumlusunun 
sadece ve sadece kendileri ola
c:;ıgını bilmeleri gerekir. Devrim 
aman dinlemez bir harekettir. 
Eger uyar ve gerekeni yaparsan, 
ytirürsün. Yok eger uymazsan, 
sagından ve solundan yapışır gi
bi görünürsen alunda ezilirsin. 
Bunun da sorumlusu yine kendin 
olursun. 

eylem hattına ulaşınaktır. Bu ya
pılırsa, Türkiye halkı için de en 
iyisini gerçekleştirmiş oluruz. 
Ve böylece Türkiye devrimcile
rinin yaşadığı bunca acıya, akıt
ugı bunca kana ve yine devrimci 
yaşam tarzına en iyi karşılığı 

vermiş oluruz ki, bundan da an
cak ve ancak devriınciler ve 
halklar yararlanıdar ve mutlu 
olurlaı:. 

Biz, Türkiye'deki devrimcile
ri de, eski ve yeni, hatalı ve hata
sız, yanılgılı ve yanılgısız olan
ların hepsini, bir kez daha bu te
melde durum değerlendirmesi 

yapmaya, yürütülen, hareketi 
kavramaya ve kendilerini her 
tüflü ittifaka açık hale getirme
ye, yürütülen mücadelenin Tür.: 
kiye üzerindeki etkilerini doğru 
görmeye ve kendi pratiklerini 
bundan doğru yararlandırmaya, 
bu temelde dogruları daha da 
aç\ğa kavuşturup esas almaya, 
en önemlisi de yerine getirileme
yen görevleri bu kez daha kararlı 
bir şekilde ve kişiliğini tam ve-

rabilirler; başarmaları önünde 
ciddi hiçbir engel olamaz. Öz
gürlük Hareketi bu konuda tarihi 
bir deney yaratınış, başanya git
menin temel durumunu sağla
mıştır. Buna layık olmaya çalı
şalım ve mutlaka başaralım di
yoruz. İnanıyoruz ki, bu temelde 
Türkiye ortamı üzerine gidenle
rin sürekli yanında olacağız. Bu 
temelde görevlerinin üzerine yü
rüyenler de, halklarımızın kurtu
luşuna giden yolda en doğrusunu 
yapmış ve başarmış olacaklardır. 

Türkiye devrimine bu temel
de . yönelirken, bunun yeni bir 
adım, ama· sağlam temelde baş
layan bir adım olacağına inanı
yoruz. Kendimiz de bu devrime 
çok yüklendik, çok şey aldık ve 
çok şey verdik; bundan sonra da 
bu temelde güvenmeye, destek
lemeye ve ' başarıyı sağlamaya 
büyük özen göstereceğiz. Milli
yet ayrımı yapmaksızın bütün 
deyrimcileri, görevlerine bu te
melde yönetmeye ve mutlaka 
başarmaya çağırıyoruz. 
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DEVRiMCi MÜCADELEDE 
-öNDERLiK GERÇEÖi 

VE GELiŞiM SORUNLARI • 3 
Militanların önderlik gerçeğine ulaşmasını 

engelleyen hataları ve eksiklikleri 
• 

r.:::ı 
L:J 

Mücadelemizin vardı~ı bugünkü aş,amada 
ortaya çıkan .koşullar içınde proleterya dü
rüstlügünü temsil eden ve önderleşme 9alış-

Ali FlRAT 

malanna yetkince katılan bir kişinin gelışme-
mesi için hiçbir neden yoktur. Ortaya çıkan nılabilecek bir çok şeyin gerçekleştirilmeme-
gelişmelere ragmen, yapımııda önderleşme- sidir. En çok igrenılecek ve nefret edilecek 
me konusunda bir direnmenin var oldugunu tavır, dogru olan bilinmesine ragiDen, gerek-
görüyoruz. Proleteryanın önderlik ve yöne- lerini yerine getinnemektir. Devrimci saflar-
tim sanatına ulaşma ve bunu uygulama karşı- da en çok 11metlenmesi gereken tavır budur. 
sında bir direnme vardır. Aydın özellikleri, Bütün olumlu çabalanmıza ve bu tutumu la-
köylü anlayışı, yeter- ==========:::=:=:==;=: netlememize ragmen, parti
siz, ilkel ve amatör Mücadelemizin vardığı bugün- ye muazzam katkılar suna
yapı proleterya dev- kü aşamada ortaya çıkan koşul- bilecek ve önemli gelişme
rimciligine ulaşma lar içinde proleterv.a dürüstlüğü- lere yol açabilecek bir çok 
karşısında direnen nü temsil eden ve anderleşme ça- öge bu lanetli tutuma göz 
egilımler olarak orta- ltşmalarına yetkince katılan bir dıkmekte ve bu tavırda di
ya çıkmaktadır. Bütün ktşinin gelişmemesi için hiçbir ne- retmektedir. B u toplumda 
bu egilimler, yapının den yoktur. Ortaya çıkan gelişme- da sık sık .karşımıza çıkan 
gelişmesi, rolüni.ı tam lere rağmen, yapımızda önderleş- ve onursuzluk olarak de
oynaması ve önderlik meme konusunda bir direnmenin Jtcrlendirilmesi gereken bir 
sorununun çözümü var olduğunu görüyoruz. Proleter- fiastalıktır. Saflarda böyle 
önünde ciddi bir en- yanın önderlik ve yönetim sanatı- bir onursuzlugun yaşatıl
gel oluşturmaktadır. na ulaşma ve bunu uygulama kar- masına ve böyle bir ahlakın 
Burada kişinin so- d b. d. d d sürdürölmesine izin vere-

şısın a ır ırenme var ır. Ay ın 
rumluluklan da ajtır- özellikleri, köylü anlayışı, yeter- meyiz. Ne pahasına olursa 
laşmaktadır. Buradaki siz, ilkel ve amatör yapı proleter- olsun, bu yapıyı kırmak zo
sorun sıradan bir gö- ya devrimciliğine ulaşma karşı- rundayız. 
revin yerine getiril- sında direnen eğilimler olarak or- Bugün militanların gerek 
mesi degil, bir halkın taya çıkmaktadır. halka karşı, gerek birbirle-
90k çetin bir savaşın rine karşı yerine getinnelc-
ıÇ.ine çekile,ı:ek yöne- . ri gereken sorumluluklan 
tılniesıdir.' Uzennde durdugumuz husus bır vardır. Ancak bu sorumluluklarımızın gerek-
kafadarlar ve ahbap çavuşlar toplulugu oluş- lerini yerine getirdijtimiz zaman yücelebili-
rurmak degil, bir halkı zafere götürecek ön- riz. Ama bunu gerçekleştirmernek ve gerçek-
derler toplulugu yaratmaktır. Ancak bu ger- leştirmekten kaçınnıak büyük bir düşkünlük 
çeklige ragiDen, saflanmızda hala en kötü bir ve onursuzluktur. Onderlik sorununun çözü-
yaşam içinde bulunan, örgütlülükten uzak, li- mü için muazzam olanaklar varken, bunu 
beralizmi, apolitizmi ve gevşekligi geliştiren gerçekleştirmernek kabul edilemez bir tavır-
bir yapı içinde kalmak isteyenler çıkmakta- dır. Çözüm adı altında ince ve kaba yöntem-
dır. Bazılan bu durum karşısında en ufak bir lerle bir yıgın eski alışkanlıgı sürdürmeye ça-
rahatsızlık bile duymamaktadır. Bunlar hal- lışmak igrenç bir tutumdur. Bazılan ise, söy-
kın kurtuluşunun gerçekleştirilmesinde arzu lenen her şey başkaları ya da parti üstü var-· 
edilen örgütlenmeye ulaşmanın önünde ciddi lıklar için söylenıyormuş gibi, yapılan dcger-
bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da lendirmelere karşı ilgisiz ve duyarsız davean-
tehlikenin ne denli büyük oldugunu göster- maktadır. Bazılan, eleştirinin hedefi kendileri 
mektedir. Kötü ve affedilemez olan şey az olmasına ragmen, hiç oralı olmamaktadır. 
çalışma, az fedakarlık ve az cesaret degil, sı- Bunların eline bazı olanaklar gcçtiginde, bu 
radan bir dürüstlükle çalışıldıgında bile kaza- olanakları boşa çıkarma~ ve çevresini etkisiz 
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hale getirerek kendi tutumlanna alet etmek müş biçimi olan ve bunun önemli bir yatıını 
için alabildigine cüretkar davranmakta ve oluşturan önderlik sorunu üzerinde daha faz-
adeta kendisini kaybetmektedir. Bu da opor- la durmaktayız. Bunun nedeni, bugün halkı-
tunizmin bir türüdür. Bunun sonuçlan ise re- mızın önderlige şiddetle ihtiyaç duymasıdır. 
formizm ve tasfiyecilik biçiminde uç verir ve Bir çok koşul olgunlaşmışıır ve zafere yürü-
gerekli önlemler alınmazsa teslimiyetekadar yebilmek için saglıklı b.ır beynin harekete 
gider. geçmesi gerekmektedir. Onderlik sorunu hal-

Durumlan biraz daha açılırsa, bu tipler kımız ve mücadelemiz açısından bugün ya-
her türlü bozgunculugu geliştir; örgütlenme- şamsal önemde bir sorundur. Böyle bir dö-
nin ve eylernın yetkinleşmesini önler; öncü- nemde halkımıza yapılabilecek en büyük kö-
nün ve kitlelerin daha 'geniş örgütlenmenin tülük, önderlik adı altında en düşkün örnekle-
önünü tıkar. Dikkat eçlilirse bu tipler önderlik rin ve karikatür önder tiplerinin sergilenmesi-
sanatının en yaşamsal sorunlan karşısında dir. 
olumsuz bir rol oynamaktadır. Bazılan da Öncümüzü güçlü bir yönetime ve önderli-
çok degişik anlayışlar ve tavırlada devrimci ge kavuşturma mücadelesinde karşı karşıya 
ortamda bulunmakta ve ne idügü belli olma- bulundugumuz en ciddi sorun, önderlik adı 
yan bir biçimde yaşamaktadır. Ama kişiler altında ortaya çıkan sahte, düşkün ve kariye-
parti gerçeklijti karşısında ciddi olmak zorun- rist tipierin birer engel olmaktan çıkarılması-
dadır. Hiç ofmazsa bu- dır. Bu tipler öyle birdu-
gün düşmaQda bile saygı ====;::. =b:::.========= rumda yaşamaktadır ki , 
uyandıran Ozgürlük Ha- .. Geçmış ıraz anım~anırsa, 0 düşkün bir tip açıga çı
reketi'nin gelişimini, doneml~rd~ daha çok ülke, hg._lk karıldıktan ve teşhir 
halka verdigi umutları, ve d~nmcı teorinın gerçekligın- edildikten sonra, yanıha
en amansız koşullarda den soz edilorduk._~ma b}l~'!- ~o- şında hemen ba~ka bir. 
bile militanlarını direniş buUar oldu. ça ~9tşf!1iştır, bütün düşkün tip kendisıni açı
içinde tutmasını ve önü- u gerçeklıklerıı:! !l~guı;ılaş~ış. v~ ga vurmaktadır. Bu tip
ne koydugu amaçları uygulamaya d~nuş"}ÜŞ bıçımı lerde önder olarak gö
dünya kamuoyuna mal olan ve b~!lun °!lemh bir yanı.nı rünme istegi ya da ön
etme gibi son derece oluşturan onderlık sorunu uzenn: derlige sevdalanma egi
önemli adımlarını dikka- de daha ft;rzla c!urmaktayız. J!.u limi epeyce gelişmiş bir 
te almak ve ona göre bir nun .'!ede!l'• bug~n ~alkımızın on- durumdadır. Bunun ne
ciddiyet içine girmek ge- derlıg~ şıddetle ıhtıyaç duyması- denlerini daha önceki 
rekir. Oysa Parti safla- dır. Bır çok. k~şul olgunlelfmıştı~ bölümde kısaca da olsa 
rında, örgütün yarauıgı ve Z'tffre yüruyebilmek içın sag. izah ettik. Her türlü sını f 
saygınlı.!!;ı ve otoriteyi hkh ır bey'!in harekete geçmesı çıkarları, Iqşisel ve aile
düşman Teadar bile algı- gerekmektedır. sel özellikler, ekonomik, 
lamayan ve buna göre =============== sosxal ve kültürel etken-
kendısine çekidüzen vermeyen düşkün deni- ler ve kişiyi tahrit edebılecek nitelikteki alış-
lebilecek tipler bulunmaktadır. kanlıklar bu tiplerde adeta ayaklanmakta ve 

insanoglu şerefli ve erdemli bir varlıktır. kötü bir önderlik ömegi ortaya çıkmaktadır. 
Açık ki, Kürdistan halkı da dünya insanlık ai- Burada önderligin do.!!;ru bir çözümü değil, 
lesinin bir üyesidir. Bu yüzden, Kürdistan çözümsüzlügün en düşK.ün bir tarzda kendısi-
halkının modem çagın ölçülerine ulaş·ması ni dışa vurması söz konusudur. Şunu da he-
için, her türlü çabanın sergilenmesi gerektigi- men belirtelim ki, önderligin dogru bir temel-
ne inanıyoruz. Yaşanınası gereken bu gerçek- de çözümü büyük gelişmeleri de beraberinde 
lige ragmen, bazılan ısrarla sömürgecilerin ortaya çıkanr. Kötü ömegin tersine, böyle bir 
halkımıza dayattıgı hayvanlaşmanın eşigin- çözümde ne kadar olumlu özellik varsa so-
deki bir yaşamı onar.layabilmektedir. Böyle mutlaşır ve bizzat pratikte kendisini ortaya 
bir yaklaşımın affedılir bir yanı yoktur. Kişi koyar. 
bunu kendisine layık görse de: bizim kabul Önderligin oluşum ve gelişimi sürecinde 
etmemiz olanaksızdır. Hiç kimse kölece bir iki tip karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri 
yaşama özgürlük tanınması gerektigi biçi- olumlu gelişim yolunu izlerken, öbürü bunun 
minde bir ıstemle karşımıza çıkmamalıdır. tam tersı bir biçımde ortaya çıkmaktadır. Kişi 
Böyle bir istemi kabul edemeyecegimizi ve eger geçmişin olumsuz özelliklerini ve alış-
şiddetle mahkum ettigimizi defalarca belirt- kanlıklarını aşamamışsa, önderlik konusunda 
miş bulunuyoruz. düşkün bir tavır içine girmektedir. Bunun dı -

Bulundugumuz aşamada gerçekligimizin şında bunlardan başka bir şey beklemek de 
ne oldugunu iyi kavramak gerekmektedir. olanaksızdır. Onderlik hususu öyle i:?.irdenbi-

Geçmiş biraz anımsanırsa, 0 dönemlerde re ortaya çıkan bir husus degildir. Onderlik 
daha _çok ülke, halk ve devrimci teorinin ger- aslında belli bir birikimi zorunlu kılm aktadır. 
çekliginden söz ediyorduk. Ama bugün ko- Hatta henüz çocukluk yıllarından başlayarak 
şullar oldukça degişmiştir; bütün bu gerçek- edinilen deneyimi, bu deneyimin yogun bir 
Jiklerin yogunlaşmış ve uygulamaya dönüş- mücadele ortamında gelişmesini ve güçlü bi r 

biçimde dönüşümünü içeren aşamalan kapsa" 
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maktadır. Bilindi}ti gibi, halkların tarihinde 
yaşanan zor anlaroa, bir kaç dogru sözeUgün 
söylenınesi saglıklı ve cesur bir kaç adımın 

. atılması büyük rol oynamaktadır. Böylesi an
larda bunların gerçekleştirilmemesi halinde, 
çok tehlikeli durumlar ortaya çıkacaktır. 
Halkların tarihinde zamanında yapılması ge
rekeni yapmış ve atılması gereken adımları 
atmış önderler daima hafızalara kazınmış ve 
halkfartarafından sürekli bir biyimde yaşatıl
mıştır. Tersine halkların tarİhınde kötü rol 
oynamışlarsa hep lanetlenmişlerdir. Kısacası 
kışiler tarihte hem komedi ye hem de· trajedi
ye yol açtıklan gibi, iftihar edilecek sonuçlar 
da ortaya çıkarabilmektedir. 

Özgürlük Hareketi gerçekligi, içinde yaşa
dıgımız gelişmeler, bugün karşımıza işte 
böyle ikili bir durum çıkarmaktadır: Ya la
netlenecek bir sürecin içine girilecek ya da 
anılacak bir sonuca ve gerçek önderler dUze
yine ulaşılacaktır. Bizde önderler genellikle 
az çıkmaktadır. Buna karşılık düşkün tipler, 
halkın ve mücadelenin ihtiyaçlarına cevap 
vermeyen yeters!,z önderler çok sayıda boy 
göstermektedir. Onderlik sorunu konusunda 

. yapugımız degerlendirmelerin amacı, bu ~o
nuda geniş bir aydınlatmayı saglamaktır. üz
leri sa~lam olanlar, bu degerlendirmelerden 
gereklı sonuçları çıkannakta zorlanmayacak
tır. Ama içlerinde yılların tonusunu taşıyan 
ve bir çok erdemden yoksun olarak büyUmüş 
olan tipierin kısa bir süre içinde önder haline 
getirilmelen olanaksızdır. Hele bu ögeler bir 
de ısrarla eski alışkanlıklannı sUrdürrnek isti
yorlarsa, bu daha da zor olacaktır. Nitekim 
saflanmızda bulunan ögeler ayrışmakta; 
olumlu ve olumsuz örnekler arasındaki sınır 
çizgileri daha da netleşmektedir. Yıllardır 
devrimci saflarda ve yo~un bir mücadele or
tamında bulunan ögelenn dogru bir çözümü 
gerçekleştirebileceklerine inanıyoruz. Saflar
da bulunan bir çok ögenin, daha ~enç yaşlar
da hiç bir kişisel çıkar gözetmeksızin, sonuna 
kadar saglıklı bir yaşam içinde kalarak ön
derlik sanatında ilerlemesi için, gerekli olan 
çerçeveyi sürekli bir biçimde dayattık. Bu ça
balarımızı etkisiz kılmak isteyenler çıkmış 
olsa da, küçümsenemeyecek nitelikte geliş
meler yarattık. Dolayısıyla çizdigirniz bu çer
çeve içinde halk önderlerinin gelişme şansı 
daha fazladır. 

Şimdiye kadar yaptıgımız bütün degerlen
dirmelerde, hangi gerekçelere daxanılırsa da
yanılsın, kölelige giden ve kölelıgi geliştiren 
bir yaşamın asla tercih edilemeyeceginı dile 
getirdık ve bunu mahkum ettik. Proleterya 
dışındaki sınıflara ait olan bütün çözümleri 
yerlebir ettik. Olumsuz tutumlan mahkum 
ederken, olumlu yanlan sürekli olarak açım
layıp aydınlatıyoruz. Açık ki, bütün bu de
gerlendirmelenmizin sonuq.ında olumlu so
nuçlar ortaya çıkmaktadır. Ozgürlük hareke
tinın ~nderliksel gcli~iminin özü de zaten bu
dur. Ozellikle önderlık sorunu üzerine yaptı-

}tımız degerlendirmelerde, bireyin kendisini 
fiangi çerçeve içine oturtınası ve bu çerçeve 
içinde önderliksel gelişimini nasıl saitlaması 
gerektigini ayrıntılı bır biçimde izaTı ettik. 
Birey böyle bir çerçeve içinde hareket tarzını 
daha iyi konumlandınrken, olumsuz yanla
nyla savaşımı da derinleştirmekle ve olumlu 
yanlannın açılımını daha da geliştirmektedir. 
Bütün bu çabalar militanın önderliksel gelişi
mini ve açılımını ifade etmektedir. Ama orta
ya çıkan bu sonuçlara bakarak, tam bir çözü
me avardıgımızı söyleyemeyiz. Yine de sür
dürdügümüz açımlamalar, sorunun esas çö
zümüne ulaşmak için bir başlangıcı ifade ct-

Bilindiği gibi, halkların tari
hinde yaşanan zor anlarda, bir 
kaç doğru sözcüğün söylenmesi 
sağlıklı ve cesur bir kaç adımın 
atılması büyük rol oynamaktadır. 
Böylesi anlarda bunların gerçek
leştirilmemesi halinde, çok tehli
keli durumlar ortaya çıkacaktır. 
Halkların tarihinde zamanında 
yapılması gerekeni yapmış ve 
atılması gereken adımları atmış 
önderler daima hqfızalara kazın
mış ve halklar tarqfından sürekli 
bir biçimde yaşatılmıştır. Tersine 
halklann tanhinde kötü rol oyna
mışlarsa hep lanetlenmişlerdir. 
Kısacası kişiler tarihte hem ko
mediye hem de trqjediye yol açtık
lan gibi, iftihar edilecek sonuçlar 
da ortaya çıkarabilmektedir. 

.mektedir. Diyebiliriz ki, önderlik sorunu bu
gün daha da yo}tunlaşmışur. Bu nedenle basit 
ve yetersiz yaklaşımlardan ısrarla kaçınmak 
gerekmektedir. Sorunun doJtru bir çözüme 
ulaştınlması için büyük bir salm, olgunluk ve 
çabanın gösterilmesi zorunludur. Gereken 
dogru tavnn gösterilmemesi halinde, yı1lar 
boyunca büyük bir ernekle hazırlanan bütün 
degerierin yıtirilmesi tehlikesi doğacaktır. Bu 
durum her şeyin yilirilmesi anlamına gele
cektir. Bu yüzden basit çözümlemelerden ka
çınılmasını dayatıyoruz. 

Önderlik sorununu olumlu yönde çözüm
lernek kolay bir iş degildir. Hele kişi basit 
çözümlerderi yanaysa ve ısrarla önderlikle 
oynamaktan zevk duyuyorsa, bu daha da zor 
olacaktır. Sorunun çözümü, herkesi kişiligine 
uygun bir çalışma ortamına almak veya dar 
bır pratik içine sokmakla gerçekleşemez. An
cak bir çok arkadaşın böyle bir ortam yarattı
gı ya da geliştirmek istcdi~i bilinmektedir. 
Adeta birbirini rahatlatmak, tck bir eleştiri 
bile geliştirmemek, dogru tutumu dayatmak
tan çok duygularla hareket etmek ve işleri 
idare etmeye çalışmak, bir çok arkadaşın içi
ne düştügü olumsuzluklardır. Açık ki, böyle-
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si tavırlar içine girenler kötü önderler ve de
magoglardır. Bunlar kendilerini aldattıkları 
gibı, çevrelerini de aldatmaya çalışmaktadır. 
Buna soyunanlar çok olsa da, böyle bir çözü
mü kesinlikle kabul etmeyecegiz. 

Önderlik sorununun kendisini _yogun bir 
biçimde duyurdugundan ve dayattıgından söz 
ettik. Buna ragmen, bir çok arkadaş hala çö
züm adına çözümsüzlü~ derinleştirmektedir. 
Biz bu sorunu biçimse1 çözümler. gerçekleş
tirmek anlamında ele almıyoruz. Onderlik so
runu kl!Psamlı bir biçimde ele alınmak zorun
dadır. <;ok basit bir örnek verilirse, bir komi
tenin işletilmesi ve yönetilmesinin bile belli 
kıstaslan vardır. Eger bir kişi gelip de komi
tenin şöyle oluştugunu ve böyle çalıştı~ını 
söyler, bunu örgüte de dayatır, ancak ışin 
öbür yönlerine karışmazsa, belli bazı başarı
lar elde ~dilse bile, sorun çözümlenmiş sayı
lamaz. Onderlik sorununun dogru çözümü, 
sorunu bütün tarihsel kapsamıyla ele almak
ta, düşmanla mücadelede ve yeni toplumun 

Önderlik sorununun doğru çö
zümünü gerçekleştirmek için, Oz
gürlük Hareketi gerçekliğinin 
ulaştığı aşamayı iyi görmek ve bü
tün gelişim özelliklerini kavra
mak gerekmektedir. ister tesZirni
yeti ve ihaneti, ister direnişi ve ye
niyi temsil etsin, Kürdistan'da bu
gün çe~itli anlayl§lar ve hareket
ler yogun bir mücadeleyi yaşa
maktadır. Mücadelemizin içinde 
bulunduğu bu aşama, çelişkiyi üst 
düzeye sıçratan ve yoğunlaştıran 
bir aşamadır. 

yaratılmasında ihtiyaç duyulan özü bulup ya
kalamakla yatmaktadır. Ayrıca ortaya çıkarı
lan bütün degerierin iç içe geçirilmesi için 
yer ve zamanın uygun seçilmesi ve ölçünün 
ne ,aşınya götürülmesi ne de çok geride bıra
kılması gerekmektedir. Bir çok arkadaşın içi
ne girmedi~i veya yaklaşmak istemedigi or
tamın kendısi de işte budur. Dogru gerçeklik 
dayatıldıgında ise, "nasıl olsa içinden gelinen 
toplumun özellikleri bellidir" denilerek, ken
dine sevdalanma başlamaktadır. Bazı arka
daşlarımız geçmiş toplumun özelliklerini ya
şamakta ısrarla davranmaktadır. Biz mücade
Iemize dayatılan bu tür yaşamin üzerine ıs
rarla yürüdük. Buİılar dünyayı çok basit yo
rumlara tabi tutmakta; kendilerinde yaratma
lan gereken degişimi özlü olarak degil, sahte 
bi'çimler altında yapmaktadır. Yapay biçim
lerle çözüme ulaşınaya çalışrrı.ak, ıçine düşü
lebilecek en lcötü durumdur. Ozgürlük Hare
keti toplulu~u sıradan insanların birligi degil
dir. Bu topfuluga daha farklı yakla~ılmasını 
kabul e~edigim~z bHinmektedir. Oz~~rlü~ 
Hareket_ı otontesı saygı duyulması, surekli 
olarak tabi kalınması ve emrinde yürünınesi 

gereken bir ol8"u olarak degerlendirilmelidir. 
Burada önemlı olan şey kişinin şu ya da bu 
özelligi ve eksikligi degil, örgütün ·çizgisi, 
gelişme ve yürüyüş tarzıdır. Bu nedenle her
kes bu gerçege katılırken de~erleri diri ve yü- · 
rür durumda tutmalı, önderligini bu biçimde 
ileri götürmeli, bunu derinleştirmeli ve geniş 
çevrelere yaymalıdır. 

Köylü ve yan-aydının yaşam tarzı son de
rece bıreyci, düşünceden yoksun, basit, karı
şık ve duygusaldır. Hatta bu yaşam tarzı ha
yalci bile de~ildir. Bu tip ya~am sahiplerinin 
mantık yapıian zayıftır, ıstıkrarlı degildir. 
Bunlar çelişkili bir çok düşünceyi ve dav_ranı
şı rahatlıkla birbinnin yerine geçirir. Içine 
düştükleri olumsuz durumu örtbas etmek 
amacıyla duyguları da işin içine karıştırır. 
Eger duygular yerinde ve zamalıında işin içi
ne karışmışsa, bu gelişmeye hizmet eder. 
Ama tipierin duygularını çok kötü bir biçim
de kullandıklarını biliyoruz. Bu nedenle sü
rekli olarak mantık ve duygunun dogru te
mellerdeki birligini savunuyoruz. Toplumda 
yaygın olarak görülen bazı ilginç tutumlar 
vardır. Ortaya çıkan bir çok hak.sızlıgı örtbas 
etmek için gözyaşı dökülür; basit bir kişisel 
isteme ulaşmak için yalvanlıp yakarılır. Bu · 
tür yöntemlerin kötü bir ahiakın örnekleri ol
dugu açıktır. Parti saflarına yansıyan bu tür 
tavırlada sıkça karşılaşmaktayız. Bir çok kişi 
hala devrimcılik yapamadıgını ve görevlerini 
yerine getiremedıgıni söyleyerek hafifliklere 
girmekte ve gözyaşı dökmektedir. Kimileri 
bu yöntemlere başvurarak parti içinde mesafe
katedeceklerini sanmaktadır. Bu tipierin bü
yük bir gaflet içinde bulunduklarını belirt-
mek gerekir. _ 

Önderlik sorunqpun do~ru çözümünü ger
çekleştirmek için, Ozgüriük Hareketi gerçek
liginin ulaştı~ı aşamayı iyi görmek ve bütün 
geli~im özelliklerini kavramak gerekmekte
dir. Ister teslimiyeti ve ihaneti, ister direnişi 
ve yeniyi temsil etsin, Kürdistan'da bugün 
çeşıUi anlayışlar ve hareketler yogun bir mü
cadeleyi yaşamaktadır. Mücadelemizin için
de bulundugu bu aşama, çelişkiyi üst düzeye 
sıçratan ve yogunlaştıran bir aşamadır. Top
lumda ve aile içinde meydana gelen kavgala
ra yol açan çelişkilerin çözüm yöntemi bilin
mektedir. Çevresi geniş ve güçlü olan başka
larını ezer, başkalarının degerierine cl koyar 
ve sömürgecilerin kapısında k~ndisi için bi
raz daha fazla olanak yaratır. Obür kesimler 
ise, kaybettikleri için ya tevekkül edip sorunu 
öbür dünyaya havaleeder ya da intikam duy
gularına kapılarak fırsat kollar ve karşı saldı
rıya geçmeyi planlar. Her iki taraf adeta bir
birine karşı savaşmak için yarışır. Toplumsal 
alanda yürütülen mücadeleler ve kavgalar 
bizde en ilkel düzeyde yaşanmaktadır. Dev
letle ilişkide bulunanlada böyle bir ilişki ola
nagı bulamayarak eşkıyalıkta veya kaçakçı
lıkta karar kılanlar en iyi kavgacılar olarak 
görülür. Konunun biraz daha açılmasında ya-
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rar vardır. Aşiret ve kabile reisieri birazcık çük-bu~uvalıgı mı temsil ettigi pek seçileme-
örgütlenerek, yan-siyasal birlikler ortaya çı- mektedır. Bütün bunlar bireyde en çarpık bir 
kanr. Ama bunlar işbirlikçi siyasal anlayışı biçimde ifadesini bulmaktadır. Bu yüzden bi- · 
aşamazlar ve sömürgeci burJuva partileri reyimizin köylü ve proleter mi oldugu, yurt-
içinde erirler. Sömürgeci yapı içinde biraz ol- sever Y.a da sosyal-şoven nitelikler mı taşıdıgı 
sun direnmek isteyen kesimler ise, dışardan kestinlememekte; bütün bunlar birbirine ka-
gelen darbelere fazla dayanamayarak boyun nştırılmaktadır. Kuşkusuz çözümleyici bir 
egerler. Bunlar çözüm adına çözümsüzlügü güç olarak, bu karışıklıgın uzun süre · devam 
derinleştiren, örgütsel ve eylemsel yönü zayıf etmesini kabul edemeyiz. Böyle kanşıklıgın 
olan durumlardır. Toplumun kendı çelişkile- devam etmesi, içte çürümenin gelişmesine ve 
rini saglıklı bir biçimde dile getirmesi ve bu- eskinin tahribatlannın fazla olmasına yol 
nu siyasal kanall~ra akıtarak çözüm bulması açacaktır. İşte bu noktada tutturulan platfor-
çok zor bir iştir. Ozgürlük hareketinin büyük ma dikkat edilmesi gerekir. Biz böyle bir ge-
tarihsel önemi de zaten bu noktada ortaya lişmeyi bütün yapıya mal edebilmek için, bir 
çıkmaktadır. çok evreyi çok canlı bir biçimde yapımıza 

Bugan Özgartak haraketi ulusal ve sı- yansıtmaya çalıştık. Ama bir çok arkadaş ha-
nıjsal macadeleyi gerçek özane kavuştur- la bunu fark edememektedir. Sorun kişinin 
muştur. basit bir kavga içinde tükenınesi ve olumlu · 

Toplumda yürütülen çok ilkel ve siyasal v.eya olumsuz yönde seyretmesi degildir. 
yönü çok sınırlı olan kavgayı ulusal ve sınıf- Onemli olan kişinin yücelmesi, her açıdan 
sal içen&ine kavuşturmuş, bu kavgayı strateji eskiyi aşarak gelecegi kendisinde egemen 
ve takti e dönüştürmüş, bu çerçevede kavga- kılması ve bu temelde dogru çözüme ulaşma-
yı yüce tmiştir. Bir yandan köylü yurtseverli- sını bilmesidir. Halkımızın gündemine giren 
gini proleterya yurtseverligine dönüştürür- ve mutlaka sonuç olacak olan doğru çözüm 
ken, öbür yandan basit aile ve aşiret kavgala- budur. Bizim esas sorunumuz arkadaşların 
rının yerine sınıf kavgasını geçirmiştir. Aynı bir türlü başaramadığı bu konudaki derınleş-
şekilde ağaların meyi yaşamak, 
ve kompradonla- aynı konuda 
rın çıkarlarını Bugün Özgürlük haraketi ulusal ve sınifsal mantığımızı ve 
darbelemiş, onla- mücadeleyi gerxek özüne kavuşturmll.1tur. ruhumuzu zorla-
n teşhir ve tecrit Toplumda yürütülen çok ilkel ve sıyasal yö- maktır. 
ederek, emekçile- nü çok sınırlı olan kavgayı olusal ve sınifsal Bazı kötü akıl 
rin çıkarlarını di- içeriqine kavuşturmuş, bu kavgayı strateji ve hocaları vardır. 
le getiren siyaseti taktığe dönüştürmüş, bu ferçevede kavp_ayı Bunlar duygula
ve siyasal müca- yüceltmiştir. Bir yandan .köylü yurtseverlığini n okşar, önerile
deleyi egemen .eroleterya yurtseverliğine dönüştürürken, rini makyavelist 
kılmıştır. Kısaca- dbür yandan basit aile ve aşiret kavgalannın bir mantıkla su
sı Ozgürlük Ha- yerine sınif kavgasını geçirmiştir. Aynı şekil- nar. Bunlar yü
reketi eskinin bi- de ağaların ve kampradanların çıkarlarını zeysel ve özden 
reyci, sadece öfke darbelemiş, onları teşhir ve tecrit ederek, yoksundur. Çe
dile getiren, dü- e~ekçiler~n çıkarl~nnı dile getiren siyaseti ve lişkiyi esaslı bir 
şünce ve taktik- sıyasal mücadeleyı egemen kılmıştır. biçimde yakala-
ten yoksun kav- mak yerine, hep 
gacılıgı yerine, . çelişkinin üze-
belli bır strateji ve taktiğe dayanan, yücelerde nnden atlayarak sorunu çözoıeye çalışır. Ta-
seyreden, savaşı bir sınıf ve ulusal savaşı ola- rihsel dönemleri görmek bile istemez. Kendi-
rak yürüten, yaşamı bu biçimde benimseyen, si_nt? hang~ büyükl~g~ atfe~~rs.e etsin ve hangi 
eskiyi mahkum eden ve yeniyi ilerleten bir bıçıme gırerse gırsın, kışının gerçek özü, 
özün gelişimini esas alan bir kavgacılığı ge- kendisine ait olmayan biçimi bir yana iterek, 
çirmiştir. Bunlar önderlik gerçeğinde somut- esas özünü ortaya koyar. Bu noktadan sonra 
laşan önderliğin yarattığı gelişmelerdir. gözyaşı dö~~nin ve durumu açıklamaya ça-

Başta önderlik sorununun çözümü olmak Iışmanın hıç bır anlamı yoktur. Kavga ve çö-
üzere, her konuda yo.11;unlaştırdıgımız kavga- züm anları gözyaşı değil, doğru bir yaklaşım 
nın büyük direnmelerfe karşılaşmasının nede- istemektedir. Kavga meydanfarına dert anlat-
ni, eskinin izlerinin çok güçlü olması ve eski- mak, neden zayıf, çarpık ve savaşamaz du-
ye ait özelliklerin her düzeyde yaşanmasıdır. rumda oldugunu göstermek için değil, savaş-
Ulusal kurtuluş saflannda bireysel, işbirlikçi, mak için çıkılmaktadır. Arkadaşlarımızın du-
aşiretçi, kabileci eğilimler ve hatta inkarcı, rumuna bakugımızda, bunun tam tersi bir ge-
şoven ve sosyal-şoven ögeler bulunmaktadır. lişmeyle karşılaşmaktayız. Minder kurulmuş 
Bilindiği· gibı, ülkemizde değişik sınınara ait ve hasmımız bütün donanımıyla mindere çık-
özellikler iç içe geçmiştir. Kimin neyi temsil mışken, arkadaşlanmız hala neden güreşemc-
etti.11;! be~i de.11;ildir. Kişinin emekçileri mi, fe- yeceklerini hakerne anlatmaya çalışmaktadır. 
oda1ızmı ve lompradorluğu mu, yoksa kü- ~a!cemin bütün ısrarlı çagnlarına ve kendile

nnı oyuna başlamaya davet etmesine rağmen, 
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onlar hala güreşemeyecek bir durumda bu
lunduklarını anlatmaktadır,. Böyle bir yakla-

' şımın kabul edilemeyecegi açıktır. Bizim için 
tarihsel açıdan kavga meydanı kurulmuştur. 
Bu savaş meydanında da minderler, yani 
platformlar bulunmaktadır. Kişi istedigi ka
dar kendisinin hazır olmadıgını söylese de, 
karşı taraf meydana çıkmıştır ve karşılık ve
rilmediginde tuşa getirecektir. Kişi bir kez 
tuşa geldikten sonra, "ben yenilmedim" diye
mez. Bizde bir de böylesi bir yanılgı yaşan
maktadır. Bugün son derece önemli bir kavga 
sürecini yaşıyoruz. Bu kavgamız her düzeyde 
sürmektedir. Hazırlıklarımızın yetersizligı ve 
donanımsız oluşumuz, kavgaya girmemizi 
engelleyemez. Eger donanımımız ve hazırlı
gımızın zayıflıgı yüzünden kendimizi "kav
gaya girmeyelim" türünden bir anlayışa kap
tırmışsak, tarihin hiç bir anında kavga sahne
sine çıkmamız gerekir. Çünkü hazırlıklanınız 
her zaman eksik ve donanımımız her zaman 
yetersiz olacaktır. Henüz işe başlarken, en 
gelişmiş bir hazırlıgı ve donanıını yaratmak 
olanaksızdır. Bu gerçekleşemez bir hayal ola
caktır. Halk savaşının teori ve pratigı de, az 
bir hazırlık ve yetersiz bir donanımla gü,çlü 
bir düşmana karşı savaşmak degil midir'? Oz
gürlük Hareketi, bütün eksikliklere ve dona
nımsızlıga ragmen, düşmanla kavganın kabul 
edilmesi hareketidir. Kabul edilen kavga sa
dece askeri alanda degil; ideolojik, siyasal, 
kültürel, ahla.~i ve daha bir çok alanda yürü
tülmektedir. Ozgürlük Hareketi'nin bu temel
de geliştigi hiç bir biçimde inkar edilemeye
cek olan bir gerçektir. 

Başlangıçta böylç, bir kavgayı bütün yön
leriyle kavramadan Ozgürlük Hareketi'ne ka
tılmış olabiliriz. Ama Ozgürlük Hareketi'nin 
bu özelligi bugün son derece açık ve kavra
nabilecek bir nitelige kavuşmuştur. Dolayı
sıyla böyle bir anlayışta ısrar edılmemesi ge-

. rekir. Yıne de önderlik adı altında bize daya
tılan şey tam da bu olmaktadır. Bu da sorun
ların agırlaşmasına ve çözümün gecikmesine 
yol açmaktadır. 

Özgürlük Haraketi bugün güçleri kavga 
meydanına çekmiş durumdadır. B ız dogru bir_ 
kavganın yürümesi için bütün güçlere karşı 
dayatıcı olduk. Bu güçlerin olumsuzluklarını 
devrim saflarına bulaştırmamaları için yo~un 
bir çaba harcadık. Hatta proleterya drşınaaki 
sınıflardan ~aflarımıza gelen ögelerin olum
suzluklarını gidermeyi temel bir faaliyet ola
rak ele aldık. Bu konuda Lenin'in Rus devri
mi pratiginde dile gçtirdigi görüşler bizim 
için daha da geçerlidir. Lenın, Rus sosyal-de
mokratik hareketinin proleterya dışındaki sı
nıf ve tabakalan da harekete geçirdigini be
lirtmektedir. Devamlı bu sınınarınproleterya 
saflarına gelmelerinin dogal oldugunu, ama 
bu kesimlerin proleterya örgütünün saflarını 
bulandırmamafan ve onu tarihsel görevlerini 
gerçekleştirmekten ahkoymamaları için ara
larında saglam ve net çizgiler çizilmesi ge-

rektigini vurgulamaktadır. Sonunda, çizilen 
bu sınırlar dahilinde, güçlü bir örgüte ulaşa
rak devrime yürünebilecegini açıklamaktadır. 
Bu ı>ratikten çıkarmamız gereken dersler var
dır. Demek kı devrim bir yandan bütün sınıf 
ve tabakalan harekete 'geçirmekte ve satları
na katmakta; öbür xandan kendi saflarını bu 
sınıfların bütün etkılerine karşı korumakta ve 
onlarla arasında kesin sınıf çizgiileri çekmek
tedir. Lenin, bu konuda yapılacak hataların 
tehlikeli sonuçlar doguraca.ıtından söz etmek
tedir. Bizim yaratmak istedigirniz de böylesi 
bir örgütlenmedir. Biz ulusal ve toplumsal 
çelişkilerin çözümü için gereken ortamı yara
tıyoruz. Bir çok ~ücü politikasızlıktan kurta
rıyor; ulusal yönli genış ve sınıfsal özü daha 
da açıga çıkmış bir mücadele ortamına çeke
rek, en geniş örgüt ve eylem biçimlerine baş
vurarak, adeta kendilerini ayaga kaldınyoruz. 

Ulusal kurtuluş sqflannda bi
reysel, işbirlikçi, aşiretçi, kabile
ci eğilimler ve hatta inkarcı, şo
ven ve sosyal-şoven Öf!eler bulun
maktadır. Bilindiği gıbi, ülkemiz· 
de değişik sın\flara ait özellikler 
iç içe geçmiştir. Kimin neJJi temsil 
ettiği belli değildir. Kişinın emek
çileri mi, feodalizmi ve kompra
dorluğu mu, yoksa küçük-bur;uva
ltğı mı temsil ettiği pek seçileme
mektedir. Bütün bunlar bireyde 
en çarpık bir içimde lfadesini bul
maktadır. 

Özgürlük Hareketi'nin önemli bir görevi de, 
ihanet içinde bulunan güçleri bu durumdan 
kurtannak ve vazgeçmezlerse ermek; müca
dele .. edecek güçte olanlan ayaga kaldırmak
tır. Ozgürlük Hareketi'nin bütün bu görevleri 
yerine getirirken, örgütlenmesini de aralıksız 
bir biçimde güçlendinnek zorundadır. 

Özgürlük Hareketi'nin böylesi bir gelişme 
içine girmemesi halinde ne gibi sonuçlar or
taya çıkabilir? Biz toplumda bir çok kesimin 
harekete geçmesini sagladık. Yol açtıgımız 
gelişmeler temelinde, bir çok gücün kavga 
ortamına girdigini gördük. Bir çok gücü mü
cadele ortamına çekmemizin ncdenı, onların 
düşmanın aleti durumuna düşmelerini önle
mek ve sınıf mücadelesi yürütmelerini sağla
maktı. Bu dogru bir devrimci taktikli. İşı bu 
noktaya getirdikten sonra, vazgeçmemizin 
kabul edilemez bir durum olacagı açıktır. Bu 
yüzden, yarattıgımız, gelişmeleri de dikiçf}Le 
alarak, işleri kendi haline bırakmazdık. Oz
gürlük Hareketi olarak, halkın önüne içeriği 
son derece zengin olan bir kavgayı ko).'duk. 
Eğer halkın önüne görevleri sadece Leorık dü
zeyde koyup pratikte gereklerini yerine gelir
memiş olsaydık, kitleleri diger gliçlerin etki
sine terketmiş ve dolayısıyla en büyük kötü
lügü yapmış olacaktık. Buna karşılık, halkın 
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bilincini çarpıtmaya çalışan ~çlere karşı bü
yük bir mücad~le yürütmemı~ ve doll;~ları 
kabul ettirmemız, anl~mı derın olan bır dı
renmedir. işte burada Onderli~in diger önç,m
li bir özellıgi daha ortaya çıkmaktadır: On
derlik bir yandan bütün g~rçekl~ri iç _içe ge
liştirirken, dill;er yandan kıtlelen devrım saf
Ianna çekme1cte, örgütlemekte ve harekete 
geçermekte, haini .. ve işbirlikçi yi teşhir ve 
tecrit etmektedir. Ozgürlük Hareketi'nin do
~uşu ve gelişiminin sıradan bir tahlili bile! 
6ütün bu gerçeklerin görülmesi için yeterlı 
sonuçlar ortaya çıkara~ak~ır. Böy~e bir ge.liş
meyi yaşamadıgımızı ıddıa edebılecek kım
senın olacagını sanını yoruz. 

Onderlik Gerçeğinin Doğru Kavranmasını 
Engelleyen Proleteryaya Ya~ancı Eski Toplum 
O zellikleri 

Önderlik ve yönetim gerçeginin dogru 
kavranması için, degerlendırmelerimizi biraz 
daha açmaya ihtiyaç vardır. Sa!Ja~da ~eşitl~ 
sınıf etkileri ve eskı topluma aıt özelliklerı 

Özgürlük Haraketi bugün güç
leri kavga meydanına çekmiş du
rumdadır. Biz doQ:ru bir kavganın 
yürütmesi için bütün güçlere kar
şı dayatlet olduk. Bu güçlerin 
olumsuzluklarını devrim sciflan
na bulaştırmamaları için yoğun 
bir çaba harcadık. Hatta proleter
ya dışındaki sın\flardan saflan
mıza gelen ögelenn olumsuzfukla
rını gidermeyi temel bir faaliyet 
olarak ele aldık. 

aşamayan ve bu konuda adet~ bir direnme 
sergileyen ö~elerin örgütsel gelışmeler ~arş~
sında içine gırdikleri durumu kapsamlı bır bı
çimde ele almakta büyük yarar bulunm~kta
dır. Böylece bütün ögeleri~ hem k~n~ı du
rumlarını ve hem de önderlık gerçegını daha 

~
. i kavrarnalanna yardımcı olmaya çalışaca
ız. Yapacagtmız ~egerlen~irmeler dürüst .. ve 
alkın özgürlük miıcadelesınde gerçekten on- , 

derleşrnek isteyen militaniann önünü açacak 
ve onları gerçek halk önderliJl;i düzeyine yük
seltecektir. Dikkat edilirse, oizde proleterya 
dışındaki sınıfların ve eski t~plum~n özell~~
leri agır basmaktadır. Bu etkılere bır de ınılı
tanların dogruya u~aşm~daki ça~~annın azlı
~~ eklenince, tahmın edılecegı gıbı, ortaya çı
kan sonuç önderlikten uzaklaşma olmaktadır. 
Bunun ıpplumsal ve ~ınıfsal nedenl.~rin~ açık
ladık. Onderleşmeyı engelleyen otekı bazı 
nedenlere deginmekte yarar vardır. Bugün 
Öz$ürlü~ Ha~~eti'nih .. y~ra~~ı~~ ~.elişmelerin 
tarihsel önemını ve buyuklugunu kavramak 
açısından, böylesi özlü bir degerlendirmeye 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Örgütsel faaliyetler yürütülen çeşitli alan
larda önderlik gerçegine yabancı ve onu ade
ta karikatürleştırmek isteyen bir çok olumsuz 
örnege tanık olmaktayız. Yaşanan bu kadar 
gerçege ragmen, lhala bu tür olumsuzlukların 
kendini göstermesi, üzerinde önemle durul
ması gereken bir hususu oluşturmaktadır. 
E ger örgüt kendi saflarını diger sınıf ve taba
kaların etkilerinden anndırmış, onlarla ara
sında kesin sınır çizgile.ri çe~~ş. hedefi~~~ 
iyice netleştirmi~ ve sıyasetını ~e. t~ktıgını 
belirlemiş~e_. gen ye kalan ~ey ~.ış~?ın _çaba 
göstermesıdır. Bu noktada klşı buyuk bır ça
ba göstermeli ve sa~lam bünye. i~indeki urları 
söküp atmalıdır. Viıcudun çeşıtlı organl.anJ?.
da gelişen bu urlar, bünyenin saglıklı bır bı
çimğe büyüyüp gürbüzleşmesirıi. ö~eyecek
tir. Orgüt içinde başını uzatan çeşıtlı hastalık
ların ,Ye oportünizmin kaynagı ~a zaten bu: 
dur. Orgüt böyle bir yapıyla gelışel?eyece~ı 
gibi, önderlik sorununa çözüm getırmek de 
mümkün olmayacaktır. Hatta önlemler alın
maz ve çözüm getirilmezse, bu hastalık ör~ü
tü koroaya sokarak ölümüne bile yol açabıle
cektir. Ama örgüt bu hastalıkla sonuna kadar 
ve acımasız bir biçimde mücade~e ediyors~. 
hastalıgın büyümeden önlenmesı saglanabı
lir. Bu yapılmaz ve vücut hastalıga karşı ba
gışıklık kazanmazsa, en küçük bir l~k_~ karıg
rene dönüşerek ya~~mı tamamen ~ot~rebıle
cektir. Bu nedenle anderleşme ve orgutlenme 
önünde engel olarak duran bu tür hastalıklara 
karşı sürekli bir ideolojik, politik ve örgütsel 
mücadelenin yürütülmesı zorunludur. Bu 
mücadele tutarlı bir temelde, örgütün amaç 
ve taktiklerine uygun bir biçimde y~~lül~r 
ve çaba harcanırsa, önder olmamak ıçın hıç 
bir neden kalmamaktadır. 

Militanlar işte tam da bu noktada büyü.k 
bir eksiklik içerisine girmekte; muazzam bır 
gelişme saglayabilecek ve önderleşme konu
sunda dev adımlar atabilecekken, eski yapıla-

, rında diretmektedir. Bug~n ciddi ~ir s~vaşın 
içinde bulundugumuz bılınmektedır. Bır çok 
arkadaş "büyüyelim ve güçle:ıel~m·:. demekte
dir. Cesaret ve fedakarlıgın ılerı duzeyde ol
masına karşılık, büyümenin açılımı ve uygu-

' lanışında adeta bir ~itiş ye tükeniş y~şanm~k
tadır. Sahte önderlıklenn yanısıra, onderlıge 
girmeme ve bünda.ı:ı kaçınmanın örnekleriyle 
karşılaşmaktayız. Ornegin biz bir toplulugun 
karşısına çıktığımız zaman, bu topluluk kar
şısında bir önder ~ibi konuşmanın büyük bir 
sorumluluk gerektırdigini bıliyor ve ona göre 
hareket ediyoruz. Bunca tecrübemize rag
men, böyle bir topluluga bir hayli deger sun
mak gerektigine ınanıyor ve bunun sorumlu
ıugunu duyuyoruz. Bir toph~l~gun ilerletil
mesi büyük bir çabayı ~ere~tınr. Her toplan
tım ız büyük bir olay bıçimınde geçmek zo
rundadır. İşte militanlar bu örnekleri çok iyi 
degerlendirmek durumundadır. 

Biraz da önderliksel konumu nasıl geliş
tirdigimizi anlatmaya çalışacagız. Geçmişte 
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okulda ve aile ortamında bir şeyler geliştire
bilmek için yogun bir çaba harcıyorduk. Hala 
ev ortamındakı ekonomik faaliyetlerde, sos
yal ve siyasal çalışmalarda büyük ugraşımız 
vardır. Burada karakter, edep, söz ve eylem 
söz konusudur. Bu konularda birinci sırada 
oldugumuz söylemiyoruz, hatta devrimci saf
lar içinde daha büyük adamların bulundugu
nu da belirtiyoruz. Bu denli net olan gerçek
Iere ragmen devrimci saflar içinde ortaya çı
kan bazı çılguılar, son derece ılginç durumlar 
sergilediler. Onemli olan böylesi, durumların 
yaşanmamasıdır. "Ne de olsa eski yanlanmı
zı konuşturma fırsatı edinmişiz" diyerek,ken
dini bir bayrak gibi dalgalavdırma durumuna 
girilmemelidir. Hiç kimse Ozgürlük Hareke
ti'nin halk iradesi olarak gelişen otoritesi kar
şısında sol sekter, inkarcı ve kakavanca yçık
faşımlara düşmemelidir. Bir 90k arkadaş On
derlikle çelişen durumlar içıne girmektedir. 
Bunlar önderlitı;e yürekten katılmamakta, onu 
benimsememeK.te ve onun gereklerine göre 
kendilerini hazırlamamaktadır. 

Bu tutum eger sadece bir alanda ortaya çı
kan bir şey olsaydı, üzerinde bu denli durma 
geregini duymayacaktık. Bu soruna yaklaşı
mımızın temelinde yatan ana gerçek, günü
müzde uluslararası alanda ve sosyalizm için
de önemli bir sorun oluşturan ve halk gerçek
ligim.iz açısından başarıyla çözümlenmesi ge
reken önderlik ve yönetım sorununun önünde 
duran engelleri aşmaktır. Bugün sosyalist ül
kelerde bile yönetim konusunda önemli so
runlar ve günlük olarak bir çok sorun ortaya 
çıkmaktadır. Basma yansıdıgı kadarıyla yoz
Iuklardan, bürokr.asiden ve yolsuzluklardan 
söz edilmektedir. Buradan ortaya çıkan so
nuç, devrim yapmakla mücadelenin bitmeye
cegini göstermektedir. Bu yüzden bu sorunun 
çözümünü şimdiden sıkı tutuyoruz. Bazı ar
kadaşlar görev,lerini layıkıyla yerine getire
mediler. Bazılan bilinçlL olarak bundan ka
çındılar; bazılan gerçekten inançlı ve karar
Iıydı, çalıştılar ve ugraştılar, ama güçleri yet
medi. Buna ragiDen, eksikliklerin giderilmesi 
ve görevlerin yerine getirilmesi gerekmekt~
dir. Hemen bcliıtelim ki, bugün örgüt yöncti
mimizi her zamankinden daha fazla temsil 
ediyoruz. Arkadaşlar da bunu uygulamak zo
rundadır. Yaşamın en öncmri evresinde, dün
yada ender görülen bir dir~niş hareketinin ya
kıcı sorunlarını çözmek üzere ortaya çıkıldı
gına göre, hala yabancı sınıf etkilerini, başka 
ulusal ve sınıfsal özellikleri yaşamanın bir 
anlamı yoktur. Adeta yaşlıların oturuşuna 
benzer bir biçimde parti içinde oturmak üste
lik akortsuz sesler çıkarmak ve bunu da mili
tanlık sanmak asla kabul edilemez bir durum
dur. 

Ortaya çıkan bazı tipler, "Başkan da böyle 
oturmuyor mu? Biz de yerimizde oturur ve 
politikayı böyle yürütürüz"· dediler. Avru
pa'ya gıdip böyle' yqptılar, ülkeye gittiler 
böyle hareket ettiler. Onderligin hareket etti-

gi alan, emperyalizmle sosyalizm arasında 
çok çetin bır mücadelenin yürütüldü~ü bir 
alandır. Onderligin hareket ettigi alan, ışte sı
cagı sıcajtına böylesi gelişmelerina yaşandıgı 
pir alanaır. Yine bu alanda Arap-İsrail ve 
Iran-Irak çatışması, rehineler sorunu ve daha 
bir çok sorun yaşanmaktadır. Bu zemin en 
küçük bir hatanın çok pahalıya ödetildigi ve 
herkesin gözükara bir oiçimde kendi çıkarını 
dayattıgı bir zemindir. Buradaki polıtik ya
şam, yaşamın bütün biçimleri arasında en zor 
alanıdır. Bu alanda ancak olaganüstü bir zeka 
ve cesaretle yaşamı ilerietmek mümkündür. 
Daha önce sefilin biri, "filan gücün hem ku
cagında oturuyor, hem de sakalım yoluyo
ruz" demişti. Bunun büyük bir düşkünlük ör
negi oldugu açıktır. Oysa burada yaşamı na
sıl zorla ürettiğimiz bilinmektedir. Bu alanda 
bulunan bir ,yıgın örgütten bir çogu tasfiye 
olmaktadır. Orgütler ve kişiler çıgınndan çı-

Bu nedenle önderleşme ve ör
gütlenme önünde engel olarak du
ran bu tür hastalıklara karşı sü
rekli bir ideolojik, politik ve ör
gütsel mücadelenin yürütülmesi 
zorunludur. Bu mücadele tutarlı 
bir temelde, örgütün amaç ve tak
tiklerine . uygun bir biçimde yürü
tülür ve çaba harcanırsa, önder 
olmamak için hiç bir neden kal
mamaktadır. 

kanlmakta ve özünden boşaltılmaktadır. Biz 
bu alandaki yaşamın dogru kavranmasını ve 
uygulanmasını istedik. Ama arkadaşların ya
şamdan anladıkları şey, adeta ve bir manken 
gibi camckanlarda kalmaktır. Bunlar için iyi 
bir yemek ve güzel bir elbesi oldu mu, ya
şamları yerindedir demektir. Bu yaşamın hiç 
bir degerinin bulunmadıgını belirtmeye bile 
gerek yoktur. 

Yaşamdan iyi anlamak gerekir. Daha önce 
de belırttigimiz gibi, bazıları yaşamdan gün
lük güdülerini tatmin etmeyi anlamaktadır. 
Bu tür bir yaşam biçimiyle hiç bir şey başarı
lamaz. Bize en yakın olan mücadele görevli
lerimiz son derece önemli gelişmelere yol 
açan yaşamımızdan dogru sonuçlar çıkarıp 
uygulayacaklarına ve zorluklara katlanacak
larına, çok qüşkün bir uygulama içine gir
mektedır. "Onderlik böyle yaşıyor, biz de 
böyle yaşamalıyız" diyerek, son derece tuhaf 
tavırlar sergilemcktedır. Biz bugüne dek ser
giledigimiz pratikle, "nasıl önder olunur" so
rusunun cevabını ortaya koymaya çalıştık. 
Militanlan teşvik ederek, kendilerine destek 
vererek ve kendileri için gerekli olanakları 
hazırlayarak, rolümüzü oynamak istedik. Bu
nun hiç kimyese kurallan hiçe sayma hakkını 
vermeyecegi açıktır. Bu tür durumlar ortaya 
çıktıgı zaman üzerine ytirüdük. Böylece sa
dece halkın haklarını savunan bir konuma de-
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gil, giderek yargılayan, Y~.rütef!- ye denetle
yen bir güce ulaştık . Bugun mılıtanların da 
ıçine girmeleri gereken yol budur. Genelde 
toplumumuzda insanların birbirleriyle karşı
laşmalaf!!ld~ esas .. aldıkları. il~.ş~ler yüzeysel
dir. Bu ılışkıler yuksek bır duşuı:ıceye, çıkara 
ve güce dayanmaz; sıradan bır yaklaşımı 

içinde taşır. Biri "nasılsın" diye sorarken, 
öbürü "iyiyim" diye karşılık verir. Ne soru 
soran ne sordugunu bilir, ne de cevap veren 
kendisinin gerçekten iyi olduguna inanır. K~
tü olsa bile iyi oldugunu söyler. Böyle bır 
yaklaşım büyük sonuçlar ortaya çıkar~~z. 
Hatta biri öbürü üzerinqe.egemenlik g~lıştır
meye çalışır. Bunu da nıçın yaptıgını bılmez; 
sadece "sözümü geçjreyıJ:!l" qer ve e~o'su~l! 
tatmin etmek ister. Omegın bır çok aıle reısı 
evinde çocuklarına bagınr, bununla n~ k~dar 
yigit oldugunu göstermeye çalışır. İçımızde 
bazılan benzer bir h;Itumu parti i~~nde qe ser: 
gilemek istemektedır. 9erçekte .ulk~ıı:ı~ e!cı 

yigitıigin ço~u ~örlesı sah~e. b.ır. yı.g~tlı. tır. 
Oysa bizde yıgitlığın halk yıgıtııgı bıçımınde 
gelişmesi gerektıgi ortadadır. Çocukların 

Buqün sosyalist ülkelerde bile 
yönetım konusunda önemli sorun
lar ve günlük olarak bir çok so
run ortaya çıkmaktadır. Basına 
yansıdıpı kadarıyla yozluklar
dan, biırokrasiden ve yolsuzluk
lardan söz edilmektedir. Buradan 
ortaya çıkan sonuç, devrim yap
makla mücadelenin bitmeyeceğini 
göstermektedir. Bu yüzden bu so
runun çözümünü şimdiden sıkı tu
tuyoruz. 

üzerine bag\rmakla, düş~ü~ ~nsanları ege
menlik altına almakla yıgıtlık yapıl~~Cl:z. 

Tersine bu en düşkünce tavırlardan .~ın~ır. 
Ancak bu bizde oldukça yaygındır ve ılişkile-
re egemen olan bir üslupt~r: . . . . . 

Onderlik sadece Partı Onderlıgını de~ıl, 
bütün parti militanlarını ilgilendiren bir Ko
nudur. Her parti militanının konumu şu ya da 
bu dü:;ı;eyd~ bir önderlik konu.m.udur: ~u. k~
numu yetkinleştirmek, önderlıgı çekı~ı, ış~!
tirici, gerçek anlamda hatın sayılır, yuceltıl!r 
ve hürmet edilir kılmak, bu makamı ve kan
yeri her açıdan layık oldugu biçime dönüştür
mek, sıradan bir hücre yönetiminden ordu 
yönetimine kadar bütün alanlarda mutlaka 
başarılması .g~reken bir gör~": durumundadır. 
Militanın kışı olarak kendını konuşturması, 
niyeti ne olursa olsun, şu ya da bu alışkanlı
gında ısrar etmesi ve yaşatması, milit~nı ira
desi dışında parti karşıtı amaçların aletı duru
muna düşürebilir. Parti saflannda proleterya
ya ait olmayan her söz ve davranışın prole
terya dışındaki sınınara hizmet etti~i unutul
mamalıdır. Dolayısıy~a parti içinefe ~iç. ~~r 
davranışın nötr bır etkıde bulunması duşunu-

m 
~ 

lemez. Her davranış belli bir etkide bulunur. 
Bu etki ya ileri bir do~rultuya girilmesine yol 
açabilir ya belirleyicı ve olumlu olur ya da 
felaketli sonuçlar dogurur. Bu her davranış 
biçimi için böyledir. 

Daha önce de çokca izah edildigi gibi, sı
mf mücadelesi bizde anlamına uygun bir bi~ 
çim de verilmedigi için, I?arti yapısı. v~ organ
Ian içinde daha çok tercih edılen bıçım, dav
ranışlar temelinde sonuç alma yöntell!-id~r: B.u 
da örgüt bünyesinde.gört:v~e.re lgırşı ılgısız~ı
iti ve örgütlenınerne ıstegıru ıfade etmektedır. 
flgisizHk ise parti görevlerine ısınmamak, 
kendini görevlere vermemek ve katmamak, 
"devrimde benim yerim yoktur, bu konuda 
iddialı degilim, öyle fazla zafer kazaruna ne
yite de taşımıyorum:• delJlek anla~ına ~e.~
mektedir. Bu her halıyle ben partıyle yum
rnek istemiyorum" demektir. 

Proleterya partisi içinde de~işik düzeyler
de yabancı sınıfların egilimlenm temsil eden 
bu tipler, hızla karlyer kapmak, emek .harca
yarak. yükselmeye v~ yücelmeye yan çızm~k, 
görevlere anlamlı bır tarı:da sanlmak yerıne 
fırsatçılık yapmak, yetki gaspı ve tasarrufçu
luk gibi bıçımler altında, normal yollardan 
kazanamactıklarını kapkaç yöntemleriyle ka: 
zanma yolunu seçmeK.tedır. Bu dogrultudakı 
çabalannqa a_s;ık biçimlere ~aşvl!~~ ces~.re.~ 
tini kendılerınde göremedıklerı ıçın, sozu 
edilen yöntemlerle en kısa Y.oldan ~~!luç al
mak istemektedır. Bunl;ır bızde görulen en 
hastalıklı tiplerden bazılandır. 

Bunlar ne kendilerini anlamlı bir çabayla 
egiterek devrimci görevlere hazırlamakta, ne 
parti bütünlügü içinde erime ve birleşme yo
lunu seçmekte, ne de partiyi bırakmak iste
mektedir. Bunun yerine tamamena fırsatçı ve 
kariyerist tut~ml~r. ve ç~şit~.i kumazl~~ göste
rilenyle kendılerını partı ıçınde şan şohret sa
hibi, mükemmel, fazla dakunulmaması gere
ken ve buna dikkat eden biri gibi ~östermek
tedir. Biz bu tür davranışları eski toplumun 

. ve sömürgecligin sızma yolları, bunların sa
hiplerini de bu yolun hazırlayıcılCl:n olarak 
degerlendiriyoı:ı~· .Eski yönte!ll.len hortlat
mak, sömürgecılıgin sızması ıçın yollar ve 
yöntemler bulmak ve parti bünyesin~~ k~rga
şa geliştirmek, sömürgeci~er ve. yerlı ı~bı~lı~
çileri adına .başvurulan bır keşıf hareKe~ıdır. 

Masumane görüntüler. ve bireysel özellıkler 
adı altında gerçekleşen böylesi bir keşif ve 
sondaj hareketi, arkasından her zaman rahat
lıkla paniye ~ı~masım, önd~rligi çö~crtme~i
ni ve ezmesını de beraberınde getırcccktır. 
Tarihte bir çok kalenin zaptedilmesi böyle 
hazırlanmıştır. 

O halde militaniann önderlik sanatırıda 
gaflete düşmemeleri için, bu türden en küçük 
belirtileri bile özenle gözetmeleri ve bunlann 
ardından neyin gelece~ini bilerek önlemler 
almalan gerekir. İçerden gelişebilec.ek. bu 
tehlikelere karşı mücadele, partı denetımı ve . 
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istihbaratının belli başlı görevlerinden biridir. 
Sıradan parti taraftarından en ileri parti gö
revlisine kadar herkes, içinde .Y.ar aldıgı ma
kamın büyük bir anlam içerdigini bilmelidir. 
İçinde yer alınan kurumu temiz tutmak, on
dan en anlamlı sonuçlan çıkarmak, onu bir 
bilgilenme, örgütlenme ve eylem kaynagt ha
line getirmek, sürekli bu tarzda sonuçlar ve
ren bir örgüt olarak geliştirmek, bunun için 
yedeklerini hazırlamak, kurallarını tesis et
mek ve bunu bir gelenek biçiminde sürdür
mek, bir parti görevlisinin yönetici olarak her 
yerde ve her zaman hayata geçirmek zorunda 
oldugu bir görevdir. Parti militanianna teslim 
edilen degerler ne miras yoluyla babadan 
ogula geçen şeylerdir, ne de yabancı ellerden 
derleme nesnelerdir. Bunlar en soylu ernekle 
hazırlanmış son derece kutsal de~erler olarak 
partililere teslim edilmiştir. Militanlardan 
beklenen en azından bu degerieri korumak ve 
arkadan gelenlere dcvretmektir. Onlara bu te
melde bakmak ve geliştirmek zorunlu ve kut
sal bir görevdir. 

Bu tipierin durumunu biraz daha açmak 
gerekir. Bunlar adeta "ben çoktan ölmüşüm" 
diyen tiplerdir. Bunlar gözlerini yüksek he
deflere, yüce ilişkilere ve sonuç alıcı işlere 
dikmezler. Bunu akıllarına bile getirmezler. 
Düşünür gibi görünürler, ama hiç bir şey dü
şünmezler. Aslında ilgisiz ve edilgen bir du
rumu yaşarlar. Bu tipin hiç bir olumlu ilişkisi 
yoktur. Kendisini dinlemekten bile kaçar. 
Saflarda bunun yaygın örnekleri vardır. Bun
ların halkımızın içine düşürüldügü olumsuz 
yapının ürünleri oldugu açıktır. Bu açıdan 
bizde ilgi yaratmak büyük bir olaydır. Bugün 
bir çok arkadaş ilgi yaratmak bir yana, ilgi
sizli~in çeşitli biçimlerini yaşamaktadır. İlgi
sizliK aslı11:da geçmişi savunmanın başka bir 
biçimidir. Ilişkiye geçti~imiz bir çok arkada
şın ne kadar ılgısiz bir cfurumda yaşadıklarını 
biliyoruz. Bunlarda eski kalıntilann var oldu
~u ve ilgisizliklerinde rol oynadıgı bellidir. 
Bir çok arkadaş bu kalıntıları ~en plana it
miş, ama özünde giderememiştır. Yaklaşım
lar ya da temaslar her zaman sonuç vermeli
dir. Bunun dışındaki yaklaşımlar silinip sü
pürülm.~si gereken yaklaşımlardır. Bir çok ar
kadaş Ozgürlük Hareketı olayı oluşurken bir 
9ok şeyi nasıl topladıgını kavrayamamakta; 
ınsanı ayaga kaldırma ve yürütme sanatının 
basit oldugunu sanmaktadır. Böyle olunca 
çok basit çabalar harcanmaktadır. Bir çok ar-

. kadaşın devrimcilik ve yöneticilik adına ser
giledıgi şeyin günü kurtarmaya ve kann do
yurmaya bile yetmedigini söyledik. Böylesi 
bir yaşam en fazla öfke duyulması gereken 
bir yaşam biçimidir. Bu tipler işin derınligine 
inmemekte, sorunlan yüzeysel ele almakta ve 
görev adamı olmaktan kaçmaktadır. Biz bun
ların birdenbire eskiden kurtulmalarını ve 
derhal öne fırlarnalarını istemedik. Açık ki, 
bizim bir yaklaşım tarzımız vardır. Bu yakla
şım olmasaydı, sorunların çözümünü sagla-

yabilirmiydik? Bazı arkadaşlar işe böyle gir
mekte v.e işleri emirlerle yürütebileceklerini 
sanmaktadır. Tabii bunların nasıl bir sonuç 
aldıklan kendi durumlanndan rahatlıkla orta
ya çıkmaktadır. Bunlar verimli bir şey ortaya 
koyamamışlardır; işlerle hiç ilgilenmemekte 
ve ne kadar zarar verdiklerini görememekte
dir. Bunlar önderlik konumuna ters düşen an
layışlar ve önderligin gelişimini engelleyen 
durumlardır. 

Özgürlük Hareketi kendi eksikliklerini ve 
yogun bir biçimde yaşadıgı çelişkileri dogru 
çözüme ulaştırmak istemektedir. Bunun için 
bir çok hususu daha da açıp derinleştirecegiz. 
Buna çok ihtiyacımız vardır. Çünkü yanlış 
kavrama ve uygulamalar hızını kaybetme
miştir. Faşizme lcarşı mutlaka zafere gitmek 
isteyen bir örgütün kurumlaşmasını geliştir
meye çalışıyoruz. Bu yüzden her arkadaşın 
büyük bir çözüm gücü hüline gelebilmesi 
için, büyük bir ciddiyetıc ve asla erteleme
den, görevlerin yerine getirilmesi gerekmek
tedir. Kimi arkadaşların gidip hemen şehit ol-

Parti sc;iflannda proleteryaya 
ait olmayan her söz ve davranışın 
prolete'Jla dışındaki sıniflara hiz
met ettigi unutulmamalıdır. Dola
yısıyla parti içinde hiç· bir davra
nı1ın nötr bir etkide bulunması 
dUşünülemez. Her davranış belli 
bir etkide bulunur. Bu etki ya ile
ri bir doğrultuya girilmesine yol 
açabilir ya belirleyici ve olumlu 
olur ya da felaketli sonuçlar do-
ğurur. · 

mayı kafalanna koymalan da dogru de~ildir. 
Hareketin yaşaması için militanın yaşatilması 
gerektiginı söylüyoruz. Bu kadar e~itimin, 
çabanın ve yogunlaşmanın amacı budur. Ar
kadaşların savaşacaklarına inanıyoruz. Ama 
biz güce güç katan ve devrimde zaferi güven
ce altına alan militan bir örgütün savaş tarzı
na uluşmak ve mutlaka bu düzeyi yakalamak 
istiyoruz. Bu neden gereklidir? Karşıınııda 
duran faşizmin özellikleri bilinmektedir. Biz 
halkımızın ve insanlıgın kaderiyle oynamak 
istemiyoruz. Ama bu anlayışın sahipleri ye
nilgiyi baştan kabul eden kendilerini yaşamın: 
olanak:sızlıgına inandırmış olan tıplerdir. 
Açıkça belirtelim ki ya faşizm bizi yaşatma
yacaktır ya da biz bunları yaşatmayız. 

Özgürlük Hareketi olarak, yaşamın en gü
zelinin yaratılabilecegine inandık ve bu inan
cımızı giderek güçlendiriyoruz. Bir çok arka
da~ın yaşamından kolayca vazgeçmesi, ken
disınİ yaşatacak örgütlenmeye yönelmemesi, 
buna uygun çalışma tarzını ~ulmaması, örgüt 
ve · yönetim gücü düzeyine yükselmemesi bu 
inanca yakından ba~lıdır. Bızim savaş ve xa
şam tarzımız bellidir. Ne boyun egmecilıgi, 
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ne vurdum duymazlıgı , ne de kendi .. bildigin
de ısrar etmeyi kabul edebiliriz. Ozgürlük 
Hareketi'nin tanımındaki bü).'ük dcrinlik kav
ranmak zorundadır. Biz mılitanlanmızı ko
layca sonlarını getirsinler diye degil, sürekli 
başarıyı getiren t?.ir örgütün elemarilan olsun- ' 
lar diye egittik. Olümde de böylesi bir sonu
cu yaratmalan için, militanlarımızı her türlü 
donamma kavuşturacagız. ündedik Q.larak, 
başka türlü bir yaşam kabul edilemez. Ozgür
lük Hareketi bir halk karekteri olarak eylemi
ni koymuş, amaçlarını ilan etmiştir; gıderck 
büyüyen bir durumu yaşamaktadır. Böyle bir 
gelişme artık hiç kimsenin iradesine tabi de
gildır. Milyonlan kucaklamış bir hareket dur
durabilir mi? Hayır! Bizim yapacagımız şey 
önderlik etmek ve önderlik altında dogru bir 
perspektif, teori ve uygulamayı dayatmaktır. 
Bu anlamda bu gerçeklige inanacagız. Her 
arkadaş bu gerçekligı iyi yakalamasını bilme
li ve kendisınİ ıdealıst yaklaşımlardan kurtar
malıdır. 

Parti kendi kadrolanndan daha farklı ve 
gelişkin görevleri yerine getinnelerini bekle
mektedir. Askeri alandan diplomasi alanına 
ve siyasal alandan örgütsel çalışmalara kadar 
bütün alanlarda bir önderlıksel gelişmenin 
tutturuJ.ması gerekmektedir. Kısncası, mili
tanlar Ozgürlük Haraketi'nin önderliksel ger:. 
çekligine kendilerini uydunnalı , kendilerini 
bu gerçeklige tabi kılmalıdır. Bunu bir hatır 
ve istek için, değil, bir otorite olarak kurum
l,Çlşan ve maddi bir güç biçiminde somutlaşan 
Onderli~e bagııııgın bir gere~i olarak yerıne 
getirmelidir. Ama bu gerçeklıge ragmen, ba
zıları hala onu bireysel nıyetlerle saga ya da 
sola çekmekte ve inkara götürmektedir. Bu 
arada kendilerini de eritmektc ve tüketmekte
dir. Hatta parti bazı dayatmalarda bulununca 
teslim olabilecegini, intihar edebilecegini ya
da bozgunculJJk yapabileceğini söylemekte
dir. Bunların iyi sesler olmadıgı açıktır. Bun
lar bütün uyanlara rağmen, ısrarla "ben böy
leyim" demektedir. Nitekim Türkiye solu ve 
i şbirlikçi güçler de böyle yaptılar. Bunlar bu 
tür tavırtarla bizi tehdıt etmek istiyorlar. Bu 
tür tutumlar yiğit.J,ik ve iyi bir davranış biçimi 
degildir. Bunlar Ozgürlük Hareketi içınde ör
gütü kendi kişiliklerinde hapseden, tükeden 
ve eriten tiplerdir. 

Önderlik olarak büyük bir d i reniş geliştir
meye çalışıyoruz. Bu ögelerin zayıf, örgüt
si.lz, donanımsız ve yenilgiye açık olarak 
yaklaşımlarının yetersızliğini oı:taya koyacak 
ölçüde ileri gelişmeleri temsil ediyomz. ller
deki başarı şansı ne olursa olsun, zafer ola
naklarını arttırmak ve bunu sürekli kılmak 
için gelişme ve derinleşmeyi yogunlaştınyor 
ve buna öncülük ediyoruz. Biz bu geli şmeleri 
ortaya koyarken, bazılan kendi tutkulanndan 
söz ediyorlar. Arkadaşlara dayatugımız gö
revler zordur ve aynı zamanda cesaret ve fe
dakarlık istemektedir. Biz yürütebildigimiz 
·kadarıyla bu görevleri yürüttük. Ama başka-

m w 

lan böyle davranmadı. Bütün arkadaşlara yo
~un bir ilgi, destek ve dayanışma gösterdik. 
Buna ragmen, kendileri bireysel tasarruflarda 
bulunarak saygısızlık yaptılar ve tasfiycciJi 
J!;in çeşitli biçimlerini dayattılar. İ~te tasfiyeci 
oenilen ve yenilgiyi baştan garantileyen tıp 
bizde bör.le ortaya çıktı. Bu biçimde bir katı
lımı tehlıkeli buluyoruz. Güneş kadar yakıcı 
olan gerçekler karşısında kendi gerçekligini 
kırk perdeyle örtmek ve do~ru bir katılım 
sa~lamamak kabul edilemez. Bazıi~mnın hala 
"çozümlenmek üzereyim; bi.ltünleşiyorurn" 
demeleri gerçek bir çözüm değildir. Bazılan
na basit gelse de, derin tarihsel ve toplunır .11 
temelleri olan bir olgudan söz ed iyoruz. Sa
dece 'Kürdistan· toplumuna özgü olan bir ön
derligi ve ~ek.illenmcyi dile gctim1iyoruz. Şu 
ya da bu bıçimde her ülkenin somutundu or
taya çıkan, halkı zafer yolunda ilcrlcten ve bu 
savaşımıarda dile gelen gerçekliği kendi gcr
çekligimiz içinde de yaşamak isuyoruz. Daha . 
önceden de belirttigirniz gibi, başından itiba
ren partiye katılımda yi~itçe. ylireklice ve 
militanca davranan arkadaşlarıınız da vard ır. 
Onlardan her zaman saygıyla söz e<fiyor, şe
hit düşenleri ve yaşayanlanyla iyi tanınmala 
rını istiyoruz. Zindan direnişçiligi bu konuda 
somut bir örnektir. Bunların tmıışılına.-ı bile 
do~ru değildi r. Bunlara ancak saygı duvula
bilır. Bunu bu biçimde ortaya kuyınaıil' zın 
nedeni, bir kaç kişinin sorunlannın çözün le
nip çözümlenmcmesi değildir. Ulusal ve ~ı
nıfsal alanda ve hatta uluslararası alanda va
şanan tıkanıklıkların sosyalizm lehine Çö
zümlenmesini ve bunun gcrçckligimizc uy
gulanışını gerçekleştirmek istıyoruz. 

Bir kez daha vurgulayalım: Arkad:ı~ları 
kendi zayıflıklanyla başbaşa bırakma gibı bir 
niyetimiz yoktur. Halkımızın zayıflıklanyla 
diışkün bir yaşam içinde kalmasını da isteyc
meyiz . Bunl arı gerçekleştirecek öncümüzü 
zayıflıklar içinde donanımsız olaraka bıraka
mayız. Arkadaşlar istedikleri kadar "kişiliği
miz böyle oluştu ve gelişti" desinler, amay ve 
kapsam bakımından Ozgürliik Haraketi nin 
kendisinin içinde bulduğu düşünce ve davra
nış statüsü budur. Bir çok kişi alışkın bir 
edayla "ailem beni şöyle büyütüp eğitti" de
mekte ve kendisini sefil bir duruma diişür
mektedi r. Toplumun üzerine çörcklcnen re
jim görülmemiş bir soygunu gerçcklcştır
mekte, toplumun ahlakını ve kültürünü pa
ramparça etmektedir. Toplumun bütün değcr
leri üzerinde ahlaksızca tcpinmektcdir. Hal
kın başına getirilenler işte bunlardır. Bu nok
tada "benim kişili~im şöyledir" ya da "yetiş
me tarzım böylcdır" demenin hiçbir anlamı 
yoktur. Bunu söyleme cesaretini göstemıck 
büyük bir edepsizlik örneğidir. Fa ·i zm gün
lük uygulamalarla adeta toplumu dagıırna · 
ve bitirmek istemektedir. Bugün TC ' ' piş
manlık yasası"nı degişik boyutlarda geliştir
meye çalışmaktadır. Böylelikle bu yasanın 
daha da etkili kılınacagından sö1. edilmekle-
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dir. İçimizdeki bazı ögeler, bu duruma baka
rak, degerierinin arttıgıru ve düzenin kendile
rine biraz daha yaşam olanagı tarudıgını söy
lemekte ve sefilce bir düşünce tarzı içine gir
mektedir. Hatta bazılan aracılarıa· devreye gi
recek, hareket içinde sinsi bir biçimde tahri
batlar geliştirec. ek ve TC ile birleşmeye kadar 
gidecektir. lJ.KM'nin gelişiminin yükselmesi 
sonucunda üzel Savaş Rejimi'nın topluma 
dayartı~ı düzen sarsıldıkça ve bunlann degeri 
arttıkça, ucuz kahramanıann ortaya çıkması 
da hızlanacakt~r .. B4Jllar görmemi~~er.~i~i gü
nü kurtarmak ıçın üzel Sav'!Ş ReJırnı nın ya
nına koşabilecektir. Bir de üzel Savaş Reji
mi'nin bir işbirlikçi-reformİst hareketi ktırma
l.arını istemesi durumunda, bunlann hızla 
üzel S(\yaş Rejimi 'ye yönelecekleri açıktır. 
Bu~ün üzel Savaş Rejimi'nin geliştirmek is
tedıgi hareketin anlamı budur. 

Bazı ögelerin amacı, Avrupa'da ve zin
danlarda emperyalizmin elinde ehlileştirilip 
geliş tiriirnek istenen "ılımlı hareket" içinde 
yer almaktır. Bunlar iliklerine ve ruhlaıına 
kadar TC'nin elinde ehlileştirilerek uşaklaştı
ıılmaktadır. Hatta bunun için ideolojik ve ör
Sütsel çaba içine girmektedir. Bunlann Parti 
ıçindekı tem sılcilerinin yüzde biri bilinçli ise, 
yüzde 99'u bilinçsizdir. Bütün bu oluşumlar, 
degişik zaman ve mekan koşullarında, daha 
katlanılabilir ve yaşanabilir bır sömürgeci or
tama getirmek istemektedir. t~.ter içi.mızde is
ter dışımızda olsun~ bunlar boyle bır yaşamı 
ilerkilik olarak ~örecek ve buna soyunacak 
zilıniyette olan kımselerdir. Bunlar belki ken
dilerini böyle tanımlamayabilir, içimizde ve
ya dışımızda olsun, henüz böyle bır konumun 
uzagında olabilir; düşüncede ve ruhsal dü 
zeyde henüz böyle bir şeyi yaşamamış olabi
lir, belki de ancak tasavvura edebilir. Ama 
bunlar yann maddi bir güce kavuşabilir ve 
Özel Savaş Rejimi ile anlaşmada yapabilir. 
Bazılannın hiç bir endişeye kapılmadan, sırf 
kendilerine Osmanlı sözü verildi diye, gidip 
devlete teslim olduklan bilinmektedir. Gele
cekte de buna benzer örneklerin ortaya çık
ması mümkündür. Bununla Özel Savaş Reji
mi'nin ne kadar uygar hale g;e~digini kanıt~a
maya çalışmaktadır. Bunun ıY,ın emperyaliz
min destegine başvurmakta; 'ne de olsa TC 
~ürtlcri kabul etmeye yanaşıyor" diyerek, 
yeni oluşumlar kurmak istemektedir. TKP, 
Sol Birlik ve buna benzer güçler eliyle yeni 
bazı gelişmeler ortaya çıkarmaya ve liberal 
buıjuvaziyle ittifak içinde yeni çözümler ge
liştınneye çalı~maktadır. Gelişen direniş ey
lemlerimiz reJimi böyle bir yönelim ıçine 
sokmaktadır. Bunun üzerinde yeni teorilerin 
ve işbirlikçi akımiann inşa edilmesi durumu
nun gündeme gelmesi olasıdır. Aslında bu tür 
bir oluşumun öyle fazla abartılmasına ı;erek 
yoktur, ama yine de b.\lnun belli etkilerı ola
caktır. Bütün bunlar Ozgürlük Hareketi'inin 
geliştirdigi mücadele sonu.çunda ortaya çık
maktadır. Şimdi bazıları Ozgürlük Harake-

ti'nin para ettigini bildikleri için, "satarsam şu 
kadar karşılde alının" diye düşünmektedır. 
Bu konuda üzel S.avaş Rejimi'nin koydugu 
ödüller de vardır. Odilller sadece militaniann 
başına konulmamakta, aynı zamanda militan
ların teslim alınmalan ıçin de çaba harcan
makta, aile çıkarlan ve parasal kaynaklar da
yatılmaktadır. Bütün bu yöntemleri çok iyi 
kavramak zorundayız. · 

Bu akımın Özgürlük Hareketi içinde da
yandıgı maddi temelleri ortaya koyacak, ide
olojik, siyasal ve örgütsel konumlannı aydın
latacak ve çılgınca geliştirmek istedikleri ol
guları açıga çıkaraca~ız. Bunlar kimsenin 
kendilerini görmedigiru sanmaktadır. Bu akı
mı bütün aynntılarıyla degerlendirecegiz. 
Bunun bize zarar vermemesi için gerekli bü
tün önlemleri alacagız. Biz bunlar henüz za
rar verici bir konuma gelmeden önce, gerekli 
önlemleri almak istiyo.ruz. Bu anlamda ~jli
tanlann derinleşmesı, Ozgürlük Haraketi On
denliginin emnıyetinin saglanması ve deneti
minin yogun olarak yürütülmesi biiyük önem 
taşımaktadır. Yarın büyük ihanetlerle karşı
laştıgımızda veya Partimize karşı ihanet agıa
n örülmek istendiginde, zarar görmemek 
için, bunlaıı gerçekleştirmek zorundayız . Mi
lıtan bir öndere yaraşır öngörüyle hareket et
mesini, tehlikeleri önceden görmesini ve ge
rekli önlemleri geliştirmesim bilmelidir. İster 
yıllık ister yüzyıllık bir faaliyet için olsun, 
böylesi bir düzeyi tutturmayı başarmalıdır. 

Bunlardan bazılan, "Başkan zor durumda
dır, büyük zorluklar yaşıyor, taş çatiasa üç ay 
Qile dayanamaz" demektedir. Biz her zaman 
O. Haraketi'nin kenisini giderek geli ştirdigini 
ve işbirlikçilere yaşamı Z(fpir edecek bir güce 
sahip oldugunu belırttik . O. Hareketi kengisi
ni öyle derinleştirmektcdir ki, sadece üzel 
Savaş Rejimini giderek daha fazla bataga sü
rüklemekle kalmayacak, kitleleri de daha faz
la direnme saflarına çekecektir. Bunun yanı
sıra, militanıaşmayı geliştirerek düzeyini 
yükseltecek ve ortaya atılan bütün iddiaları 
yerlebir edecektir. Yine biz hiç bir zaman iş
birlikçilerle ugraşmayı bireysel düzeyde ele 
almadık. Bunlara karşı yürüttügümüz müca
deleyi güçlü ye başanlı kılabiirnek için, sü
reklı olarak O. Hareketi 'ni derinleştırmeye , 
militan ölçüleri yetkinleştirmeye ve bu te
melde harek~tin yaygınlaşmasına büyük 
önem verdik. Işbirlikçi kesimlerin gelişmesi 
ancak böyle bir mücadeleyle önlenebilir. Ni
tekim günümüze kadar yaptığımız şeyde bu
dur. Yakın dönemde "pişmanlık yasası " etra
fında gelişt~rilmek istenen teslimiyet, bir bü
tün olarak Onderligi imha etmeye yön~likti. 
Bu yasanın bazı kalıntılaıı, hala kendilerini 
bu işi başaracaklanna inandırmışlardır. Bazı
lannın '87 kışını saglam çıkaramayacağımıza 
ilişkin kendilerine adeta güvence verdiKlerini 
çok iyi biliyoruz. 
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BiR .. ULUSAL MECLiS .. 
GiRiŞiMi . ve NiTELiÖi 

•• • 

Bugün ülkemizde bir "Ulusal 
Meclis" oluşturma çabasına ta
nık olmaktayız. Kuşkusuz niteli
gi, işlevi ve kapsamı bakımından 
bu girişim ilktir ve tarihsel öne
mi son derece büyüktür. Olayın 
tarihselligi sadece Kurtlere ait 
degildir. Öte yandan atılan adım
lar T.C. tarihinde de bugüne de
gin yaşanmamış gelişmelerdir ve 
iç yapıdan dış ilişki-
lere kadar pek çok 
dengeleri altüst ede
cek sonuçlar dogura
caktır. Bu bakımdan 
"Ulusal Meclis" giri
şimi Kürt halkı ara
sında geniş bir yankı 
bulurken, rejim cep
hesinde de büyük ra
hatsızlıklar, telaş ve 
şok etkisi yaratmak
tadır. 

Kuşkusuz bugün 
ülkemizde tartışılan 

şey sadece Ulusal 
Meclis olayı değil

dir. Bunun yanısıra 
geçici bir savaş hü
kümetinden ve ulu
sal ordulaşmadan da 
bahsedilmekte ve 
bunların gerçekleş

mesine yönelik plan
lama yapılıp, ciddi 
pratik çabalar geliştirilmektedir. 
Yani, kısaca, mücadelenin dev
letleşmeye yönelik somut adım
ları atılıyor. 

Bu gelişmeleri nasıl yorum
lamak gerekir? 

Biz bu yazımızda, Ulusal 
Meclis, Geçici Savaş Hükümeti, 
Ulusal Ordulaşma gibi esasen 
devletleşmeye yönelik adımların 

UZERINE 
T.C. tarafından ne tür bir tepkiy
le karşılandıgına, bu gelişmeleri 
boşa çıkarmak için neler yapmak 
istediklerine, devletleşme adım
larının hangi ilişkiler sistemiyle 
düzenlenip geliştirilecegine ve 
yaratılmaya çalışılan bu kurum
ların Kürt halkına, bölge denge
lerine ve uluslararası alana nasıl 
yansıyıp etkileyeceğine değin-

rnekten çok, mevcut girişimin 
hangi nesnel koşullara, özelliğe 
ve nitelige dayanarak şekillendi

rilmeye çalışıldığını başka ülke
lerdeki ve G. Kürdistan'daki ör· 
nekleriyle karşılaştınirak ele al
maya çalışacağız. 

Bilindigi gibi Ulusal Meclis, 
Ulusal Kongre ya da Savaş hü
kümeti gibi gelişmeler Filistin, 

Devran SOLMAZ 

G. Afrika, Namibya, Filipinleı 
ve 3 Nisan'da yapılması karar
laştırılan Güney Kürdistan gibi 
ülkelerde değişik örnekleriyle 
yaşanmıştır yaşanacakur. Bu dü- ~ 
zeyde oluşturulan ulusal kurum
lar, her ülkenin kendine has ko
şulları içinde ve esas olarak da 

buralarda gelişen mücadelenin 
genel özelliklerine göre şekillen
mektedir. Yine, bu tür kurumla
rın yarautmasına öncülük eden
ler çıkışlarını, ülkelerindeki so
mut gelişmelere, uluslararası du
rum ya da ilişkilerine, bölgesel 
dengelere, devrimin alçalma ya 
da yükselme durumuna ve sahip 
oldukları sınıfsal konum ve çiz-
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giye göre yapmaktadırlar. Yani 
halklar adına oluşturulan Meclis
ler oldukça karmaşık bir süreç 
içinde dogup şekillenmektedir. 

Sanırız bazı tilkclerde yaşa
nan gelişmelere çok genel de ol
sa bakarak bir karşı taştırmaya 
gitmek, konunun daha iyi anla
şılması hakımından yararlı ola
caktır. 

Filistin Orneği 
Filistin Ulusal Kurtuluş Ha

reketi 80'lerin sonlarına dogru 
kendisini devlet düzeyinde ör
glitler ve bunu dünyaya ilan 
ederken, büyük oranda Filistin 
halkının intifadasının patlak ver
mesinden ve uluslarara..'>ı destek
Ierin sundugu avamajlardan- güç 
almıştır. Fakat buna karşılık Fi- . 
listin öndcrligi (FKÖ) bu yıllar
da büyük bir gerilerneyi yaşa
maktaydı . Öyle ki, Filistin top
raklarında gelişen halk intifadası 
olmasaydı, '82'de İsrail-Filistin 
savaşında alınan yenilgininde et
kisiyle tam bir dagılmayla karşı 
karşıya kalacaktı . Yine, kurulan 
devlet, Filistin topraklarında ve 
FKÖ'nün önderliginde gelişen 
zorlu bir savaşın ürünü olarak 
degil, tamamen i.ılke toprakların
dan kopuk bir alanda, hattA Filis
tin'den binlerce kilometre uzak
Iıktııki bir ülkede ve burjuva re
forıııist çizginin önderliginde 
oluşturulup ilan edilmiştir. Açık 
ki, bu durum Filistin devriminin 
ve kurulan devletin en büyük za
afıdır. Gelişen intifadadan güç 
alarak kurulan devlet, bir takım 
siyasi, diplomatik avantajiara 
kavuşup, dagılmanın eşigine ge
len güçleri tekrar biraraya geti
ren sonuçlar dogurmakla birlik
te, Filistin Lopraklarından kopuk 
bır şekilde gelişen bu durum, ka
çınılmaz olarak devrimin özgür
lUk temelinde somut kazanımlar · 
elde etmesinde halka fazla bir 
şey kaLmamış ve hatta ."devlet" 
denilen olgu halktan önem li 

oranda kopuk ve daha çok halk 
adına ylirüdügünü söyleyen çe
şitli örglitlerin biraraya gelme
siyle oluşmuŞ bir kurum niteligi
ni taşımıştır. Bu nedenlerle ku
rulan devletin yüz civarında ülke 
tarafından tanınması ve bu te
melde son dönemlerde gündeme 
gelen İsrail-Filistin görüşmeleri 
pek fazla pratik bir anlam ifade 
etmemektedir. Sorunun köklü 
bir biçimde çöztimlenememesi
nin ve "barış göriişmeleri"nin ol
dukça sancılı geçmesinin en te
mel nedeni de bu olmaktadır. 

Güney Afrika Ome ği 
G, Afrika'da .da durum pek 

farklı degildir. Burada da beyaz 
azınlıgın uyguladıgı ırkçı politi
kalara karşı mücadele eden Afri
ka Ulusal Kongresi (ANC), yük· 
lendigi rolü, G. Afrika'daki hal
ka dayalı ve köklü bir milcadele
nin dayatması sonucu oynamak
tan çok, geri çekilmek zorunda 
kaldıgı Angola topraklarında bir· 
şeyler yapmaya çalışmış ve ırkçı 
yönetimin politika de~işikliginin 
bir ürilnü olarak G. Afrika'ya dö- · 
nüp, barışçıl temelde bir çözümü 
esas almıştır. Kuşkusuz, burada 
"hertilrlü j>arışçı çöztim biçimle
ri kötüdiir" demek istemiyoruz. 
Aksine, greçek anlamda halkla
rın eşiüigi ve özgürlügü sorunu
nu, köklü çözilmiere kavuştura
cak billlin barışçıl çözilm biçim
lerini ısrarla savunuruz. Ancak, 
G. Afrika'daki durum, ANC ön
derliginde halkın öz gücüne da
yalı bir mücadelenin ırkçı rejimi 
oldukça zor duruma sokarak 
"barışçı çözlim"den başka yol 
bırakmadıgı bir gelişmenin so
nucu degil, dünyada gelişen yeni 
durumun etkisi ve esas olarak da 
ırkçı ooyaz rejimin politika degi
şikliginin ürünü olarak ANC'nin 
"barışçı çözüme" yanaşması ola
yıdır. Dolayısıyla ANC görüş · 

melerde kendi iradesini güçili bir 
biçimde dayatamıyor; görlişme-

lerden istenilen sonuçları elde 
edemiyor; fazla bir yaptırım gli
cilnli ve dolayısıyla pazarlık gli
cilnli gösteremiyor; en kliçlik bir 
çıkmazda tıpkı Filistin'de oldugu 
gibi dlinyayı yardıma çagırıyor; 
bu durumda insiyatif ANC'de 
degil biiyük oranda ırkçı rejimde 
ve dlinya emperyalizminin elin
de yogunlaşmış oluyor. Bu ko
şullarda G. Afrika' da yaşanan 
agır sorunlar, kırınu kabilinden 
bir takım sözli bile edilemeyecek 
haktarla belki "çözülmeye" nam
zettir, ama, kökili bir çözlimli 
yani özgürlügü asla getirmeye
cektir. lşte, yaşanan bu gerçekler 
de ANC'nin en biiyUk zaafları 
olmaktadır. Gerek Filistin'in, ge
rekse G. Afrika'nın ezilen halk
larına önderlikte öne çıkmış in
sanlar olarak Yaser Arafat ve 
Netson Mandela'nın emperya
lizm tarafından bu kadar öne çı
karılmasının, Ncison Mande
la'nın "ÖzgtirlilgÜn Sembolü" 
olarak ilan edilmesinin ve bir 
benzetme yapacak olursak kedi
nin fareyle oynadıgı gibi bu dev
rimler üzerinde bu kadar pelitik 
oyunlar aynanmasının temel ne
deni de budur. 

Filipi11 Orneği 
Bir de Filipinler ömegi var

dır. Burada halka dayalı bir çıkış 
temelinde ülkenin bir bölümü 
özgürleştirilmiş ve silahlı savaşı
mın kazanımları üzerinde savaş 
hükümeti kurulup ilan edilmiştir. 
Gerillaların halka dayalı yogun 
mlicadelesi üzerinde inşa edilen 
bu kurumlaşma, belirlenen yasa
lar çerçevesinde kendi ekono
mik, siyasi, idari , vb. düzenini 
oluşturmuştur. Kuşkusuz bu 
olumlu bir gelişmedir ve buranın 
deneylerini, tecrlibelerini, uygu
lamalarını araştırıp incelemek ve 
sonuçlar çıkarmak gerekir. An
cak, Filipin halk kurtuluş hare
ketinin bugünkil durumuna bak
tıgımızda belirgin bir tıkanma . 

yaşadıgını da görliyoruz. Yani 
devrim, '70'lerin sonlarında bU-
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yük bir gelişme gösterip daha 
sonraları kendisini savaş hükü
meti düze:rinde örgütlerken, bu 
olumlu gelişmeler aradan uzun 
zaman geçmesine ragmen tüm 
yurt çapına yayılıp kukla rejimi 
alaşagı eden ve halkın gerçek ik
tidarıyla taçlandırılan sonuçlara 
yol açmamıştır. Kuşkusuz bura
da pek çok nedenler sıralanabi
lir. Ancak, devrimin tıkanrpası
nın, kısır, döngü içine girmesi
nin en temel nedenini gerilla ön
derliginin içine düştü~ü açınazda 
aramak 
gerekir. 
Kurulan 
hükümet 
kendisini 
gerilla te
melinde 
üretemiyor 
ve bütün 
ülkede 
devrimi 
yaratacak 
büyük atı
lımlara, 
yaratılan 
kazanımlar 

üzerinde 
sürekli ge
lişme ve 
büyüme 
yaratacak 
savaş ve 
siyaset ye• 
tenegine sahip olamıyor ya da 
bunun için gerekli olan silahları 
donanamıyor. Bu yüzden bir kı
sırdöngüdür sürüp gitmektedir. 
Diger bir deyişle devrimle karşı
devrim arasında bir denge kurul
muştur ve bu dengeyi ne devrim 
güçleri ne de karşı-devrim güç
leri bozabilmektedir. Dolayısıyla 
kurulan ve ilan edilen savaş hü
kümeti Filipin devrimi açısından 
olumlu bir gelişme olmakla bir
likte sonuç geticici özellikler ta
şımamaktadır. 

Namibya Omeği 
Namibya ömegi ise çok daha 

ayrı degeriendirilmesi gereken 
istisna bir durumdur. bilindigi 
gibi Nabimya G. Afrika askeri 
güçleri tarafından · özellikle 

SW APO gerillalarının önderli
ginde gelişen direnişe karşı geri
ci çıkarlan korumak için işgal 
edilen bir ülkeydi. B urada amaç, 
SW APO önderliginde gelişen 
mücadeleyi etkisizleştirmek, ge
ri çekilmeye zorlamak ve süreç 
içinde marjinalleştirmekti. Nite
kim, G. Afrika'nın işgali karşı
sında geri çekilerek Zimbab-

, ve'de üslenmek durumunda ka
lan SW APO, yer yer girişimler
de bulunmasına ragmen sonuçta 
bir ANC'nin ve FKÖ'nün duru-

muna düşmekten kurtulamadı. 
Yani geri çekilmek zorunda ka
lanlar, ülkeye tekrar güçlü biı 
dönüşü saglayamadılar. Namib
ya;da yaşanan bu durum, SSCB 
ve Dogu Avrupa'daki köklü de
gişimin ürünü olarak uluslararası 
alanda ortaya çıkan yeni politik 
ortama kadar sürdü. HatırHınaca
gı üzere, Gorbaçov'la birlikte 
dünya geneline hakim olan poli
tik ortam "savaş odaklarının ba
rış odaklarına dönüştürülmesi" , 
"işbirligi", "diyalog", "yumuşa
ma", "barış" gibi sistemler ve 
devrim-karşı devrim arasındaki 
uzlaşmayı öne çıkaran talep ve 
koşullarla çerçevelenmişti. Bu 
süreç önemli oranda haia canlılı
gını korumaktadır. lşte bu or
tamda, Afrika kıtasının en önem-

m w 

li sorunlarından birisi olan Na
mibya sorunu gündeme geldi. 
Sonuçta G. Afrika'nın ırkçı işgal 
güçleri Namibya'dan çekildi; 
yurt dışında bulunan SW APO 
önderligi silahlı güçleriyle bir
likte ülkeye döndü ve yapılan bir 
genel seçimle S W APO iktidara 
geldi. Burada hemen şunu vur
gulayalım ki, SWAPO'nun ikti
dara gelişi devrimci bir savaşın 
zaferinin sonucu değil, uluslara
rası gelişmelerin yarattığı bir so
nuçtur. G. Afrika'nın işgali başta 

Afrika kıtası 
olmak üzere 
emperyaliz
min de, sos
yalizmin de 
önemli bir 
problemi ve 
çıkınazı olup 
ciddi sancı
lar yarat
maktaydı. G. 
Afrika işga
linin savu
nulacak bir 
tarafı yoktu 
ve bu durum 
gerek Afri
ka'nın zenci 
halkları ara
sında gerek
se dünya ça
pında hiçbir 
meşrutiyet 

bulmamış, beyaz ırkçı rejimi 
haksız konuma düşürmüş ve do
layısıyla (SW APO büyük bir) si
yasi, diplomatik destek kazan
mıştı. Bu koşullarda yapılacak 
iki temel şey vardı : Ya soğuk sa
vaş koşullarında olduğu gibi Na
mibya'da sorun zor ve şiddet 

yöntemleriyle hala ağır bir sorun 
olarak varlığını koruyarak gerici 
politikaiar daha da urmandırıla
cak ya da değişen dünya koşulla
rına uygun olarak sorun barışçıl 
yöntemlerle belli bir çözüme ka
vuşturulacaktı. Bu ikili durum o 
dönemde aslında sistemle rin 
"uzlaşma", "işbirliği", "barış " , 

"yumuşama" gjbi politik söy
lemlerinde karşılıklı olarak bir
birlerini yoklaması, sınamadan 
geçirmesi ve bu konudaki sami-
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miyetlerinin ölçüsünün açığa 
çıkması ile de çok yakından bağ
lantılıydı. Namibya sorunu bu 
anlamda yeni dünya ilişkilerinin 
yeniden düzenlenmesi konusun
daki samirniyetİn sınanması an
lamında çok önemliydi ve belir
lenen politik yaklaşımların ilk 
uygulama alanı olarak da burası 
seçilmişti. Bu "uzlaşma~· siyase
Linin bir gereği olarak emperya
lizm, G. Afrika işgal kuvvetleri
nin Namibya'dan çekilmesini 
sağlarken, sosyalizm de SW A
PO'nun silahlı mücadeleyi bırak
masını ve ülkelerine dönerek de
mokratik ve barışçıl tercihlerle 
sorul)u çözmesini sağladı. Yani 
Namibya'da ortaya çıkan durum 
uluslararası uzlaşmanın bir ürü
nü olarak gelişti ve noktalandı. 
lşte SWAPO'nun Namibya'da 
hükümetleşmesinin arkasındaki 
gerçekler bunlardır. Yani, SW A
PO'nun iktidara gelişi bu gücün 
halka dayalı öz çabası ve yoğun 
mücadelesinden çok uluslararası 
değişimierin yarattığı bir geliş
me olmuştur. Diğer bir deyişle 
iktidar bazı zorunlu nedenlerden 
dolayı deyim yerindeyse SW A
PO'ya bahşedilmiştir. SW A-. 
PO'nun bu biçimiyle de olsa se
çimlerle iktidara gelmesi kötü 
mü olmuştur ya da SW APO bit 
anlamda kendisine sunulan ikti
darı geri mi çevirmeliydi? Kuş
kusuz hayır. Namibya'daki geliş
meleri değerlendirirken kimseyi 
yargılama ya da eleştirme duru
munda değiliz. Ötesi, Namib
ya'da yaşanan ulusal sorunun bu 
şekilde de olsa çözülmüş olması 
mazlum Namibya halkı açısın
dan iyi olmuştur. Ancak şunu da 
görmek gerekir ki, bugün Na
mibya'da SWAPO'nun oluştur
duğu Ulusal Parlamento ve hü
kümet dünün devrimci savaşı te
melinde kurulan ve mücadele 
içinde kendi devrimci yasalarını 
oluşturan çetin bir sürecin ürünü 
olarak boyvermemiştir. Tersine, 
daha önce varolan ve gerici, iş
birlikçi yanı belirgin olan biı 
devlet, hükümet ve parlamento
nun devealınması gibi bir geliş
me yaşanmıştır ki, bu durum Na-

mibya'cta bugün yaşanan ağır iç 
sor~nların en belli başlı nedeni 
olmaktadır. Bu, bir noktada ka
çınılmazdır da. 

Ganey KUrdistan 'daki 
Durum 
3 Nisan'da Güney Kürdis

tan'da yapılması beklenen genel 
seçim ve bu temelde oluşturul-. 
ması planlanan ulusal meclis ve 
hükümet gibi gelişmelerise de
ğerlendirmesini yaptığımız ülke
lerdeki gelişmelerden çok daha 
farklı özellikler taşımakta ve 
farklı amaç ve hedefleri gözet
mektedir. Gerek hükümet oluş
turma konusunda girişime ön
derlik eden güçlerin niteliği ba· 
kımından,_ gerek bu güçlerin hü
kümet olayına bakışı açısından, 
gerek bu Çevrelerin bu hamleyi 
yapmada kendilerini zorlayan iç 
koşulları bakımından ve gerekse 
bu girişimin PKK ile olan bağ
lantıları ve uluslararası emperya-

. lizmin Irak ve Güney Kürdis
tan'a ilişkin politikaları bakımın
dan çok değişik boyutlarda ge
lişmekte ve bu noktada işler ol
dukça karmaşıklaşıp Kürdistan 
devrimi açısından yeni bir duru· 
mu ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemizdeki devrimci yurt
sever gelişmeyi yakından ilgi
lendirdiği için Güney Kürdis
tan'da ortaya çıkan bu yeni duru
mu biraz daha ayrıntılı ele almak 
sanırız yararlı olacaktır. 

lik olarak Güney Kürdis
tan'da güçleri Hükümet seçimine 
götüren koşullara · kısaca baka
lım. 

· Bilindiği gibi, Güney Kürdis
tan halkının bu parçadaki önder
lik etrafında geliştirdiği mücade
leler çok ağır yenilgilerle karşı 
karşıya kalmıştır. Bir kaç kez 
yaşanan bu yenilgilerin faturası
nı da çok ağır ödemiştir. En son 
Körfez savaşında da görüldüğü 
gibi, savaştan yenilgiyle çıkan 
ve ağır darbeler alan Irak rejimi
ne karşı, çok elverişli şartlar ol· 
masına rağmen, ayaklanan Kürı 
halk kitleleri tekrar büyük biı 

yenilgi almış ve akabinde büyük 
bir insanlık dramı yaşanmıştı. 

Şimdi, akla gelen soru şudur: Bu 
yenilgilerin baş soı:umlusu kim
dir? Açık ki,kendilerine bir sınıf 
hareketi bile diyemeyeceğimiz, 
tamamen ailesel ve bireysel çı
karlannı esas alan mevcut ön
derliğin kendisidir. Bu önderlik
ler, kimi zaman direnişin olduk
ça yükseldiği dönemlerde silah
larını bırakarak teslim olmuş, ki
mi' zaman Irak sömürgeciliğinin 
saldırıları karşısında kaçacak de
lik aramış, kimi zaman da tüm 
halkı ülkeden boşaltacak büyük 
göçlerin önderliğini yapmıştır. 
Bölgedeki sömürgeci güçlerle ve 
emperyalizmle ilişkilerini ileri 
boyutlarda sürdüren bu çevreler, 
bugün bu güçlerin kendi politik 
çıkarları doğrultusunda kullan
dıkları birer alet olarak halktan 
giderek soyutlanmayı yaşamakta 
ve sınanmış, denenmiş ve yenil
gi Ustüne yenilgi almış bir güç 
olarak ciddi bir dağılmanın içine 
düşmUş bulunmaktadırlar. Şimdi 
konumu bu olan güçler, Kürı 
halkı adına bir hükümet kurmak
tan bahsediyorlar. 

Öte yandan, bu güçlerin kur
mak istedikleri hükümet, Güney 
Kürdistan halkını özgürliıge gö
türecek hedeflerden oldukça 
uzaktır. Çünkü, herşeyden önce 
kurulması planlanan hükümetin 
niteliği özerklik çerçevesini. aş
mayan özelliklerle doludur. lkin
ci olarak, talep edilen özerklik 
ve bu talep çerçevesinde varıl
mak istenen hedef baştan sona 
halkın yararlanacağı ve onun çı
karlarını gözeten bir hedef ol
maktan çok, malum çevrelerin 
dar aile ve bireysel çıkarlarını 
amaç edinmektedir. Bu bakırn
dan kurulacak hükümetin halkçı 
karekterinden bahsedilemez. 
Tersine, bu hükümete egemen 
olacak olaı,ı şey halkın iradesin
den ziyade bu çevrelerin iı:adesi 
olacaktır ki, bu özellikleriyle 
oluşturulması planlanan bu ku
rumlaşma gerici niteliklere sahip 
olacaktır. 

Yine, bu güçlerin hükümeı 
kurma girişimleri, emperyaliz
min Irak'a yönelik politikalarıyla 
yakın bağ içindedir. Aynca, em-
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peryalizm, Ortadoğu çapında 
önemli bir sorun haliı:ıe gelen 
Kürt sorununun çözüm modelini 
burada bu güçler eliyle yaratma
ya çalışmakta, bu konuda özel
likle Türkiye'yi rabatiatacak uy
gulama modellerini ortaya çıkar
mak istemekte ve bütün bunları 
emperyalist çıkarlar, bölgesel 
dengeler ve bağımlılık ilişkileri
ni gözeterek yapmak istemekte
dir. Bu yönüyle de kurulan hü
kümetin özgürleştirici ve dev
rimci özellikleri olmayıp, em
peryalist politikalara uygunluk 
gösteren kötü bir rolü ortaya çık
maktadır. 

Şurası da açıktır ki, kurulma
sı planlanan hükümet de
mokratik bir muhtevadan 
uzak olacaktır. Hükümet 
üzerinde söz, karar ve yü
rütme gücü, iradesi ola
caklar halk değil, yukarı
da niteliğini koyduğumuz 
bu güçler olacaktır. Tabii 
burada bir kayıt düşmek 
gerekir: Şayet Güney Kür
distan'da etkinliğini sür
düren yurtsever, devrimci 
ve radikal güçler süreci 
tersine işletebilecek bir 
pratik sergilemeyemezler
se bu sonuç doğacaktır. 
Bu, tartışılması gereken apayrı 
bir konudur. Fakat şurası açık ki, 
hükümetin kurulmasına öncülük 
ederi güçlerin durumu demokra
tik ve halkçı özelliklerden ol
dukça uzaktır. Bu halleriyle bun
ların, hükümetin başına da gelse 
halk iradesini temsil edemeye
cekleri, aslında halka hesap ver
mesi gereken durumda oldukları 
açıktır. Bırakalım bunların ülke
de halkı ~zgürlüğe götürecek 
ulusal demokratik reformlar sü
recini başlatıp halkı çağdaş ve 
özgür bir kişilik ve yaşam biçi
mine ulaştırmaları, bütün bu de
ğerlerden yoksun ve esas olarak 
halkı daha fazla kölelik ilişkile
rine götürecek olan kukla bir hü
kümet ve bağımlılık ilişkilerini 
esas alacakları ortadadır. Halkın 
bilinçsiz bir temelde bunları se
çimlerde desteklemesi olayı bile 
bu gerçeği değiştirmeyecektir. 
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Gerçek demokratik ortam, bi
linçli halk yığınlarının kendi 
gerçek temsilcilerini bizzat ken
di bağrında ortaya çıkararak bu
nu hükümet düzeyinde temsil et
mesi, bizzat· kendisinin söz, ka
rar ve yürütme gücüne ve olana
ğına kavuşması ve öncünün de 
bu gelişmelere kurmaylık etmesi 
olayıdır. Belki tarihsel koşullar, 
irade gücü kalmamış bir halkın 
öncülerine bu görevleri yükleye
bilir. Bu durumda iktidara şu ve
ya bu nedenlerden dolayı gelen 
öncü, şayet halkın iradesini, 
onun kendisi için söz ve kararını 
iktidara taşırma çabasını geliştir
miyorsa, o öncünün demokratik 

olmadığını rahatlıkla söyleyebi
liriz. Güney Kürdistan'da hükü
met kurma çalışmalarına öncü
lük yapanların yukarıda bahsetti· 
ğimiz özelliklere sahip olmadığı 
besbellidir. · · 

Öte yandan, Güney'de kurul
ması planlanan hükümet, bu 
güçlerin büyük bir dağılınayı ya
şadığı koşullarda ortaya çıkarıl
makta, PKK'nin Behdinan'ı da 
kapsayan Savaş Hükümetine al
ternatif, özünde onu boşa , çıkar

maya çalışan bir çabanın, hatta, 
uluslararası bir politikanın ürünü 
olarak yaratılmak istenmektedir. 
Bu yönüyle Güney KürdiStan'da 
ilkel milliyetçi, reformisı güçle· 
rin önderliğinde kurulmak iste
nen hükümetin PKK'ye karşıı 
gelişen yönü de vardır. Bu kar
şıtlık sadece Kuzey Kürdistan'a 
karşı değil bir de Güney'de gide
rek gelişip güçlenen özgürlükçü 

güçlere karşı da gelişmektedir. 
Bilindiği gibi Güney Kürdis· 
tan'da büyük bir boşluk yaşanı
yor. Körfez savaşı sonrası yaşa

·nan bu boşluğu ne Saddam reJi
mi, ne "Kürtleri koruma" adı al
tında bölgeye gelen uluslararası 
güçler, ne TC ve ne de gelenek
sel Kürt hareketleri doldurabildi. 
B urada, özellikle daha önce 
KOP'nin etkin olduğu Behdinan 
gibi stratejik bir bölgede bağım
sızlığı ve özgürlüğü hedefleyen 
PKK'nin etkinliği ve otoritesi fi
lizlendi. Yine PKK'nin Kuzey 
Kürdistan'da yürüttüğü mücade
lenin etkisi ve Güney'de geliştir
diği faaliyetlerin bir sonucu ola-

rak gerek halk arasında ve 
- gerekse peşmergeler ara

sında geniş bir güven ve 
sempati . oluştu. PAK'ın 
doğuşu ve giderek gelişi
mi de bu gelişmelerin so
nucudur. Büyük bir çözül
meyi ve dağılmayı yaşa
yan KDP gibi güçler ise 
ortama müdahale edip 
kendi önderliklerinde sü
rükleyebilecek güç ve ola
naklardan tamamen yok
sun durumdadırlar. Halk 
da bu önderliklerden bü-
-yük oranda kopmuştur. İş

te, bu koşullarda yapılan seçim
ler ve hükümet kurma girişimle
ri; iflas eden ve dağılmanın eşi
ğine gelen geleneksel otonomcu 

· güçlere soluk aldırmayı, kontro
lü tekrar ele geçirmeyi, otorite 
boşluğunu doldurmayı ve bu te
melde Irak rejiminin karşısına 
çıkarak otonomist hedeflere 
ulaşmayı amaçlayan özellikler 
taşımaktadır. Açık ki, bu amaç
lar çerçevesiiJde girişilen çabalar 
emperyalist desteklidir. Yani, 
yapılanlar emperyalist politika
lara denk düşen ve T.C. tarafın
dan da desteklenen bir operas
yondur. Bu operasyonun baş he
deflerinden birisinin PKK oldu
ğu da çok açıktır. Kısaca, hükü
met kurma girişimi, doi;an otori
te boşlu~unda güçlenen PKK'yı 
etkisizleştirme, buna karşın da
ğılmayı yaşayan KDP gibi güç
leri diriitme ve Güney'de tekrar 
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egemen bir güç haline getirme 
Kürdistan üzerindeki emperya
list, gerici kontrolü bu temelde 
saglama çabalandır. Bu çabala
rın başarısı halinde hükümet dü
zeyinde örgütlenmiş otonomcu 
bir otoritenin bırakalım ilerici 
bir özellik taşıması, son derece 
tehlikeli bir gericiligi ve karşı
devrimci rolü oynayacağı açık 
ve kesindir. 

İşte, Güney Kürdistan'da ya
ratılmaya çalışılan hükümetin 
genel özellikleri böyledir. 

Dikemizıle Genel Durum 
Bir de '92 yılı içinde 

PKK'nin önderliğinde oluşturul
maya çalışılan bir ulusal meclis 
ve savaş hükümeti hedefi v~dır 
ki, bu kararın hayat bulması için 
yaşanan koşullar, m ücadelenin 
niteliği ve ulaştığı boyutlar ile 
bu mücadeleye önderlik eden 
hareketin genel özellikleri, de
ğerlendirmesini yaptığımız diğer 
üll_<elerden ve Güney Kürdis
tan'dan çok farklı ve bir çok yö
nüyle de taban tabana zıt bir ge
lişme seyrini izlemektedir. 

Nedir bunlar? 
Herşeyden önce yurtsever 

devrimci hareketin kurmaya ça
lıştığı ulusal meclis ve savaş hü
kümeti gibi kurumlaşmalar özel 
savaş rejimi ile kıyasıya ve gö
ğüs göğüse bir mücadelenin ya
şandığı koşullarda oluşturulma
ya çalışılıyor. Yani, örneğini 
verdiğimiz diğer ülkelerde gö
rüldüğü gibi ne gövdesi dışarda 
bir mücadeledir, ne de büyük bir 
duraganlıgı vç zayıflığı yaşa
maktadır. Tam tersine, ülke top
raklarında geniş bir alana yayı
lan gerilla savaşıyla, bu temelde 
örgütlendirilen ve örgütlenmesi 
gün geçtikçe ileri sıçramalar ya
ratan ordulaşmasıyla, milyonları 
bulan ve her fırsatta serihl!danlar 
yapan geniş bir halk destegiyle 
ve bilimsel sosyalizmi yaratıcı 
bir biçimde ele alıp ülke koşulla
rına uygulayan ve bu nedenle de 
mücadelenin önünü sürekli açıp 
her dönemin ihtiyacına cevap 
verebilen yetenekli kurrnayhğıy
la durmadan atılım yapan bir 

mücadele ortamı sözkonusudur. 
Bu ~urum, Kürdistan'da müca
delenin sağlam ve sürekli güçle
nen bir yürüyüşünü de yaratmış 
ve Kürt halkı şahsında Ortadoğu 
ve dünya genelinde bir iradenin 
ortaya çıkmasını beraberinde ge
ti~iştir. Bu bakımdan ülkemiz
de devrimci yurtsever mücadele 
önderliginin başlattığı ulusal 
meclis ve hükümet kurma çaba
ları hem dış (uluslararası) irade
lerden bağımsız olarak geliş
mekte, hem bu nedenle kendi 
içinde büyük bir zayıflığı taşı
mamakta, hem de burada Kürt 
halkının iradesi, öz çabası mut
lak bir hakimiyete sahip olmak
tadır. Bu nokta canalıcı önemde
dir. Yaşanan sorunların çözü
münde özgücüne dayanıp bu te
melde düşmanın ve dÜnyanın 
karşısına çıkmayanlar; çözümü 
tam bir sığınınacı mantığıyla dış 
iradelerde arayanlar bugüne ka
dar dişe dokunur bir mesafe ka
tedemediler. Bu gerçeği sayısız 
ömekledyle iyi bilmekteyiz. Bu
na karşın, özgüce dayanarak 
kendi bağımsız eylemini gelişti
rip; ulusal kurumlaşmalarını bu 
temelde oluşturanlar eninde so
nunda başanya ulaşmışlardır. lş
te Kürt hall<ı bugün öncüsü etra
fında bu temelde bir çıkışı yara
tan ender halklardan biri duru
muna gelmiştir. Bu açıdan, hü
kümetleşme doğrultusunda atı
Ian adımlar kuvvetli bir iradeyi 
ortaya çıkarmakta olup rejimi ol
dukça güç duruma sokan sonuç
lar doğurmaktadır. 

Öte yandan, kurulan hükü
metin mücadelenin büyüme, ge
lişme ve güçleome sürecine te
kabül etmesi ve bu arada Botan 
bölgesi temel alınmakla birlikte 
güney Kürdistan'ı da kapsaması, 
bu parçada gerici bir karekıerde 
yaratılmaya çalışılan hükümet 
kurma çabalarını da devrimci bir 
tarzda etkisizleştirme konusunda 
önemli bir rol üstlenmiş bulun
makta ve emperyalist ve özel sa
vaş rejimi destekli operasyonun 
boşa çıkarılıp zaten büyük bir 
zayıflığı yaşayan oLOnomist güç-

lerin daha da geriletilmesinde 
olumlu bir işieve sahip olaca~ı 
görülmektedir. Bu yönüyle de 
Kuzey Kürdistan merkezli hükü
met kurma çabaları Kürt halkı 
için ilerici, olumlu ve devrimci 
bir misyona sahip olacaktır. 

Yine, bu parçada kurumlaştı
rılmaya çalışılan devletleşmeye 
yönelik adımlar; dar aile ve bi
reysel çıkarlar esas alınarak de
gil, tamamen halk çıkarları ve 
halka dayalı, halkın iradesini öne 
çıkaran, halkı söz, karar ve yü
rüLme gücü haline getiren, halkın 
bağrından çıkan ve halk tarafın
dan seçilen temsilciler tarafından 
gerçek anlamda halk iktidan te
melinde ele alınan adımlar oldu
gundan son derece özgürleştirici, 
demokratik ve halkçı özelliklere 
sahiptir. Burada devrede olan ta
mamen halktır ve özgürlük hare
keti ise kurmay güç durumunda
dır. Bu yönleriyle de bu parçada
ki gelişmeler, dış iradeleri esas 
alan ilkel milliyetçi, reformİst 
çevrelerden farklı özellikler taşı
makta olup etkili ve sağlam bir 
yürüyüşün esasını oluşturmakta
dır. 

Bu parçadaki hükümetleşme
nin diğer bir özelliği de, emper
yalist ve işbirlikçi reformist çö
zümleri boşa çıkarmasıdır. E-m
peryalizm Kürt sorununun çözü
mü için sürekli kendi iradesini 
dayatıyor ve artık işbirlikçi ko
numa gelen küçük-buıjuva refor
mizmini öne çıkarıyor. yurtsever 
devrimci hareketin . ulusal ku
rumlaşma doğrultusunda attığı 
adımlar ise bu politikaları ve 
sahte, gerici iradeleri eritecek ni-
teliktedir. · 

Öte yandan, bu adımlar, so
runun çözümü için gerekli olan 
araçların daha şimdiden ve üst 
biçimleriyle yaratılması olayıdır 
ki, köklü çözümlerin biricik yolu 
da budur. Bir şeyi isternek yet
miyor. Talep edilen şeye ulaş
mak için bunun olanaklarını ve 
araçlarını da yaratmak gerekli
dir. Günlük basit yaşam biçimle
rinde bu böyle olduğu gibi ulus 
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gibi büyük davalarda da böyle
dir. Bu anlamda Kürt halkının 

·özgürlük sorununu çözmek için 
gerekli olan araç ve imkanların 
bugün yaratılmaya çalışılması 
büyük ve önemli bir olaydır. Bu
nun diger bir anlamı da şudur: 
Kürt devletleşmesi. Yani iki ayrı 
devlet olgusu ortaya çıkmakta
dır. Ulusal sorunların çözümleri 
bagımsız ulusal devletlerin yara
tılmasından geçtiginden ulusal 

hareketinn attıgı bu adımın Kürt 
ulusal sorununun çözümü konu
sunda ne kadar ciddi bir adım ol
dugu rahatlıkla anlaşılabilecek
tir. Belirnigimiz gibi sorunun 
çözümü konusunda atılan bu 
adım gerillanın ve halkın müca~ 
delesinin alçalma degil yüksel
menin oldugu bir dönemde ger
çekleştiginden nitelik bakımın
danda büyük bir degeri ifade et-

mektedir. . 
Ayrıca, kurulacak hükümetin 

ilanı KUrt halk kitlelerinde bü-

yük heyecan, coşku ve bilinç 
sıçraması yapacakken (ki , bu 
yönlü çalışmalann oldugu duyu
lur duyulmaz halkta hemen bah
settigirniz gelişmeler yaşanınaya 
başlamıştır) rejim açısından da 
büyük olumsuz etkiler gelişecek
tir. Rejimin bir süredir dagları 
bombalarnası, sınır ötesi operas
yonlar düzenlemesi ve halka yö
nelik kontra cinayetlerinin bugü
ne degin görülmemiş boyutta tır-

mandırması gibi gelişmeler ta
mamen bu adımları boşa çıkar

ma ve halk arasındaki etkilerini 
kırma çaba ve telaşından kay
naklanıyor. Herşeye ragmen ku
rulacak hükümet, iki temel otori
tc ve Kürt halkında biraz daha 
gelişmiş bir duygu ve düşünce 
sistemini yaratacaktır. 

Sıcak savaşım ortamında 

böylesine ciddi ve büyük bir ha
zırlıgın gerçekleşmes i halinde. 
uluslararası ortamda Kürt diplo
masi~inin gelişimi de farklı bi-

m 
~ 

çimiere ve ileri bir aşamaya ka
vuşacaktır. Bu durumda ulusla
rarası ilişki lerde Kürt halkı adına 
hereket eden örgütler degil, ku
rulan meclis esas alınacaktır. 

Görüldügü g ibi yurtsever 
devrimci hareketin önderliginde 
kurulması planlanan dev letleş

meye yönelik adımlar diger ör
neklerinden çok farklı olarak 
birçok gelişmeye damgasını vu
racak niteliktedir. Rejimi tam 
anlamıyla şok eden, onun ~kma-

zını büyük çapta derinleştiren ve 
ona "herşeyden önde gelen sorun 
budur" dedirten as ıl gelişme ta
mamen bu olmaktadır. 

Sonuç olarak, ulusal demok
ratik mücadelenin hükümet oluş
turmaya yönelik çabaları, Kürt 
halkını, Güneyiyle, Doğusııyla, 
tüm Kürdistan'ı, Türk rejimini 
ve genelde emperyalizmin Kürt 
politikalarını derinden sı.ırsacak 
ve bu nedenle de her kesimi çok 
yakından ilgikndirt'n bir geliş
me olmaktadır: 
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Özgürlük mücadelesinde 
somutlaşan büyük özgürlük 

hamlesi, Kad1n ve Aile \sorununa 
doğru devrimci yaklaşim • 2 

kad1nlar1n Devrime 
Aktif Katll1mlar1 Olmadan 

Zafer Sağlanamaz. 
Bu hususta Türkiye'de de "devrimci ilişkiler", 

"devrimci evlilikler", vb. adı altında çok şey ya
pıldı. Sonra bütün bunların tasfiyeciligin bir par
çası olduğu ortaya çıktı. Halen de bol bol kadın
erkek eşitliği üzerinde tartışmalar yapılıyor. Bunu 
diyenler bugün faşizme karşı önemli savaşım gö~ 
revlerini bir tarafa itmişlerdir. Kendilerini sahte, 

· ta!~ sorunlarla veya genel soruna bağlı olarak hal- · 
!edilmesi gereken bu sorunla apayn bir sorunmuş 
gibi uğraşurarak tasfiye etmişlerdir. Bu, burjuva 
entellektüellerinin zihin antremanı haline getir
dikleri ve güya ilericiliklerini kanıtladıkları bir 
saha olmuştur. B-urjuva 
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kösteklcyecek ilişkileri bu sahada oluşturmak, 
buna gözyummak doğru değildir. Biliyorsunuz 
bizde namus anlayışı denilen anlayış, kendini en 
çok bu alanda gösterir. Yapılacak bir kaç basit ha
ta örgütü dağıtmaya götürür. Bir bayan, bir erkek
le oynadıını o erkek düşer. Onu kaldırmak belki 
de çok zordur veya yıllarca uğraşmayla ancak yü
rütülebilir. "Bu .kadın benimle nasıl oynadı" diye
rek kalıreder veya onun derdine düşer, her şeyi· 
unutur. Adeta çarpılmıştır ya terketmiştir, ya ter-

kedilmiştir. Yani bir anon
hasımiann belki de bayıl
dığı bir alandır. Devrim 
de sınıfa kalmış olanların 
kendilerini tatmin ettikleri 
bir sahadır. Ama önemli 
bir anti-faşist görev sahası 
değildir. Ancak Türkiye 
de bu biçimde ele alını
yor. Bizde de bu konuda 
sorunlar, bu tip tasfiyeci 
çözümlere özgü yöntem
lerle getirilmemelidir. Bu
rada yine bir ilkeyi getiri
yoruz. Bu ilişki bizi ne 
kadar devrime götürür? 

Eğer geniş kadın .Yığınları aynı 
devrimi sınif kardeşleriyle el ele 
vererek hiç bir tehlikeden yılına
dan, proleterya devrimi savaşına 
bilinçli olarak katılmazsa, kadın
lar tam ·bir özgürlük ve eşitliğe 
kavuşamazlar. İşte Özgürlük Ha
reketi bu genel doğrulan da dik
kate alarak ülkemiz özgülünde · 
soruna yaklaşım gösterınede ol
dukça cesaretli davranm'ıştır. Ve 
soruna yaklaşırken sorunun di
ğer yanını oluşturan erkeklerinde 
durumunu gözardı etmemiştir. 

mal durum vardır. Bütün 
zihnini bu meşgul eder veya 
ciddi hiç bir siyasal görev 
yapamaz. Bu, kadınlarda 

daha aşırı yaşanıyor. "Be
nim geleceğim ne olacak, 
elimden kim tutacaktır, bana 
kim sahiplik edecektir" diye 
bunalımiara düşerler. Bu 
adeta onlarda doğal bir iç 
güdüye kadar vardırılmıştır. 
Hep sahip arar; hem sahip
lik arandıını sahibini de hep 
bir erkek olarak gördümü, 
bir defa onda sosyalist kişi

Kadın faaliyeti yurtseverliğe ne kadar çağrı olu
yor? Kadm-erkek ilişkisi bu konuda engel değil
dir ama nasıl ilerletici bir ilişkiye dönüşür? Bu te
melde evlilik mi var, boŞanma mı var? Çeşitli iliş
kiler doğru yoldaşlık önce bizim bu ilişkiye bir 

· cinsellik olayından öte bakmamız gerekir. Toplu
mumuzda kadın kendisini o geleneksel kadın öl
çüleriyle göstermeye, erkek anlayışı, kavrayışı 
parçalayarak bunun yerine bir özgürlük savaşıını
na ortaklaşa karar verilebilir, bu savaş ortak yürü
tülebilir. Tartışma, örgütleme ve eylem bu temel
de o!nıalıdır, Yani bu sürece giderken, bu süreCi 

lik gelişmez. "Birisi hep kolurodan tutsun, beni 
yürütsün" denildimi, artık köle gibi olunur, güdü
lür. Özgür bir yürüyüşfi asla gerçekleştiremez. Er
kek de kadını sürekli böyle gördüm, ona özgürlük 
ilişkileriyle değil, hep egemenlik ilişkileriyle yak
laşır ki, burdan da bir özgürlük yürüyüşünü ger
çekleşmez. Fakat ne yazık ki çoğumuzun yaşadı~ı 
durum da budur. 

Ulusal Mücadele ortamında özgürlük adına ta
nınan eşitlik anlayışımızı bir çok bayan yanlış de
ğerlendirdi. Bu sorunlar daha çok da oluşum ko
şullarına denk düşen ama onu devrimci tarzda 
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aşamamadan, düşkünce yaşamda ısrar etmeden 

kaynaklanan sorunlardır. 'Özgürlük Hareketi ge

nelde bir eşitlik kurumudur. Bütün toplumsal iliş

kilere el atıyor, hepsine devrimci bir yaklaşam ge

tiriyor. Kadına da böylece yaklaşılmıştır. Kadınla

rın katılmadıgı devrimin gerçekleşemeyecegi, tes

pit edilmiŞ bir gerçektir. Lenin'in bu konudaki tes

piti bizim açımızdan da oldugu gibi geçerlidir. 

" ... ancak üretim araçları üzerindeki özel mülki

yetİn kaldırılmasıyla kadın, toplumun eşit haklı ve 

özgür bir üyesi olarak yaşayabilir ve çalışabilir. 

Tüm sosyal düzeni kökten degiştiren bu iki önem

li durum arasında düzeltilmez bir iç bagımlılık 

bulunmaktadır. Üretim araçlan üzerindeki özel 

mülkiyeti kaldırıp bunu ortak mülkiyet yapan pro

leterya devrimi, yalnız kapitalizmin sömürdügü 

ve esaret aldında tutıugu büyük proleter yıgınların 

kafa ve beden emeği işçilerinin, emekçilerinin da

vası olabilir. Ve olmalıdır. Kadınlar bu halk kat

manlarının yarısını ve hatta bazı ülkelerde daha 

büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. İşte bunun 

için proleterya devrimi kadınlar olmadan başarılı 

olamaz ve bu devrimin hedefine, yani sosyalizmin 

ve komünizmin kurulmasına kadınların aktif ka

tılması olmadan ulaşılamaz. Ve zafer saglana

maz •.. Erkekler de olduğu gibi kadınların da sos

yalizm yoluyla özgürlüge kavuşmaları bizzat ken

di davaları olmalıdır. Eğer geniş kadın yığınları 

aynı devrimi sınıf kardeşleriyle el ele -vererek hiç 

bir tehlikeden yılmadan, proleterya devrimi sava

şına bilinçli olarak katılmazsa, kadınlar tam bir 

özgürlük ve eşitliğe kavuşamazlar." İşte Özgürlük 

Hareketi bu genel doğruları da dikkate alarak ül

kemiz özgülünde soruna yaklaşım gösterenede ol

dukça cesaretli davranmıştır. Ve soruna yaklaşır

ken sorunun diger yanını oluşturan erkeklerinde 

durumunu gözardı etmemiştir. 
Özgürlük Hareketi'nin bu konuda harcadıgı 

çabaların önemi az değildir. Hemen belirtilmesi 

gerekir ki, başka topluluklarda -buna TC'de da

haldir- sözüm ona demokrasi vardır veya kadın 

hakları geliştirilmiştir. Ama bir kadın ister asker

likte, ister devletin her türlü bürosunda, ister pal

ronun işletmesinde olsun kendine saygınlığını bir 

ay bile koruyamaz. Her tarafta saldırıya ugrar. Ve 

kişiliğini mutlaka bir nesne gibi satmak zorunda 

bırakılır. Bizde ise tam tersidir. Bu konuda en 

saglam yaklaşım ve ilişkiler temsil edilmektedir. 

Bu, düşman üzerinde bile muazzam bir etki yarat

mıştır. Saflarımııda yaşayan bayaniann nasıl sağ

lam kalabildikleri, onların muazzam hayretine yol 

açmıştır. Bu, bizin gücünü gösterir. Bu, bir yüce

liktir. Bununla oynamak bir kurnazlık ya da bir 

marifet değil tersine bu yücelige saygısızlık et

mektir. Bu, bir kaç basit şey için de değildir. Ge

lecekte, büyük saygıyı, kaybedilen saygıyı elde 

etmek içindir. Yani bugün bizde bu seviyeyi tut-. 

turursak yarın bu bayrak altında gelişecek olan 

ilişkiler özgür ilişkiler olacaktır, sosyalist ilişkiler 

olacaktır. Dolayısıyla buna evet diyoruz ve bunu 

bir kaç kişinin hatın için de yapmıyoruz. Bu çaba, 

bir kaç bayanın hatın için sarfedilemiyor, yine ba

zı ucuz ilişkilere ortam hazırlamak için de yapıl

mıyor. Özgürlük Hareketi'nin tarihsel bir özelligi

nin diri tutulması, güçlü ve yüce tutulması içın 

yapılıyor, zorluklara katlanılıyor. Burada örnek 

şeyler geliştiriliyor. Yarın buna hazırlıksız yaka

lanmamak için bir deneyimimiz olsun ve gerçek-

Bunları söylerken aile kurul
maz denilmiyor. Ancak bugün da
yanılmaz yaşam koşulları vardır. 

Hapishane-zindan var, dağlarda 
açlık-susuzluk var. Düşmanın 
amansız tahribi var ve iki tane 
ilişki yaratılamıyor. Bu koşullar
da kadın-erkek ilişkisini kurma
nın anlamı yoktur. Bu niyet mese
lesi de değildir. Koşullar bu a.şa
mayı bize mecburi kıldığı için be
lirtiyoruz. Bu süreç, sadece bizde 
değil, bütün sosyalist ülkelerin 
kurtuluş mücadeleleri döneminde 
de yaşanmıştır. Buna saygılı 

olunmalıdır. Yine bütün bunlar 
biz de saygı-sevgi kadın-erkek 

ilişkisi olmaz anlamında değil
dir. Tam tersine aile içinde gerek
lidir, çocuklara da lazımdır, yol
daşlar arasında da olmalıdır. 

ten Özgürlük Hareketi'nin yüce bir ilkesinin ege

,men kılınması için yapılıyor. Bazıları bunu çok 

kötü anlıyorlar. Özellikle bayanlar "biz az sayıda

y ız, biz bulunmaz nimet olduk vb." türünden arı

layışiara kapılıyorlar. Hayır diyoruz. Kadının az 

olma~ı veya çok olması Özgürlük Hareketi için 

hiç bir değer ifade etmiyor. Bir ilkeye işlerlik ka

zandırmak için bu yapılıyor. Bu konuda bazı gü

dilleri zincire vurmak için değil tam tersine bir 

yüceliği sergilemek için bu kadar fedakarlık yapı

lıyor. Bu gereklidir. Başka türlü bin yıllık görevi 

kaldırmak mümkün değildir. Herkes saygı istiyor; 

özgürlük istiyor. O zaman bunun teorik-pratik ça

basını ve siyasi çabasını gösterrnek gerekiyor. Öz

gürlük öyle kendiliginden veya turşu kurar gibi 
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kurulmayan veya midenin öz su salgılaması gibi 
elde edilmiyor. Özgürlük muazz-am bir siyasal sa
vaşımın, teorik faaliyetin sonucu olarak gelişebi
lir. Hem bu kadar düşürülmüşlük içinde oldugunu 
söyleyerek hem de saygılı bir ilişkiye bile ulaşma 
gücünü göstermernek olmaz. Özgürlük Hareke
ti'ni böyle keınirme, Özgürlük Hareketi'ni böyle 
kullanma özgürlügü kimseye tanınamaz. Çeşitli 
kesimlere belli bir disiplin dayaulınıştır. Bu disip
lin kişileri zor duruma sokmak için degildir. 

Bunları söylerken aile kurulmaz denilıniyor. 
Ancak bugün dayanılmaz yaşam koşulları vardır. 
Hapishanc-zindan var, daglarda açlık-susuzluk 
var. Düşmanın amansız tahribi var ve iki tane iliş
ki yaratılamıyor. Bu koşullarda kadın-erkek ilişki
sini kurmanın anlamı yoktur. Bu niyet meselesi 
de degildir. Koşullar bu aşaınayı bize mecburi kıl
dıgı için bclirtiyoruz. Bu süreç, sadece bizde de
~il, bütün sosyalist ülkelerin kurtuluş mücadelele
ri döneminde de yaşanmıştır. Buna saygılı olun
malıdır. Yine bütün bunlar biz de saygı-sevgi ka
dın-erkek ilişkisi olmaz anlamında degildir. Tam 

Özgürlük Hareketi özgür erkek 
ve kadını bir arada tutmadıkça 
yoldaşça iliŞ.kiyi geliştirmedikçe 
proleter bir Önderlik olamaz. Bur
juva partilerinde her türlü olum
suzluk olabilir. Küçük-burjuva 
fraksiyonlarda tamamen baştan 
çıkarıcı her türlü soysuz ilişki ge
liştirilebilir. Ama Özgürlük Hare
keti'nde bu konuda direnme var
dır ve kendini proleterleşti.recek
tir. Yanlış uygulama ve yaklaşım
lardan vazgeçilmesi gerektiği 
açıktı~. 

tersine aile içinde gereklidir, çocuklara da lazım
dır, yoldaşlar arasında da olmalıdır. 

Ancak bu nokta da şunu da belirtmek gerekir 
ki düşınan güçler toplumu elde tutmak için bu 
ilişkileri en geri ve bağnaz tarzda kullanmaktadır. 
Babalar bile çocukları bitirmek için en çok bu si
laha sarılmaktadırlar. Güncel sanat bunu kışkırtı
yor, hergün türkü, şarkı vb. araçlar bu tutkuları 
gcliştiriyor, güçlendiriyor. Başka, şeylerle ilgile
nilmcmesi, temel kurtuluş siyasetcne yönelinıne
ınesı için egemen güçler bunu bilinçli olarak ge
li .~ •iriyorlar. Bugün piyasaya hakim olan bütün 
eğ lence , gösterı faaliyetleri özellikle de televiz
\'On ,·ok köti.i kullanılıyor. Bu konuda görevimiz 
ı ·!i i ve çok s ı kı ele alınınayı gerektiriyor. Burada 

başarı; büyüklük ve güçlülüğü yaratabilmektedir. 
Zayıflığa esir olmak çözüm olamaz. Diğer alan
larda da böyledir. Eylemlilik gösterilmesi gerekir
ken eylemsizliği yaşama bazılan için tasfiyeci te
melde çözümdür. Ama asla devrimci bir çözüm 
degildir. 

Kadın-erkek ilişkileri mücadele ortamına taşı
rıldığında ve Özgürlük Hareketi bu konuda çözü
mü geliştirdiginde öncelligi vermesi gereken öl
çüler bellidir. Bir kadına yaklaşırken, bu ölçülerle 
hareket etmek gerekir. Yani özgür-olup olmadığı
na göre yer verilir. Özgürlük mücadelesinden bir 
şey anlıyor mu, anlamıyor mu, gerimidir, ilerimi
dir? Yoksa kendini tatmin etmek için mi ya da ba
sit çıkara mı dayanıyor, soylu çıkara mı? Tüm 
bunları anlamak zor değildir. Bir devrimcinin 
bunları gözönüne getirmemesi demek, onun ne 
kadar aptal, dar kafalı birisi oldugunu ortaya çıka
rır. Yine, çocuklanmızı temelde ulusal kurtuluşa 
baglı olarak mı cğitiyoruz, ondan uzaklaştınyar 
muyuz? Bu konuda görevler yapılmış mıdır? Ya
pılmamış mıdır? Bunu düşünemeyen bir aile reisi 
ne kadar tutucu, geri birisi olduğunu ortaya koyar. 
Bu aile alanlarında bizim ciddi devrimci görevler
le karşı karşıya oldugumuz açıktır. Bütün bunların 
özünde bireysel, cinsel özgürlük istemlerini koy
mak, burjuvaca yaklaşmak ve -tabi bu bizde daha 
çok da provakatörce ve ajanca yaklaşmak anlamı
na gelir- cinsel özgürlüğü, tüm devrimci özgürlük 
ilişkileri önüne koymak bizim koşullarımızda yı
kımın kendisidir. İşte "Öı.gürlük Hareketi'nde na
sıl bir arada böyle yaşanır" diyorlar. Zaten Özgür
lük Hareketi'nin büyüklügünü belirleyen de bu
dur. Özgürlük Hareketi özgür erkek ve kadını bir 
amda Lutmaciıkça yoldaşça ilişkiyi geliştirmedikçe 
proleter bir Önderlik olamaz. Burjuva partilerinde 
her türlü olumsuzluk olabilir. Küçük-burjuva 
fraksiyonlarda tamamen baştan çıkar)cı her türlü 
soysuz ilişki geliştirilebilir. Ama Özgürlük Hare
keti'nde bu konuda direnme vardır ve kendini pro
leterleştirecektir. Yanlış uygulama ve yaklaşım
lardan vazgeçilmesi gerektigi açıktır. İster kişinin 
en yakını olsun isterse basit bir köylü kadınma 
karşı olsun, nasıl yaklaşılması gerektiği ortadadır. 
Bu insanlar, zayıf, bilinçsiz, egitimsiz; zaten çok 
kölcleştiriliş durumdadır. Asıl mesele bizim onla
rın nasıl özgürleştirilebilicegimizdedir. Yoksa on
lara ne kadar hakim olacağımız tarzında bir ilişki 
ve yaklaşım değildir. Suçlamak, yere düşürmek 
basittir. Mesele ayaga kaldırmasını bilmektir. Ba
sit ilişkilere herkes yatkın. Bugün "benim bu ko
nuda bir erkek olarak özelliğim var" diyerek ıncil 
gösteriljrse bir düşkün oldugunu ortaya çıkmış 
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olacaktır. Ama bir devrimci olarak asla içine giril

memesi gereken bir durumdur bu. 
Önemli bir devrim sürecini yaşıyoruz. Bu ko

nuda gelecek için kendimize hakim olaca~ız. El

bette ana-baba sevgisi, çocuk sevgisi, eş-dost sev
gisi gereklidir. Fakat şimdi biz bunları önemli 

oranda yaşayamıyoruz. Neden? Gelecegin daha 

güçlü gerçekleştirilmesi için. Zaten kim bu konu

da ne kadar sevgi gördü veY.a yaşadı, belli degil

dir. Bu konuda herkes birbirine girmiş durumda. 
Kavga, küfür son hadinde gelişmiştir. Ailede de 
bu söyledir. Mesele bunu saglıklı bir düzeye var

dırmaktır. Bizim büyük savaşımızın diger gerek
çeside özgür aileyi yaratmaktır. Gidilen her alan
da temsil edilmesi gereken tutum bellidir. "Kendi

mize hakim olamadık" veya "gizlendiler, sonra 
kaçtılar" gibi gerekçeler asla kabul edilemez. Ba

zıları bu ilişkileri kötü kullanıyorlar. Özellikle ba

yanların yaklaşımı dogru degildir."Örgüt içinde 
hep yöneticilerle şöyle böyle yaşarız" mantıgt ha

kimdir. Eger yöneticilerin de zaafları varsa, onla

no omuzuna basarak nasıl rahatlayacagını düşü
nür. Hani toplumda subaylarla evlenen kızlar ve

ya doktor-mühendislerle evlenen kızlara nasıl 

kurtulmuş gözüyle bakılıyorsa, Özgürlük Hareke
tinde de "yöneticilerle yakınlık kuran bayanlar ra
hatlıga ulaşmıştır" gibi anlayışlar ortaya çıkıyor. 

Halbuki yöneticilerle en çetin yaşam yaşanır. Ya
ni bizim kişiligimizin çok çetin bir yoldaşlık kişi
li~i oldugu; bu temelde kişinin kendini güçlendir
mesi gerekligi unutulmamalıdır. Yönetici eger bir 

kadına çok zaaflıysa bu konuda birazda düşkün 

yaklaşır, onu düşürür. Bayanlannda bu konuda ra

hatlıgı arama veya bazılarının sırtına basarak yük

selmeye çalışma yerine, asıl emeklerine dayana

rak, kadın özgürlilgünü bizzat kendilerinde başla

tarak kendi cinslerini örgütleyerek nasıl iyi bir 

yoldaş olabileceklerini kanıtlamalan gerekir. Bu 

konuda "ne de olsa mahrumiyet dönemi yaşanı
yor, kendimi iyi ayarlasam, iyi pazarlarsam Öz

gürlük Hareketinde iyi yer tutarım" tarzındaki an
layışlar son derece tehlikeli anlayışlardır. Bunları 

çokça yaşadık. Hala da bir çok böyle ömegi göre
biliyoruz. Bunlar düşkünlüktür. Böyle yaklaşmak 

kişinin ne kadar kof oldugunu gösterir. Bunların 

bizde asla saygı, sevgi yaratmayacagını bilmeleri 
gerekir. Bizimle güçlü yoldaş olmayanın yoldaş

lık dışı zayıflıklarımızı kullanma temelinde yakla

şanların ,-ister kadın, erkege, ister erkek kadına

bu biçimde yaklaşanların asla öyle güçlü bir yol
daşlıga ulaşamayacaklarını, peşinen kabul etmek 

gerekir. Yani, "önce duygusal olarak birbirimizi 
tatmin ederiz, daha sonra yoldaşlık yaparız" anla-

n u 

yışı bir safsatadır. Güçlü sosyalist ilişkilere da
yanmayan bir ilişki er-geç yıkılınaya mahkumdur. 

Belki gerilik çagımızda bu mümkün degildi. Ama 
bilince kavuşur kavuşmaz, Özgürlük hareketinin 
kişiligini alır almaz halledilmesi gereken budur .. 

Birbirimizle çok haşır-neşiriz, çok iyi tanıyoruz. 

Dolayısıyla, yoldaşça sınırları çiğneyen samimi, 

laçka ilişkiler mümkün değil. Ne kadar tanışırsak 

tanışalım, ne kadar güçlü duygularımız olursa ol

sun hem Özgürlük Hareketinin resmiyeti, hem 

yoldaşlık ilişkileri içinde olmak gerekir. Bunlar 
önemlidir. 

Devrimciler, her zaman güçlü yoldaşlık ilişki
leri yaratabilecek insanlardır. Sadece kadınla de

gil, bir bütün olarak aramızdaki ilişki, yoldaşlık 
ilişkisidir. Bu cinsiyet tanımaz, bölge farkı tanı

maz, ulus farkı tanımaz. Yalnız sosyalist yoldaş
lıktır. Biliyoruz ki, bu her alanda eşilçedir. Kısa

cası kendimizi düşünme yerine, sürekli yoldaşları 

düşünürüz. Biz meselesiyle yüz yüze geldiğimiz

de ona devrimci bir militanın verebileceği karşılı

gı veririz. Bu tutum ısrarla sürdürölürse milyonlar 

önderliğin altında rahatlıkla birleşir. Yine illaki 

bir evlilik gerekiyorsa biz şunu da reddetmiyoruz. 
Ama bunu da tamamen Ulusal Kurtuluş Mücade

lesine hizmet etme, onu güçlendirmede bir araç 
yapmak gerekir. Hatta biz daha önceden de belirt-

Devrimciler, her zaman güçlü 
yoldaşlık ilişkileri yaratabilecek 
insanlardır. Sadece kadınla de
ğil, bir bütün olarak aramızdaki 
ilişki , yoldaşlık ilişkisidir. Bu 
cinsiyet tanımaz, bölge farkı tanı
maz, ulus farkı tanımaz. Yalnız 
sosyalist yoldaşlıktır. Biliyoruz 
ki, bu her alanda eşitçedir. 

tik; aşiret ve aile topluluklan içine girildi_ginde 
bakılır, eger bir evlilik olayı onlan mücadeleye 
daha da yakınlaştırır, baglıyorsa bu amaçlara tabi 

kılınabilir. Bu tür durumlar degerlendirilebilir. 

Ama "alıp kaçanz, sonradan toptan bir aileyi ken

dimize düşman ederiz" demek olmaz. Bu ancak 

düşmanın bir faaliyeti olabilir. Veya devrimin so

runları karşısında sıkılmış bir kadını bulur bulmaz 
veya bu noktada birbirlerini bulur bulmaz alıp 

kaçma gibi durumlar içine girilebilecek en alçak
ça tutumlardan birisidir. Bunlar, nişanlı veya evli 

olabilirler, ama bu ilişkilerin yanı sıra Ulusal Kur

tuluş Mücadelesinin üzerine güçlü yürüyebilirler. 

Yani Ulusal Kurtuluş Mücadelemiz bu tür ilişki
leri kaldıramayacak kadar zayıf değildir. Tam ter-
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sine en güçlü ilişkileri burada yaşatmak mümkün
dür. Ama bazı tipierin durumu bir kaçış oldugu 
için bunu bahane etmişlerdir. "Özgürlük Haraketi 
bizi engeiiedi, bizde hakkımızı kullandık kaçtık" 
diyorlar veya bir tasfiyecilige zemin hazırlamak 
için bunu kullanıyorlar. Yani bu meseleyle ayna
yarak her türlü tasfiyecilik geliştiriirnek isteniyor. 
Özellikle bazı tasfiyeci tipler, duygularını müca
deleye kötü ödettiriyorlar. 

Düşman cephesinde bugün düzen rahatlatıl
mak isteniyor. Özellikle böyle ilginç görüntüler 
vardır. Yansıttıkları kadarıyla bunlarda böyle bo
yun egmeci kişiligin yeni dönemdeki gelişimi söz 
konusudur. Köşeyi dönen kişilik, boyun e~meci 
kişilik ve bunun aileyle baglantısı ele alınıp ince
lenebilir. Aile faşizmin geleneksel bir kurumudur. 
Türkiye'de ve bizde bu çok daha güçlüdür. A vru
pa'da böyle bir kurum yoktur. Avrupa bu konuya 

Kadının çağlar boyunca alçal- · 
ttlmasına ve sürekli özgürlüğün 
aleyhine kullanılan ve egemen sı
niflann haraç-mezat kullandıkla
rı bir araç haline ge.tirilmesine, 
Türkiye faşizmi büyük katkılarda 
bulunmuş ve karşı-devrimin geliş
tirilmesinde kadına, baştan çıka
ncı bir rol yüklenmiştir. Yani ka
dın, karşı-devrimin yararlandığı, 
kullandığı tehlikeli nesnelerden 
biri olmuştur. Bu, bize kadar da
yatılan bir anlayış ve uygulama 
sorunu olmuştur. 

ancak mercimek kadar deger verir. Bizde öyle de
gildir. Türkiye'de de öyle degildir. Bu konuda fa
şiim ortaça~ ailesini iyi kullanıyor. Eleştirilerimiz 
bizce ortağaç ailesini aşmamıza olanak sagıamak
tadır. Her arkadaş daha bilimsel bir yaklaşımla 
buna ulaşabilir. Tabii ki, erkeklerimizi faşizmden 
kurtarın$ gerekiyor. Uzun süre aileler bizi sözü
mona faşizmden kurtarmak istiyorlardı. Şimdi bi
zim onları kurtarmamız gerekiyor. Ve bunun 
önemli ve ciddi bir görev olduguna inanıyoruz. 
Mevcut ailecilikle 25-30 yıla yakındır mücadele 
edilerek aşılmaya çalışılıyor. Çünkü bu çok ciddi 
bir sorundur. Aile ile mücadele bir kavga mesele
si değildir. Bu, bir zihniyet, gelenek, ahlak olarak 
hesaplaşmadır. Bu, kişileri karşıya alarak o kişile
re hakim olan anlayışları, davranışları aşma çaba
sıdır. Bizde ailenin devrimcileştirilmesi, toplu
mun devrimcileştirilmesinin en önemli aşaması 
veya onun temelden başarılmasıdır. Ailenin dev-

rimcileştirilmesi gerçekten toplumun devrimcileş
tirilmesidir. Türkiye devrimcilerinin yalpalandık
ları muazzam yalnızlık da buradadır. Devrimcili
ğin ailenin yaramaz çocuklarının işi oldugu bi
çimde, yani işsiz-güçsüz veya evden kopmuş 
olanların eglencesi gibi ele alınmaktadır. Eğer ai
lenen devrimcileştirilmesi bireydeki gelişmeyle iç 
içe alınsaydı devrimcilik bu kadar erkenden Tür
kiye'den sökülcmezdi. Devrimci gelişmeyi aileye 
yansıtmak gerekiyor. Yüceleşme, düşünce üret
me, siyasi faaliyetleri geliştirmek ile sağlanır. Di
ger biçimi feodallere hastır. Evlilikleri kullanarak 
şantaj yapmak, adam aldatmak onların meslegidir. 
Bu, yeni bir buluş da degildir. İster feodal gerici
lik olsun, ister burjuvazi olsun en çok baş vurduk
ları bir silahtır. Bu bir sej:tör haline getirilmiştir. 
Kapitalist toplumda bu sektörün nasıl kullanıldı
gını biliyoruz. Bu sektör üzerine çok sayıda ku
rum oluşmuştur. Bunun alış verişiyle uğraşanlar, 
pazarlayanlar, sergileyenler de vardır. Sinema, te
levizyon, edebiyat vb. alanlarda özel evler oluştu
rulmuştur. Bu kadar geliştirilmiş ve kişilerin onu
ru, kişiliği üzerine kurulmuş, gerçekten sermaye 
en son ve çirkince el attığı bir alandır. Bunu, öz
gürlük anlayışıyla karşılaştırmak çok tehlikeli bir 
şeydir. Kaldı ki, bunlar bazılarının iddia ettiği gibi 
yeni görüşler, demokrasi ve özgürlük de değildir. 
Düşman, tortu tabakadaki kadınların payına düşen 
ufak kültürün temsili anlamına gelir. Piyasada 
bunlar çoktur. Bizde Özgürlük Haraketi içinde 
bunu böyle temsil etmek, ileri sürmek buna cüret 
etmek için muazzam bir çılgın olunması gerekir. 
Bin yıldan beri sürüp-gelen bir kültürün, ayağa 
düşmüş, hemen her şeye kullanılmış bir anlayışı 
sunmak, yaşatmak demek asla sosyalizmden, yü
celikten nasibini atamamak demektir. Bu temel
deki bir yaklaşım, böylesi gözükara tutkularını 
veya bireyciliğin esiri olmak demektir ki, herhal
de en kötü oportünizm de diyemeyeceğimiz dav
ranış veya yaklaşımlardır, uslup bozukluğudur. 
Maalesef bazıları buna cesaret etmiş, bu temelde 
örgüt olayına yaklaşıp, yoldaşlığın büyük anlamı
nı kavrayamamışlar, bunu saptırmışlardır. Kesin
likle bulunulan her zeminde bu tür gelişmelere ket 
vurmak, yaşatmamak gerekir. Sevgiyle alakası 
yoktur. Kişi haklarıyla hiç alakası yoktur. Bu ke
sinlikle cinsleri düşüren, sağlıklı ilişkileri öldür
ten bir yaklaşımdır. Bu alanın devrimci istihbarat 
faaliyetlerini , karşıt örgütlerin kullanılması, in
sanları düşürmek için kullanılan bir yöntemdir. 
Bu hatta sosyalizm adı altında bile kullanılıyor. 
Bu nedenle dikkatli yaklaşmak zorunludur. Özgür 
ilişkilerde bunun farkını yani art-niyetle yakla-
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şımları -dolaylı da olabilir- dikkatle ayırt etmek 

gerekiyor. Ama bunu kendi Özgürlük hareketi 

tecrübemizden biliyoruz. Hiç olmazsa bundan 

sonraki Özgürlük hareketi faaliyetlerimizde, bi

linçsizligimizi, tecrübesizligimizi gidererek bunu 

iyi bilerek aldanmamak, ham davranmamak, açık 

kapı bırakmadan hareket etmek zorunludur. Bu 

konuya ilişkin olarak, bir yandan gerici deger yar

gılarından, ilişkilerinden kurtulmak; diger yandan 

aile ve kadına yaklaşımı devrimcileştirmek gibi 

görevlerimiz vardır. Ve bu görevleTimizi özenle 

yerine getirmek durumundayız. 
Kadının çagıar boyunca alçaltılmasına ve sü

rekli özgürlügün aleyhine kullanılan ve egemen 

sınıfların haraç-mezat kullandıkları bir araç haline 

getirilmesine, Türkiye faşizmi büyük katkılarda 

bulunmuş ve karşı-devrimin geliştirilmesinde ka

dına, baştan çıkarıcı bir rol yüklenmiştir. Yani ka

dın, karşı-devrimin yararlandıgı, kullandıgı tehli

keli nesnelerden biri olmuştur. Bu, bize kadar da

yatılan bir anlayış ve uygulama sorunu olmuştur. 

Bizim yaklaşımımız, daha baştan oldugu gibi gü

nümüzde de, genelde toplumsal ve ulusal kurtulu

şa getirdigirniz yaklaşımı, bu toplumsal soruna 

karşı da uygulamaktır. Baştan beri yaptıgımız be

lirlemede, Kürdistan'da yaşanan sömürgecilik, 

benzerini kadınlar üzerindeki kölelikte göster

mektedir, demiştik . Dolayısıyla anti-sömürgeci 

mücadele, kadınların kurtuluşuyla temelde aynı

dır .. Öyle ki, kadıni~ üzerindeki sömürgeclige 

karşı mücadele, ülkemiz üzerindeki sömürgecilige 

karşı mücadeleye bile dönüştürebilir, benzeŞtirile

bilir, yansıtılabilir. Yani aralarınçla böylesine sıkı 

bir ilişki ve irtibat vardır. Bu demektir ki, biz so

runa ilkede çok köklü yaklaşmışız. Bunu tekrarla

mamızın nedeni ise, temel devrimci yaklaşımın 

daha başlangıçtan itibaren bu zemine dayatıldıgını 

izah etmek içindir. Yani , kadın cinsinin her türlü 

özgürlügü, bizim sömürgeclige ve işbirlikçilige 

karşı mücadelemize çok yakından baglıdır diyece

giz. Burada saglayacagımız özgürleşme, kadının 

özgürleşmesinin ölçütü olacaktır. Bu, kesinlikle 

Özgürlük hareketimizin ortaya çıkışısının bir ilke

sidir. Programımızda kadının sömürgeci ve feodal 

kölelikten kurtuluşundan bahsedilir. Bu, elbetteki 

tüm faaliyetimize yön verecek olan bir yöntemdir. 

Biz bu gerçege işte bu temelde yaklaşacagız, ay. 

dınlatacagız ve devrimci dönüşüme ugratacagız . 

Kadını, kullanılan bir nesne olmaktan çıkarıp, öz

gürlügün bir ögesi haline· getirmeye çalışacagız. 

Dünya genelinde oldugu gibi, kişiligini tanıma 

şurda kalsın, ne olduguna bile dogru-dürüst karar 

vererneyen bir tipin, bir özgürlük olayı haline ge-

tirilmesi sözkonusudur. Bu konuda devrimci ol

mak, kadın ve erkek için her şeyden önce toplum

sal gelişme içerisindeki rolünün ne oldugunun bi

linmesi anlamına gelir. Bizde soruna yaklaşım, 

yakın tarihi gelişme içinde ve çagdaş uluslar ailesi 

içindeki durumunun ne oldugunu görme tarzında 

olacaktır. Toplumsal sınıfve tabakalar açısından 

da bu, herkesin kendi kişilgini tanıması ve bunun 

nerede, nasıl oluştugunu ortaya koymasıdır. Cins

ler açısından ise, egemen mi, bagımlı mı oldugu

nu ortay koymaktır. Burada hangi anlayışı yaşadı

gını görmesi demektir. Demek ki, Özgürlük hare

keti haline gelmenin ilk ilkeleri veya düşünsel ge

lişimi böyle olmak zorundadır. Tabü ki burada ki

şinin kendisini tanımlaması da yetmez. Somut du

rum degerlendirmesi; yani sosyo-ekonomik tahlil, 

çag tahlili gereklidir. Ondan sonrada neden yana 

olundugunu, neye karşı olundugunu belirlemeli

dir. Biz buna cevaben, sömürgeclige ve feodaliz

me karşı oldugumuzu, sosyalizmden, demokrasi-

Baştan beri yaptiğımız belirle
mede, Kürdistan'da yaşanan sö
mürgecilik, benzerini kadınlar 
üzerindeki kölelikte göstermekte
dir, demiştik. Dolayısıyla anti-sö
mürgeci mücadele, kadınların 

kurtuluşuyla temelde aynıdır. Öy
le ki, kadınlar üzerindeki sömür
gecliğe karşı mücadele, ülkemiz 
üzerindeki sömürgeciliğe karşı 
mücadeleye bile dönüştürebilir, 
benzeştirilebilir, yansıttlabilir. 

den ve ulusal kurtuluştan; her türlü toplumsal öz

gürlükten, her düzeyde eşitlikten yana oldugumu

z u belirttik. Özgürlük Haraketi'nin kuruluşu ve 

tercihi böyleydi. Özgürlük hareketi programında 

bu ana hatlarıyla açılmıştır. Kavrayışlı olanlar, 

hareketimizin böyle ortaya çıktıgını ve taslak dü

zeyinde de olsa programımızın böyle oldugunu 

açıkça teslim edecektir. Ancak, açık ki program 

tek başına yeterli degildir. Daha sonra bu progra

mın adım adım uygulamaya geçirilmesi gerek

mektedir. Bu da örgütlenmedir. Yani devrimci ör

gütlenme ve eyleme geçmedir. Onu da yapmaya 

çalıştık. Ulusal kurtuluşla sömürgeclige, feodaliz

me karşı belli eylemler yaşadık. Bu, sadece prog

ram düzeyinde kalmadıgmızı, örgüt ve eylem d(j., 

zeyinde de geliştirdigimizi gösterir. Ve bu temel-

. ~ de biz, eski bir toplum içinden çıkıp, ; :ni bir ku

ruluşun içine girdik. Devrimci düşüncemiz her za

man bu ana ilkeler dogTultusunda gelişme kazan-
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maktadır. Burada, yeni tip, yeni ilişkiler şekillen
mektedir. Bunun yansıtıldıgı her alanda eşitlik ve 
özgürlük iİişkileri gelişmektedir. 

Türkiye'de de kuçük burjuvazinin mevcut öz
gürlük anlayışı bu sınırdadır. Özgürlügü bu çer
çevde tarllşmaktadırlar. Yani 12 Eylül rejiminin 
önlerine koyduğu problemleri veri olarak almak
tadırlar. Uyduruk bir cinsel özgürlük devrimini 
ı.artışmakı.adırlar. Faşizmin anayasası, partileri, 
devleti, görülmemiş sömürü sistemi var fakat 
bunların hiç birisi tartışma konusu yapılmamakta
dır. Ama cinsel özgürlük meselesi çok yogun bi
çimde t.artışılmakta ve toplumun tüm dikkatleri 
buraya çekilmektedir. Tüm gazete ve dergiler bu 
sorunu yogun olarak işlemektedirler. Nokta, Yeni 
Gündem, tkibine Dogru ve daha bir çok yeni çı
kan derginin sayfaları bu soruna ayrılmaktadır. 
Aslında bu, küçük burjuvazinin devrimde iflası
nın açık bir kanıtıdır. Ciddi problemlerle ugraşıl
mayan bir yerde tali problemler üzerinde kıyamek 
koparılır ve bunlar esas meselenin önüne konulur. 
Hatta soruna dogru da yaklaşılabilir. Ancak bu bir 
saptırma ve mücadelenin bir sorunu haline gelir. 
Devrimi örgütleme ve eyleme geçirme gibi temel 
görevler ortadayken, böylesi sorunların gündem
leştirilmesi elbetteki tesadüfi degildir. Toplumda
ki sapık cinsel anlayışiara özgurlük tanınması, 
bunlara parı.i kurulmasının istenmesi ve radikal 
parti meselesi yaygınca işlenmektedir. Bu mesele
ler için çok önemlidir demektedirler ve toplumu 
yaygınca bu tartışmalara bogmakta, istisnai ba?-ı 
hastalıkları önemli toplumsal sorunlar olarak Ian
se etmeye çalıştılar. 12 Eylül rejimi tarafından, ta
mamen bu planlamanın bir eseri olarak geliştiri
len icazetli solculugun gelişimini çok yönlü ola
rak ele almak gerekmektedir. Kadın sorununa el 
atışları, kesinlikle özgürlüge inandıklan için de
ğildir. Bu konuda bir gelişme lcizanmak için el 
atılmamaktadır. Çarşaf çarşaf fotoğraflarla sayfa
lar doldurulmakta sözde haksızlıklar peşinde koş
maktadırlar. Örneğin, "evlilikte tecavüz olayı" 
üzerinde tartışmalar yapmaktadırlar. Bu, aslında 
reformculugun en silik biçiminin gelişmesinden 
başka bir şey degildir. Rcformculuk, devrimin 
önemli sorunlarına bağlı olarak gelişmezse ve 
karşı-devrime baglı olarak gelişirse zaten bu tür 
sorunlardan başkasını bulamayacaktır. Ki, günü
müzde yaşanan da budur. Bu aynı zamanda halka 
da yansımaktadır. Oysa bu tür sorunlar tek başına 
baglı değil, toplumsal ve sınıfsal mücadeleye ola
rak çözümlenebilecektir. Sorun biraz ilgi çekici 
oldugundan ve fazla bir cezası da olmadığından 

kısmi de olsa bir ragbet görmektedir ve reformcu
luk da buna öncülük etmektedir. 

Önderligimiz yapımızın çekirdeginin nasıl ol
ması gerektiğini, Özgürlük Hareketi üyeliginin 
gerektirdiği vasıfları ve kadın özgürlüğü konusun
daki anlayışını çok net ortaya koymuştur. Açık ki, 
kadın-erkek ilişkileri anlayışı içinde feodalizmi 
hortlatmak ya da küçük burjuva önyargı ve tutku
larını hakim anlayış haline getirmek çıkış yolu 
olamazdı. Kişi kendine güveniyorsa, özgürlük 
kavgamızın ayrılmaz bir parçası olmak; bu konu
da özgürlüğü yaşamak ve her zamankinden daha 
fazla devrimin propagandasını yapmak ve örgüt
lenmesini saglamak zorundadır. Bu sorun,devri
min örgütlendirilmesinden kopuk bir biçimde hal
ledilemez. Bizde ekmek, yemek bile, devrimci ça
ba ya, fiziki yapıya enerji kazandırmak içindir, 
ona gerekli enerjiyi vermek içindir. Bu, genelde 
bu aşamanın dogal bir özelligidir. Çok yoksul 
şartlarda devam ettirilen fiziki yaşam, devrimi da
ha da geliştirmek içindir. Yani beslenen can, dev
rim içindir. Bunun yerine küçük burjuva anlayış-• 
ları hortlatmanın asla dürüstlükle bağdaşır yanı 
yoktur. Bunun maddi temeli olmadığı gibi, biçim 
olarak da bu tarzda ortaya çıkarılamaz. Bu ilişki
lerde devrimi görmek ve yaşamak isteyenler, yüce 
yurtseverlik tutkusunu geliştirirler. Buna son de
rece görkemli ve mücadeledeki yükseliş biçimiyle 
katılmak gerekir. Kadın-erkek ilişkisinde, özgür 
ilişkiler geliştirmek de bu temelde mümkün olabi
lir. Bu ı.emel özgürlük dogrultumuza güç verme
yen onu gerileten hiç bir yaklaşımla mücadele 
edilmeyeceği açıktır. Özgürlük hareketinin büyük 
zorluklarla sagladıgı imkanları, yüce şeyler için 
kullanmak gerekir. Özgürlük Hareketi insanları 
devrimcileştirmek için bu kadar çabayı yüce öz
gürlük tutkusundan dolayı harcamaktadır. Ve bu 
konuda ilkeli davranmaktadır. Bir çok öge, böyle
si bir gelişmeye açık oldugu halde, özgürlüge bu 
biçimde yaklaşmadıgı ve yoldaşça ilişkileri bu 
tarzda geliştirmedigi için gelişemiyor. Mesele ev
lilik ve cinsel özgürlük degildir. Mesele, kişilik 
Lanımının dogru-dürüst yapılması, mücadeleye 
katılımın bu tarzda yapılması ve özgürlük konu
sunda kişipin doğru anlay.ışa ulaşmasıdır. Buna bu 
biçimde katılım, özünde devrimi geliştirme, ör
gütlemeyi geliştirmeyi beraberinde getirecektir. 
Ama tersini uygulamak, bir sagcılığı, geri_çekme
yi, kargaşa yaratma-yı ortaya çıkaracaktır ki, bu
nun da hiç bir degeri yoktur. Böylelerinin eline 
yetki verilse, bütün Özgürlük Hareketini gerilet
mekten, onu hastalıklı hale getirmekten korkma
yacak kadar cüretkar davranma tehlikekisini gös-
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termektedirler. Yani insanın özgürlugünü devri

min dogal bir sonucu olarak degil, kendilerinin 

içinden geldikleri ortamdan getirdikleri tutku ·ve 

küçük burjuva yaşam tarzının devamı olarak gör

me anlayışı vardır. Bu nedenle de Özgürlük Hare

ketine katılım doğru yapılmalıdır . Kişi, Özgürlük 

Hareketine kendi tutkularına göre kaLılmışsa bu er 

geç iflas edecektir. Özgürlük Hareketine daha faz

la yücelme ve daha da özgürleşrnek için devrimci 

kişilikler gereklidir. Kimin ne kadar tutarlı dev

rimci oldugu burada ortaya çıkar. Biraz örgüt ön

derligi ve militan ortamından uzak, hatta onun da 

üzerinde bir etkilemc, kendilerini dayatma ve sin

si çalışmalar yürütme bunların tck çabası olmuş

tur. Militana tepki, onun üzerinde görülmemiş ha

kimiyet, tasarrufu geliştirme, mücadele önderligi

nin bazı özelliklerini kaparak, zor konumundan 

yararlanarak bu anlayışı uygulamaya çalışmışlar

dır. Biraz üstü eşclcndiginde görülecektir ki, 12 

Eylül'ün dayattıltı anlayışlardır. Yani onun cinsel 

özgürlük anlayışıdır. Bunu savunan bazıları ön

derligin cezai uygulamalarına maruz kalmışlardır. 

Bunlar da egilim olarak devrimcilige ulaşınaya 

karar vermişler ama bir yandan da alttan, sinsi bi

çimde örgütü ugraştırma durumları vardır. Bu 

sapmanın nasıl oldugu daha önce izah edilmişti. 

Düzelmesi ve egitim için önderlik çok imkan da 

vermiştir. Gerçekten de bunlara egitim için çok 

şey verildi. Dogru özgürlük anlayışını, evlilik, 

sevgi vb. her türlü anlayışı geliştirmek için çok 

çaba sarfedilmiş ve edilmektedir. Ama bazıları 
• 

fırsat bulduklarında 12 Eylülcil anlayışı yaşama 

ve hızla yaygınlaştırma cgilimine girmektedirler. 

Bu, dagıtıcı, örgütün özüne inanmama, onu uygu

lamama, Özgürlük Hareketi gerçegine i~anıp uy

gulamama bunun yerine son derece ardniyetli, 

düşkilnce bir sapma ve anlayış içine girmedir. Bu

nun da genelde özgürlük anlayışıyla, önderligin 

özgürlük karekteriyle, özelde kadın özgürltigünün 

biçtigi yüksek degerle bir alakası yoktur. Tersine 

karşı-devrimin kullandıgı bir yöntem, bir anlayış

tır. Bunu bize dayatanlardan açıklık istemekteyiz. 

Benzer durumda olan erkeklerde vardı r. Bazıları · 

açıga çıkmış, baz ıları henüz çıkmamıştır. Böylesi 

bir dönemde devriınci gelişmeden kopuk, habire 

bu anlayışı yaşumak ve örgütlemekle meşgul 

olan, ama aslında kadına zerre kadar saygısı ol

mayan, onu yücelcştirmck ve özgürleştirmek; bu 

konuda yardımcı olmaktan uzak olanlar vardır. Ki 

bu konuda erke~in önemli bir görevi vardır. Bu da 

kadın özgürlUgüne omuz vermek, onu yüceltmek 

ve saygılı olmaktır. Bu konudaki görevimiz örgüt· 

leme, bunu imkan hazırlama, egitmedir. ÖzgUrlUk 
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Haraketinin ilkelerine dikkatli ve duyarlı yaklaş

mak gerekmektedir. 
Geçmişte bu konuda en ileri ögelerde ortaya 

çıkan sorunlar da benzer niteliklidir. Ncsli sürdür

me, soy sürdürme anlayışlarıyla bize dayatmalar

da bulunanlar oldu. Ailesinin tek erkek çocugu ol

dugu için bu yönlü istemlerde bulunanlar oldu. 

Önderligimiz bir ulusun yaratılması için bu kadar 

çaba harcarken; milyonlarca emekçinin çocukları

nı bu iş için örgütlemek, bilinçtendirrnek görevi

miz var iken, bir kişinin kalkıp kendi sülalesini · 

devam ettirme çabasına girmesi elbetteki bağış

lanmaz bir durumdur. Bir devrimci soy sürdürme

yi, ulusal özelliklerin, toplumsal özelliklerin sür

dürülüp, yaşatılması biçiminde anlamalıdır. Yani 

toplumu ve ulusu bu temelde yeniden örgütleme 

bilincinin gelişmesi gerekmektedir. Özgürlük Ha~ 

rckeli saflarmda gençliklerinin gittiğini söyleyen

ler d~ha sonra polisin baştan çıkardıgı kişiler hali

ne gelmişlerdir. Gençliğin önderliğe, ulusal kurtu

luşa, halka adanmasının anlamını kavramayan hu 

tipler, "Özgürlük Haraketi gençlimizi çahyor, ya

şaınımızı çalıyor" demekle 12 EylUl'Un paraleline 

düşmektedirler. 12 Eylül çagrılar yaparak "alın 

gençliğinizi yaşayın" diyerek, insanları dilşiirme

ye çalışmıŞ ve bunlarda bu çağnlara uyarak çıl 
gınca tutumlara girmiş ve "gençliğimiz i yaşaya

lım" dem işlerdir. 
Gerçek yaşam, faşizme karşı mUcadeledır. Öı

gürlügün temsili, yurt dışında, ülkede ve zindan

larda amansız bir direnişte yapılabilir. Bu konuda 

amansız bir tutkuyu temsil etmek, ÖzgUrlük Hara

keti'nin en yüce degeridir. Bu nedenlede dUşman 

özellikle buraya saldırmaktadır. Burada her türlü 

gerici tutku birleşip, en fedakar, en cesur degerie

re saldırmaktadır. Bu nedenle de önderliğimizde , 

düşünce ve duygunun büyüğü , düşmanın zulmu 

karşısında görülmemiş biçimde ayaga kalkmakta

dır. Tutku bu biçime bürüınmektedir. losanın bü

yütülmcsi, önderlik saflarında böyle yürütülmek

tedir. Özgürlük Haraketi'nin gençligi çaldıgı dog

rudur. Fakat bunu çok yüce amaçlar doğrultusun

da sarfetmek için çalmıştır. Düşman bunun karşı

sında bildiriler dağıttı, "gençliği kurtarın" dedi, 

"Komünist" şefler ana-habalara çağnlar yapıp 

"çocuklarınızı kurtarın" dediler. Önderliğimizin 

özgürlüğe biçtiği yüksek değer ile, bunların gerici 

değerlere verdiği anlam arasında bir çatışma ya

şandı. O halde, bu konuda ortaya çıkmış durumlar 

üzerinde ve olası gelişmelere karşı yapıyı eğit

mek, netleştirmek ve sağlam pratik uygulamalara 

ulaşmak bilyUk önem taşımaktadır. Bu, sadece 

bugün bir kaç kişiye karşı başarılı olmak için de-
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gildir. Ama bunlara karşı sessizde kalamayız. 
Böyle olursa liberalizm i daha şimdiden uygulamış 
oluruz. Burjuva çıkışına zemin hazırlamış oluruz; 
TC'nin en kaba liberalizmini daha şimdiden Öz
gürlük Hareketi'nin bünyesine hakim kılmış olu
ruz. Bu daha da örgütlenirse gerek provokasyo
nun ve gerekse bu tür şeyleri önderlik içinde uy
gulayanların yaptıklarını yanına bırakılması olur. 
Bunlarda rabatlıkla liberalizmi, hem de .en kötü li
beralizmı, en düşkünce örgütleyecekler ve bir 
cumhuriyet kurmamız bir yana Özgürlük Hareke-

Kadınla ilişkilere devrimci bir 
içerik ve bağlılık kazandırma 
milyonların ayağa kaldırılması 
dışında olamaz. Kaldı ki .bu, sa
dece proleterya devrimlerinde de
ğil, burjuva devrimlerinde de böy
le olmuştur. Batı Avrupa burjuva 
devrimlerinde ve Bolşevik ihtila
linde böyle milyonlarla ayağa 
kalkan kadın-erkek ve ilişkiler 
sözkonusudur. 

ti'ni i nşa çalışmamızı bile yan yolda bırakacaklar
dır. Böyle olursa direnişlerimiz yarı yolda kalır, 
kimse bize ekmek bile vermez. Çünkü en tehlikeli 
tasfiyecilik direkt bu özgürlük maskesi altında da
yatılmıştır. Eger başarı ya ulaşmadı ysa, bu, Önder
ligimizin kararlı, ilkeli davranmasından ötürü ol
du. O halde, bundan sonra bu konumu daha da 
yetkileştirmek, her koşul altında bir tutuma dö
nüştürmek ve uygulamaya kavuşturmak çok 
önemli bir görevidir. Bu da Özgürlük Hareketi'ne 
aktif kaulıınla ifadesini bulan bir tutumdur. Kadı
nın özgürleşmesi olayı, kadının Özgürlük Hareke
ti'nde özgürlüge kavuşma olayı bu temel şarta 
baglıdır. 

En geri liberal yaşam ve atmosfer içensi nden 
gelen bazıları, ö .zgürlük Hareketi'ni bu konuda 
"sekter" btilabilmektcdirler; ama bunlar yanılgı 
içindedirler. Liberalce yaklaşına ahlaksızca bir 
yaklaşma olmayabilir. Liberalce yaklaşına bir 
burjuva yaklaşıınıdır. Ama bizim koşullarımızda 
proleteryanın bir uygulama anlayışı ve bu koşul
ları dikkate alına sorunu vardır. Bu koşullarda 
hem kadın ve hem de erkek kendisini en sıkı eği
timden geçirmek ve devrimcileştirmek zorunda
dır. Burada ne kadın kişiliginin, ne cinsler arası 
aşk ve evlilik ilişkilerinin inkarı vardır. Buna sa
dece güçlü bir direniş temeli kazandırılmaktadır. 
Her türlü birligin ahbap çavuşlar bünyesinde de-

gil, kesin bir yurtseverlige baglı olarak gelişmesi 
vardır. Vatanı ve özgürlügü olmayanların kesin
likle namuslu bir aile kurmasından bahsedilemez. 
Vatanı işgal altında, özgürlügü tarumat:_edilmiş 
halkın içinden çıkan aileler her -an dağılmaya, sü
rülmeye, hakarete mahkumdur. Evlilik, aşk, sev
gi, saygı bir vatan ve özgürlük temeline oturmak. 
zorundadır. Faşizmin ağır dayatmaları altında 

hangi saglıkh aşk ilişkileri kurulabilir ve yaşatıla
bilir! 

Dünya devrimi incelendiğinde görülmektedir 
ki, devrim yılları eski ilişkilerin ait-üst olduğu, es
ki bağlılıkların yerine yeni bağlılıklar ve yeni iliş
kilerin oluşturulduğu, her şeyin yeni toplumun 
oluşturulması için seferber edildiği yıllardır. 01-
guya tarihi temelleriyle bakılıp, ülkenin güncel 
koşulları göz önüne getirildiğinde hem inkarcı 
yaklaşımın ve hem de sosyalizmin yüceitici etkisi 
altındaki ilişkileri göJ'qlemenin yanlışlığı ortada
dır. Zor günlerde günlük işhatları için her türlü 
yoldaşça değerin üzerine saldıranlar, bir günlük 
keyfi için örgütü dağıtınayı göze alabilenler, ra
hatlarının bozulmaması için bir propaganda çalış
ması bile yapmayanlar düşkün tiplerdir. En basit 
düşkünlük ugruna bir kaclın bir erkekle, bir erkek 

· bir kadınla ahbab çavuşluğu aylarca yaşıyor, ama 
bilinç· ve örgütlenme yaratma görevlerinin yanına 
bile yaklaşmıyor, görevleri karşısında canı sıkılı
yor. Bu açık bir düşkünlüktür. O ilişkiyi devam 
cLLirınemek ve tabii ki affetmernek gerekir. İster ' 
eşi, ister kızı , isterse ıteyi olursa olsun bütün iliş
kileri devrime kazandırmak ve hizmet ettirmek, 
faşizmin dayattığı imha koşullarında vazgeçile
ıneyecel( bir görevdir. Bunun yerine mevcut ola
naklan da bu tutkular için kullanmaya çalışmak 
kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Evler 
bir okuldur, burada herkes eğitilmelidir; ama bu
rada asla Özgürlük Haraketini geriye çekecek iliş
kiye girilmemelidir. Nitekim biz kamp sahalarını 
kadın-erkek herkes için özgür eğitim sahaları ha
line getirdik. Bu konuda disiplini sonuna kadar 
kullandı k. Tabii ki bu, dürst olanlar için güçlendi
rici oldu. Fakat bu disiplini, bu yaşantıyı kaldıra
mayanlar için de ' sıkıntılı oldu. Burada kazanan 
bir cinsin özgürlük mücadelesi, k,aybeden ise yeri
ne getiremediklerinin öfkesi içindeki düşkünler
dir. 

Kadınla ilişkilere devrimci bir içerik ve bağlı
lık kazandırma milyonların ayağa kaldırılması dı

şında olamaz. Kalclı ki bu, sadece proleterya dev
rimlerinde değil, burjuva devrimlerinde de böyle 
olmuştur. Batı Avrupa burjuva devrimlerinde ve 
Bolşevik ihtilalinde böyle ınilyonlarla ayaga kal
kan kadın-erkek ve ilişkiler sözkonusudur. Başa-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 

• 

(::::::j Özgür Halk ı· · ··· · ······ · ···· · ···ı ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Mart 1992 ... ................... 
m 
~ 

rılması imkansız olmayan bu durumun, bizde ba
şarılamamasının nedeni nedir? Sağ tasfiyecilik, 
orta yolculuk her alanda olduğu gibi bu alanda da 
ancak bozulmayı getirebilir. Bunun için dikkalli 
ve duyarlı olmak gerekir. İster bay, isterse bayan 
olsun bunlar, her ilişkiyi bir düşürme etkeni hali-

O halde, burada erkeğin de 
onuru kurtarılmalıdır. Erkek de 
özgürleşmelidir, onun da kadının 
dayattığı köleliğe karşı özgürlük 
hakkı vardır. Bu konuda tek ta
rqflı olarak erkeği düşünmemek 
ge rekiyor. Kadının da erkek üze
rinde köleleştinci etkileri· vardır. 
Bunu, dayattığı duyum ve tutku
ları ile yapar, "ne de olsa erkek 
benden vazgeçmez" der ve inim 
inim inletir. Demek ki, erkeğin de 
kadının zulmünden kurtanlması 
gerekiyor. Ö. Hareketi, aynı aza
manda erkeği kadının düşkünlü
ğünden, zulmünden, oyunların
dan kurtarma hareketidir. 

ne getirirler. Örneğin bir bayansa, kişiliğini sırf 
bunun için kullanır. Bunlar hep, kişisel konulara 
ilişkin dürüst olmayan çabalar içindedirler. Aslın
da isteseler ve bir cinsin eşitliği-özgürlüğü ya da 
daha onurlu ilişki peşinde koşsalar yapacakları 
çok şey vardır. Ama yaplikları tam da tersidir. 
Bunların bir özeliği de kurtarıcı olmaktır; ya bay 
bayanı, ya da bayan bayı kurtarma iddiasındadır. 
Böyle kurtarıcılık olmaz. Bunlar, feodalizmin ve 
burjuva nitcliğin kurtanlış biçimleridir. Kurtuluş, 
derinleştirilmiş eğitim ve örgütlemedir.Kendisini 
tümden mücadeleye katan , önderliğin mücadele
sinden, onun öz~ürlük kavgasından başka bir şey 
tanımayanlar bu konudaki özgürlüğe de yüksek 
değer biçerler. Bu konuda bir yücelik sağlamak 
bizde çok mümkün olduğu halde, ne yazık ki tersi 
durumlar az yaşanmamıştır. Rahatsızlıklar hep 
böyledir. Sizlerden beklediğimiz, büyük özgürlük 
için kavga veren kadın ve erkekler haline gelin
mesidir; bütün ilişkilerinizin bu temelde kurulma
sıdır. Ama böyle değil de, mücadeleyi durdurma, 
tüketme ilişkisi dayatılırsa , bizde buna, bu gerici 
bir hareketti.r deriz. Böylesi talep ve dayatmaların 
"hak"la hiçbir ilişkisi olamaz. Hiç kimseye müca
deleyi durdurma ve dağıtma hakkı tanınaınaz . Bu 
karşı-devrjmci bir harekettir ve ısrar edildiğinde 
karşısında örgütü bulunur. . 

Şimdi; kadrn eşits iz ve zor koşullardadır, er
kek üstün ve yenen konumdadır. Bu, Ö. Hareketi 
saflarında da erkeği egemen konuma götürmeme
lidir. Yine, kadını da etkisiz, görevsiz ve yetkisiz 

• 

bırakma konumuna getirmemelidir. Tersine, mü
cadele faaliyetlerine gücü oranında geliştirilerek 
katılmalıdır. Yani bu konuda erkeğin örgüt içinde 
bir devrimci görevi yerine getirmesi gerekiyorsa, 
bu tutumu sergilernesi gerekiyor. Oysa sergilenen 
çok tersi pratikler geliştiriyor, bu i lişkiyi yozlaştı

rıyorlar. Nasıl ki toplumda kadJn güçlü ve yetkili 
olana bağlanır.orsa, burada da böyle bir ilişki or
taya çıkıyor. Ö. Hareketi içinde böylesi bir bağlı
lık kesinlikle yanlış bir bağlılıktır. Böyle bir bag
lı lığı kabul etmemek gerekir. lyi yönetici elbetteki 
herkesi bağlar; ama bu erkek ya da kadın olduğu 
için değil , doğru yönetici olduğu içindir. Bunu 
tersine çevirmek, eşitsiz il işkilerin kaynağı, bir ai
le haline getirmek suçtur. Nitekim bazı bölgeleri
miz imha tehlikesi aUauyor. Bazı ögelerin kendi
lerine sevdalanması , aylar-y ıllarca bu ilişkiyi ya
şamaları ve zayıf kadınların olumsuz rolleri faali
yetlerin durmasına, bölgelerin tasfiyesine neden 
olabiliyor. Nasıl büyük bir tehlike! Halbuki bunun 
yerine herkes devrimcileşebi lir , herkese devrimci 
mücadele ilişkis i dayatılabilir. Kadına bir cinsel 
nesne olarak deği l , bir devrimci olarak yaklaşmak 
gerekir. Devrimin ilkesine ve uygulanmasına bu
rada bu temelde bağlı kalınabilir. Böyle olmadı
ğında bu il işki üzerinde karşı devrim çalışır. Düş
manın bu konudaki bilinçli çabalarına birde yöne
ticinin zayıflığı eklenirse, burada olan mücadele
ye olur. Onun için ilkeli olmal,ı ve bu ilkeyi iyi 
uygulamak gerekir. Bu konuda devrimci eğitim 
ve örgüllenme sağlanır ve esasta devrim yaşanır
sa, burada aruk evlilikler kurulmuş ya da kutu!-

Kadın sorunu bir cinsel özgür
lük sorunu değildir. Cinsellik bu
rada aslında saptınlmış bir ko
numu ifade etmektedir. Cin.Sel öz
gürlük, ne kadının düşürülmüşlü
ğünde ve ne de özgürlüğünde bir 
neden olarak gösterilebilir. Kapi
talist-emperyalizm kadın cinselli
ği üzerinde oynayarak korkunç 
b ir sermaye dünyasını kurmuş
tur. Yine bugün en tehlikelifaşist 
rejimler ci.nsellik üzerinde ayna
narak sürdürülmektedir. 

ınamış o kadar önemli değildir. Aramızda gelişti

rilen durum bu değildir; tersine görev ve yetkileri
dir. Zaten bunları karşı-devrim körüklüyor. Bir 
kadın gördüğünde düşen zayıf kişilikten devrimci 
olma~. Bu adam kadın haklarına saygılı davrana
maz. Bu adam bir köledir. Böyle kadın bir köle
dir. Bunlar isterse evli o lsunlar, kesinlikle değer 
vermemek gerekir. Kişilere eğer özgürlük dayatıl
mak ve yaşatılmak isteniyorsa böyledir. Yoksa 
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sözde "kadın hakkı" ugruna igrenç dalkavuk.luk 
yapmak, örgüt olanaklarını bunun için harca
mak ... , işte bu namussuzlugun daniskasıdır. Sü
rekli egemenlik altında tutulan kadına özgürleş
mesinde yardımcı olmak, çabayı bu biçimde yo
ğunlaştırmak ayrı bir şeydir; bir de önderligi uğ
raştırmak ve sırf boyun egdirmek için buna agırlık 
vermek apayrı bir şeydir. Tabü ki ilişkilerin dev
rimcileştirilmesi karşılıklı çaba ister. Sen çabala
rıola buna yardımcı olursan, o da bu çabalardan 
daha da güç alır, örgütü yaşar ve devrimci tip or
taya çıkar. 

Bir çok arkadaşın bu konuda ilişkisine hakim 
olan hakim erkek anlayışı veya egemenlik anlayı
ş ıdır. Bu ilişkiyi belki bir çok kadın kabul edebi
lir. Zaten Kürdistan'da, en büyük egemenlik anla
yışını da mükemmel bir yönetim tarzı olarak da
yatır ve uygulatabilirsiniz. Bu konuda sınırsız bir 
kölelik yaşanmaktadır. Ama marifet, bu rahatlığı 
görerek yaşamak de~ildir. Kadın zaten zayıftır, 
erkek egemenliğine bin yıllardan beri alıştırılmış
tır. Ama ~yledir diye, buna yaslanmak doğru de
ğildir. Bir OzgUrlük Hareketçisi bu konuda ailesi
ni devrimcileştirmesini bilir, eğilir. Böyle bir çok 
aile eğitiyoruz. Bunun içinde yaşayanlar olarak 
sizler de eğitmelisiniz, eğer gerici tutkular varsa 
gidermelisiniz. Zaten bir erkeğin özgürlük yaşamı 
da ailesi içinde somutlaşır. Eğer özgUrlüğü bu bi
çimde geliştiriyorsa, genelde de geliştirir. Kadınla 
ilişkilerinde bir özgürlugü yaşıyorsa, o, dışarda da 
o kadar özgUrlükçUdür. Çocukları içinde ne kadar 
özgürlükçü bir eğitim ytlıiitilyorsa, o dışarıda da o 
kadar özgilrlükçüdür. Yoksa, ailesini tam bir feo
dal aile gibi yöneten bir adamın, bizde tam bir öz
gürlük savaşçısı olması mümkün değildir. Yine 
eğer, içeriği bile belli olmayan bir özel ilişkiyi so
nuna kadar yaşayan birinin bu kon11da özgürlüğü 
temsil etmesi mümkün değildir. Veya eğer, bir ta
raf (kadın ya da erkek) bir sınıf egemenliğini da
yatıyorsa, burada özgür bir ilişkiden bahs~dile
ınez. Biz hunları kabul etmiyoruz. Sosyalist ilişki
de baskı ve zor yoktur. Sosyalistler ne dayak atar, 
ne de attırırlar. Ne olursa olsun burada ilişki sos
yalizmin esaslarına göre cereyan eder. Elbetteki 
eğer kişi (kadın yada erkek) bir karşı-devrimciyse 
ve onu dayatıyorsa, ona da karşı-devrimcilere uy
gulanan esaslar uygulanır. Onun kadın ya da er
kek olması uygulamayı değiştirmez. Ama burada 
sorun bu değil. Sorun, özgürce kurulması gereken 
ilişkiler ve kişilerin birbirlerini devrimcileştirme
leridir. lşte burada bir çekişme var, devrimcileş
tirme arzulanan gilçlülükre yürilmilyor. 

Burada sorunu kişiselleştirmemek gerekir. Ör
neltin bir taraf burjuva ise ve burjuva çizgiyi bü
tün bir örgüte de dayatıyorsa, ona karşı tavır ala
cak olan kişi değil, örgüttilr. Bu noktada karşımı
za çıkan diger bir husus, sorunun kişisel bir na
mus ve onur sorunu haline getirilmesidir. Bu ko-

nuda yaşanan örnekler vardır. Toplumda hakim 
olan ve kaçınılmaz olarak hukukta halletme yön
temleri, yani kişisel bir namus ve onur sorunu de
rekesine indirecek ölümle sonuçlanan kişisel yargı 
ve uygulama hakkını kendinde görme, elbette ki 
bir sosyalistin içine girebileceği yaklaşımlar de
gildir. Eger taraflardan birisi sactakatı bozmuşsa, 
bu ne öldürme ve ne de dayak atmayla çözümle
nebilir; bu durumda kişi aslında yükten kurtoldu
gu için rahatlamalıdır. Mücadele alanlarında bu 
tür durumlarla çokça karşılaşılacaktır; bu konuda 
kişinin kendisine hakim olması gerekir. Bizim ge
nelde bir özgürlük mücadelemiz, bir sınıf müca-

Kadının devrimcileştirilmesi 
muazzam bir görevdir. Ailenin 
devrimcileştirilmesi, Kürdistan 'da 
zqferin temel bir koşulunun yeri
ne getirilmesidir. Aile üzerindeki 
büyük provokasyon aşıldığı oran
da, aşiret-kabile aevrimci açıltma 
uğrar. Aile içinde ulusal kurtuluş 
konuşulduğu zaman, bütün top
lumda devrim konuşulur. 

delemiz var. Biz, bu noktada karşımıza: çıkanı 
ezeriz. Yani eşimiz oldugu, bizden aynldıgı için 
degil, karşı-devrimci oldugu için ezeriz. Bizde fe
odal etki yaşandıgı için, örgütün halletmesi gere
ken bir çok şeyi, kendimizi örgüt yerine ve hatta 
hakim ve savcı yerine koyup, infazr da kendimiz 
gerçekleştirerek hallediyoruz. O halde bu konuda 
sosyalist egitim geliştirilmelidir. İlişkilerde her 
türlü feodal, küçük burjuva duygusallık ve ege
menlik-mülkiyet yaklaşımı yerine sosyalizm gide
rek daha fazla hakim kılınmalıdır. Temelde kendi
ne güvenen kadın ve kendine güvenen erkek öz
gürlük savaşçısıdır. Bütün ilişkileri özgUrleştirdigi 
oranda kendisini de özgürleştirdjğini bilir. Onun 
için "şöyle özgür bir bayandır, ama özgürlük faa
liyetlerine aktif katılmıyor" denildiginde, bahsedi
len kişinin özgürlUgüne kesinlikle inanmamak ge
rekir. Eger bir kişinin genelde büyük bir özgürlük 
savaşçısı olduğu, ama kadın özgürlüğü hareketin
de bir hastırmacı oldugu, bir egemen gibi hareket 

, ettiği söylenirse, onun genel özgürlüğünde ya feo
dalizm ya da burjuva ölçüler vardır ve tam gUve
nilemez. Demek ki özgür kadın ve özgür erkeği 
temsil gücü, devrimci görevlere bağlılık ve bu gö
revlerde gösterilen başarı oranında ortaya çıkmak
tadır. Görevlerin sabote edildi,!ti yerde, karşımıza 
çıkan apayrı bir "özgür" kişiliktir. Burada karşı
m.ıza çıkan, bir küçük burjuva kendini begenme, 
kendini sürdürme anlayışıdır. Bunun kabul edil
memesi gerekmektedir. 

Bugün Ö. Hareketi ortaınında sınırlı bir uygu
lamayı yapıyoruz. Bu, somut koşullara uygun ola· 
. . 
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rak yarın bütün topluma yayılması gereken yakla
şımdır. Kadının devrimcileştirilmesi muazzam bir 
görevdir. Ailenin devrimcileştirilmesi, Kürdis
tan'da zaferin temel bir koşulunun yerine getiril
mesidir. Aile üzerindeki büyük provokasyon aşıl
dıgı oranda, aşiret-kabile devrimci açılıma ugrar. 
Aile içinde ulusal kurtuluş konuşoldugu zaman, 
bütün toplumda devrim konuşulur. Yalnız bir aile 
bireyinin devrimcileştirilmesi eksiktir. Herkesin 
imkanları oranında ailenin devrimcileştirilmesine 
çaba harcaması bu nedenle önemlidir. Ailenin 
devrimcileştirilmesi, tabii ki dar anlamda kadının 
devrimcileştirilmesidir. Kadının devrimcileştiril
mesi aileyi devrimcileştirmeye götürür. Ailede 
kadının agırlıgı, yeri, konumu erkekten daha faz
ladır. Çünkü her gün o bu kurumdadır. O halde 

Örneğin gere]ctiğinde bir köylü 
gibi giyinilmesi, eğer devrim için 
önemli bir kazanım ortaya çıka
racaksa aşiretlerle evlilik bağı da 
dahil ilişki biçimlerinin geliştiri
lebilmesi mümkündür ve gerekli 
olabilir. Bu hem özgürleşmesi ve 
hem de bir yığın yan ilişkiyi getir
mesi içindir. Toplumda devrimci
leştirilmesi gereken böyle yığınca 
kadın ve erkek vardır. Ülkede on
lar devrimcileştirilirse, mücadele
ye hizmet doğrultusunda evlilik
'ler de geliştirilebilir, bunlar bir 
ulusal kaynaşmaya götürebilir. 

kadının devrimcileştirilmesi-özgürleştirilmesi 
önemli oranda ailenin özgürleştirilmesidir. 

Kürdistan'da biraz da olsa ayakta kalan tek şey 
ailedir. Ama aile üzerinde de sömürgecilik ve ge
riciligin muazzam oyunları vardır. Bizim bu te
melde sistemli yaklaşmamız ve ailcyi en azından 
karşı-devrimci etkilerden korumamız gerekmekte
dir. Alineo devrimcileştirilmesi şüphesiz hepsinin 
savaşa koşması değildir, ama en azından sıradan 
bir sempatinin geliştirilmesi gerekir. Bu durumda 
o aile, bir lojistik kaynağıdır, bir gizli ilişkiler 
kaynağıdır, bir barınak-sığınaktır, bir örgüt taşıyı
cı ilişkidir, geniş akrabalar kesimini kazanmadır. 
Demek ki, aile içinde etkili olabilecek yerden gir
mek ve orada devrimciliği sağlamlaştırmanın 
önemli sonuçları vardır. Devrimci faaliyetlerimiz
de, bunun aileye ne kadar yansıdığına dikkat et
meliyiz. Mümkün oldugu ölçüde bütün ailelere 
yansıyacak ilişki modelleri hazırlamalıyız. Böyle 
bir aileden örneğin beş kişiyi eğitme yerine, bu 
beş kişiden birini eğitmeye ağırlık vermeliyiz. 
Yalnız bir kesimin devrimcileştirilmesine degil, 
çeşitli kesimlerin devrimcileştirilmesine götürebi
lecek örgütsel ilişki ve bağlantılara öncelik ver-

meliyiz. Ve bunu giderek yaygınlaştırmalıyız. 
Devrim ancak bu temelde milyonlarca ilişki ör
gütlendirildiginde zafere ulaşır. Kadının devrim
cileştirilmesi küçümsenmeyecek oranlarda sağ
landığında işte bu pratik bir olgu haline gelecek
tir. Çok açık ki bu konuda büyük feodal önya'rgı
larla karşılaşacağız. Bir kadının yanına yaklaşına
nın belkide toplumda suç olarak görülmesi du
rumları ile karşılaşacağız, o zaman değişik yön
temler deneyeceğiz. Çeşitli alanlarda kadın ögele
rin egitilmesine önem vermekteyiz. Bunlar sadece 
geniş örgütsel ilişkilere bir başlangıç içindir. 
Amacımız en geniş biçimde ailelere giriş ve kadın 
kesimine ulaşmaktır. Bu ne lüksdür, ne de şunun
bunun için. O halde, bu ilişkiler bir başlangıç ha
line getirilerek, geniş kesimlere ulaşılmalıdır. 
Besbelli ki, dagdaki gerilla ile bu ilişkiler kurula
maz. Ama egitilmiş bir bayan kadro bu ailelere 
gidebilir, içine girebilir, eğitip-örgütleyebilir. Bu 
halkadan hareketle halktan lojiktik destek sagla
maktan, · halkı güçlü bir istihbarat kaynagı haline 
getirmeye kadar bir çok ilişki geliştirebilir. Bunlar 
devrimde küçümsenecek bir iş değildir. 

Genel erkek egemenlik anlayışına göre kadına 
son derece tali bir yer verilir. Veya ona sadece bir 
sevda-bir duygu ilişkisi temelinde yaklaşılır. Ha
yır! Burada, kadını devrime katma, onu o ilişki
lerden alma gibi bir yaklaşım egemen olmalıdır. 
Bu temelde deger biçilmeli, iş yapabilcceğine 
inançla ilişkilere sokulmalıdıt. Ama şuna da dik
kat edilmelidir ki, onun da yapabilecegi ve yapa
mayacagı işler vardır. Meseleyi düz el~ almamak, 
eşitligi bu biçimde uygulamak gerekir. Mücadele
ınize zarar verecek çocuksu ve aşın ilişkilere gir
mernek gerekir. Toplumumuz bu konuda dikkat 
eder. Sağlıklı olmayan ya da aşırı ilişkiler özünde 
sosyalist de olsa yeri ve zamanı olmadıgı için ö. 
Hareketine zarar verir. Bunlar topluma yaklaşır
ken neye nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda 
birer perspektiftir. Kısaca her şeye büyük bir dik
kat ve özenle yaklaşmak gerekir. Bu konuda ko
şullar, zaman, mekan, her şey önem taşımaktadır. 
Örneğin gerektiğinde bir köylü gibi giyinilmesi, 
eger devrim için önemli bir kazaııım ortaya çıka
racaksa aşiretlerle evlilik bağı da dahil ilişki bi
çimlerinin geliştirilebilmesi mümkündür ve ge
rekli olabilir. Bu hem özgürleşmesi ve hem de bir 
yığın yan ilişkiyi getirmesi içindir. Toplumda 
devrimcileştirilmesi gereken böyle yığınca kadın 
ve erkek vardır. Ülkede onlar devrimcileştirlıirse, 
mücadeleye hizmet doğrultusunda evlilikler .de 
geliştirilebilir, bunlar bir ulusal kaynaşmaya götü
rebilir. Ama millet meseleyi bu biçimde ele almak 
yerine, tam tersine en gayri-meşru, örgütü duruma 
uğratacak ve bitirecek biçimde yapmaktadır. Bu
rada akıllı olmak, özgürlüge örgütsel zeminde 
yaklaşmak gerekmektedir. Mevcut özgürlük ne 
kadar örgütlüyorsa, gerçekte o kadar devrimci ör-
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gütlenmedir. Şimdiye kadar bu konularda fazla 
uygulama olmamış, ilişkilerde devrimcileşmeye 
fazla çaba harcanmamıştır. 

Yapılan derin çözümlemeler ve en geniş izah
lar bu konuda izlenmesi gereken yolu çok açıkça 
belirlemiştir. Her arkadaşın kendisini bu çözümle
melerde bulması ve gereken ölçülere ulaşması 
önem taşımaktadır. Artık yıllardan beri sürdürü
len eski kişiliklerin değişik biçimlerde de olsa yü
rütülmesinin fazla şansının kalmadığı açığa çık
mıştır. Belirtilmesi gerekir ki, burada en ciddi teh
likelerden biri, özde zayıflık yaşandığı halde, geç
miş pratiği çok daha inceiterek sürdürme durumu
dur. Fakat bunun da bir şeyi kurtaramayacağı mü
cadelenin deneyimleri içinde çok açık şekilde gö
rülmüştür. 

Ülkemizde şekiilendirilmek istenilen Kemalist 
kişiliğin ve bunun kadın üzerindeki yansıması 
üzerinde boşuna durulmamıştır. Bu özellikler bir 
çok ögemizde geçerliliğini hala korumaktadır. Bi
zim en büyük savaşımız bu noktada, yani Kema
list etkilernelere karşıdır. Bunu örnekleriyle açık
ladık. Özgürlük Hareketimiz Türkiye kişiliğine 
alternatif kişilik oluşturmak istemektedir. Bu bü
yük bir kavgadır. TC'nin halklar nezdinde ve 
özellikle ülkemiz halkı nezdinde yarattığı kişilik 
her türlü sömürü ve baskıya açık, yanılgıtarla üre
tilmiş bir kişiliktir. Bu kişilik, ülkeye, sınıfına ve 
kendisine bile sahip çıkamamaktadır. Fakat teslim 
edilmeli ki, TC ona kapitalizmin çerçevesi dahi
linde nasıl bir yaşam tutturabileceğini okulların
da, ailede verdiği eğitimle iyi öğretmiş. Biz bu 
yapıyı devraldık ve bu yapı üzerinde çalışuk. Bu 
yapının en önemli özelliğinin kendisini inatça ko
ruması olduğu bilinmektedir. Hele bu kişilik aile 
içinde ve okulda belli bir nüfuz elde etmiş, yani 
kendini kabul ettirme durumunu yakalamışsa, da
ha sonraki toplumsal kariyer kazanmada ve qrgüt 
içinde bunu yansıtmada ö kişilik son derece tehli-

Özgilrlük Hareketimiz Türkiye 
kişiliğine alternatif kişilik oluş
turmak istemektedir. Bu bilyük 
bir kavgadır. TC'nin halklar nez
dinde ve özellikle ülkemiz halkı 
nezdinde yarattığı kişilik her tür
lll sömilril ve baskıya açık, yanıl
gılarla ilretilmiş bir kişiliktir. Bu 
kişilik, illkeye, sınifına ve kendi
sine bile sahip çıkamamaktadır. 

keli olmaktadır. Aslında Kemalizmin tahrip ettiği 
bu etkiyi hepiniz yaşamışsınız. Herkes birer Ata
türk olabilir anlayışında dile getirildiği gibi, ken
disini dayatanın sonuç alabileceği benimsetilmiş
tir. Türk tipi, bugün gerek Avrupa'da ve gerekse 
dünyanın bir çok yerinde çok acayip karşılanmak-

• 

tadır. Gerçekten bunların hepsi birer "Atatürk". 
Bu tip bilerek ya da bilmeyerek dünyayı görmü
yor, muazzam subjektif niyetlerle yaklaşıyor. Ör
negin, Avrupa'da en tortu işlerde çalıştınlmaianna 
ragmen, yine de kendilerini bir Avrupalı'ya bile 
üstün tutacak kadar çarpık bir üstünlük duygusu 
içinde, kendini begenebiliyor. Türklüğün büyük
lüğü üzerine türetilmiş şöven tezlerle dolu. Halbu
ki yüz de yüz muhtaç. Şimdi bu tip sorgulanıyor. 

Kadın hareketi bizzat kendile
ri tarqf"ından örgiltlendirilmeden, 
kendi kişiliklerini örgütlenme
den, onlara hiç bir hak dışardan 
lütufla verilemez. Sadece duygu 
yüklü yaklaşımlarla, yani birbiri
mizi ne kadar seviyoruz demekle 
de eşitlik ve özgürlük elde edile
mez. Bunların maddi bir temeli 
vardır ve ancak mücadeleyle ka
zandır. 

Ortak Pazar'a girişte ve demokrasi karşısında bu 
tip sorguya alınmış durumaddır. Kendilerine sivil, 
demokrat vb. sıfat yakışııran bazı Türk aydınları 
bu tipin kapitalizmi bile geliştiremcyeceğini biz
zat ifade ediyorlar. Bu tipin kapitalizmin önünde 
bir engel olduğunu belirtiyorlar. 

Kadın hareketi bizzat kendileri tarafından ör
gütlendirilmeden, kendi kişiliklerini örgütlenme
den, onlara hiç bir hak dışardan lütufla verilemez. 
Sadece duygu yüklü yaklaşımlarla, yani birbirimi
zi ne kadar seviyoruz demekle de eşitlik ve özgür
lük elde edilemez. Bunların maddi bir temeli var
dır ve ancak mücadeleyle kazan ılır. Burada gerek
Ii olan, önderliğin mücadele ve çalışma üslubuna 
tamamen adapte olmak, kendi özgürlük problemi
nin önderliğin özgürlük ortamının toplumda ge
nişletildiği oranda çözüm bulacağını bilerek an
lam biçmek, genel özgürlük hareketiyle kendi öz
gürlük hareketi arasında bağı iyi kurabilmek, bun
ları birbirinin yerine geçirmemektir. Yani kadının 
özgürlük problemi her şeyin önüne geçirmek de, 
reddetmek de hatalıdır. Böyle bir sorun yoktur, ö. 
Hareketi kazansa zaten buda hallolur demek, Tür
kiye solunun ülkemiz meselesine yaklaşırnma 
benzer. Onlar da, Türkiye kurtulursa zaten Kürt 
problemi de çözölür demekteydiler. Yanlış! So
mut koşulların çerçevelediği sorunlar ancak o ko
şullarda müdahaleyle halledilebilir. ö. Hareketi 
bu konuda önderlik yapmakta, çerçeve çizmekte
dir. Bu gençlik için de, köylülük içinde, işçi sınıfı 
için de böyledir. Kadın için daha çok böyledir. 
Kadın için daha çok böyledir. Uygulamak gereki
yor. Bundan kalkarak Kürt kadınının büyük yurt
severlik hareketine harç olunabilir. Ona katılım 
büyük bir coşkuyla sağlanabilir. İnsan buna bü-
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yük bir şans gözüyle bakar ve degerlendirir. İşte 
anlamanız ve elde ettigine inanınanız gereken ta
rihsel firsat budur. Madem ki devrim olayının 
içinde yer alınmaktadır ve madem ki kendi tanı
niınızı yaparak bu işin içine giriyorsunuz, o halde 
bu iş de sizlere düşer. Mutlaka bir kişinin eliniz
den tutmasını beklememelisiniz. Bagımsız-insiya
tif sahibi kişilik biraz böyle gelişir. Aile ortamın
da oldugu gibi hep birisi gelsin yaratsın diyen ki
şiligin fazla yol aldırmadığı ortaya çıkmıştır. Ulu
sal kurtuluş sürecine çok çeşitli sınıf, tabaka, din, 
mezhep, kültür ve kişilikler girer. Onlanô hepsine 
demokrasiyi tanırız. Ama tanıdığımız demokrasi, 
kendi çabalannda daha fazlasını elde etmelerine 
vesile teşkil etmez. Demokrasi herkese gücü ora
nında özgürlük tanır. Genel demokrasi mücadele
sine -ki bu bizde ulusal kurtuluştur- kendinden 
verdigi şeyler oranında alır.Dolayısıyla, kendi ala
nını bilinçlendirdiği ve örgütlendirdigi oranda ge
nel safiara aydınlık getirir, güç katar ve bu ona 
kendini daha fazla formüle etme imkanı tanır. Biz 
çok çeşitli kesimlerin böyle bilinçlenmesi ve ör-
1?\Ütlenmesine karşı değiliz. Hepsinin katıksız bir 
Ozgürlük Hareketi elemanı olmasını da şart koş
muyoruz. Fakat burada genel dogtultuyla oyna
mamak, engel haline gelmernek gerekir. Yine, az 
emek ile çok şeyin ele geçirilemeyeceginin bilin
mesi gerekir. 

Kadın özgürlük anlayışı konusunda çok şey 
söylenmektedir. Bunlar önderlik çözümlemelerin
de mevcuttur. Halen Sovyetlerde bile kadın öz
gürlüğünün en temel bir problem olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Elbette bizde bu sorun köklüdür ve 
ilkeli yaktaşılmak zorundadır. Emperyalist kapita
lizmin üzerinde en çok oynadığı bir nesne duru
munda olan kadın, en çok özgürleştirilmesi gere
ken bir nesnedir. llkeliyiz ve bu konuda son dere-

Bu konuda kesinlikle ihmal et
mememiz gereken görevler vardır. 
Kesinlikle resmi yerleşmiş feodal 
önyargtlarla yak laşmamaltyız. 
Kadının zayif ve örgütsüz olması 
erkeği sahte pehlivanlar durumu
na getirmesin. Tam tersine o güç
lülük denilen de muazzam bir 
güçsüzlük yatar. Erkeğin bu ko
nudaki binlerce yıllık egemenlik 
V(IStflarına dayanarak derinleş
tirdiği aslında kudret değil, güç
süzlüktür. 

ce sağlam bir pratigin sahibi olmalıyız. Katılım 
bu konuda son derece güçlü olmalıdır. Bu konuda 
sadece kadının degil erkegin de özgürleştirilmesi 
gerekiyor. Bu konuda erkek egemendir, ama ege
men olmak özgür olmak anlamına gelmez. Kaldı 
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ki, kadın köleligine tapmış erkek, bizde en tehli
keli erkektir. Erkeklerin düşkünlüğünün temelin
de kadın ilişkilerine karşı uyguladıklan anlayış ve 

Emperyalist kapitalizmin üze
rinde en çok oynadığı bir nesne 
durumunda olan kadın, en çok 
özgürleştirilmesi gereken bir nes
nedir. İlkeliyiz ve bu konuda son 
derece sağlam bir pratiğin sahibi 
olmalıyız. Katılım bu konuda son 
derece güçlü olmalıdır. Bu konu
da sadece kadının 'değil erkeğin 
de özgürleştirilmesi gerekiyor. Bu 
konuda erkek egemendir, ama 
egemen .olmak özgür olmak anla
mına gelmez. Kaldı ki, kadın kö
leliğine tapmış erkek, bizde en 
tehlikeli erkektir. 

uygulamalar yatmaktadır. Bu ister kazakvari is
terse papazvari bir görünümde olsun veya yansı
sın, gerçek böyledir. Tabii ki kadına yaklaşım ay
nı zamanda erkeğin özgürlük derecesini belirle
mektedir. Söylendiğine göre Sovyetlerdeki kadın
ların son günlerdeki bİr sloganı da, Sovyet erkeği
nin kadına ilişkin büyük şovenist yaklaşımana 
karşı imiş. Orada durum bu ise, birde bizdeki er
keğin durumunu düşünün. Acaba bu k9nuda kişi
likler ne kadar ölçülü biçilmektedir. Kadın köle 
düşmüştür, ama erkek bu köleliğin ne kadar uza
ğındadır. Erkek için kadın nedir? Kadın için erkek 
nedir? Bunlar gerçekten iyi sorular. Ama sormaya 
bile cesaret edemiyorsunuz. Biz bu konuda kesin
likle resmi klasik feodal anlayışlarla meseleye 
yaklaşmadık. Kadına yönelik olarak hem lanetli
dir,düşkündür, zayıftır biçimindeki bir yaklaşım 
hemde balıklamasına bir dalış yanlıştır. Kadın 
dogtu ele alınabilir, toplumsal gelişmede önemli 
güç sahibi olabilir. Bu konuda kesinlikle ihmal et
mememiz gereken görevler vardır. Kesinlikle res
mi yerleşmiş feodal önyargılarla yaklaşmamalı
yız. Kadının zayıf ve örgütsüz olması erkeği sahte 
pehlivanlar durumuna getirınesin. Tam tersine o 
güçlülük denilen de muazzam bir güçsüzlük yatar. 
Erkeğin bu konudaki binlerce yıllık egemenlik 
vasıflarına dayanarak derinleştirdigi aslında kud
ret de~il. güçsüzlüktür. Bu sorun tam çözümlen
miş de değildir. Fiziksel, siyasal ve ekenomik gü
cüne dayanarak erkeğin kadın üzerinde geliştirdi
ği baskı -cinsel ilişkilerç!en siyasal ilişkilere ka
dar- onurlu bir hakimiyet değildir. İster eş, isterse 
kader olsun böyle bir baskının dayatılması doğru 
devrimci bir yaklaşım olamaz. Özgürlükçü olmak 
istiyorsanız bu konuda kendinizi yoklamak duru
mundasınız. Burada duygularda düvenemczsiniz, 
"aşık oldum, başıma ne geldi" gibi yaklaşırnların 
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hiç bir sonucu yoktur. Bu konuda da son derece 
duyarlı, inceleyici olmak ve kişilig-imizi kurtar
mak durumundayız. Yüzyılın dayattıg-ı gerici-kö
leci ilişkiler vardır. 

Türkiye'de Kenan Evren'in erkeklig-i karşı
sında gelişen eg-ilimler çok tehlikeli eg-ilimlerdir. 
Kadın-erkek birbirine karıştı, erkek kadınlaştı,ka
dın sahte erkekleşti, en rezil bir durum ortaya çık
tı. Baskı karşısında olup olacag-ı budur. O halde, 
burada erkeg-in de onuru kurtarılmalıdır. Erkek de 
özgürleşmelidir, onun da kadının dayattıg-ı köleli-

. g-e karşı özgürlük hakkı vardır. Bu konuda tek ta
raflı olarak erkeg-i düşünmemek gerekiyor. Kadı
nın da erkek üzerinde köleleştirici etkileri vardır. 
Bunu, dayattıg-ı duyum ve tutkuları ile yapar, "ne 
de olsa erkek benden vazgeçmez" der ve inim 
inim inletir. Demek ki , erkeğin de kadının zul
münden kurtarılması gerekiyor. Ö. Hareketi, aynı 
azamanda erkeg-i kadının düşkünlüğünden, zul
münden, oyunlarından kurtarma hareketidir. ö. 
Hareketi'nin büyük özgürlük değerini takdir et
mek gerekiyor. Erkeğin kurtuluşu da basit bir 
olay değildir. llişkilerde köleleştirici şeyler çok 
fazla. Eğer biz kadın karşısında erkeği özgürleşti
rirsek; kendini sahte eğemenliğe kaptıran, sömür
gecilik karşısında günde bin defa karılık yapan 
ama zayıf bir kadının karşısında kırk defa erkek
lik tasiayan erkeği kurtamsak bizim erkeğimiz 
özgür bir erkek olur. Bu erkek hem başarılı bir 
anti-sömürgeci ve anti-gerici olur, hem kendi hu
kuku ve onurunu kurtarır ve hem de kadına dogru 
yaklaşır. Böylesine özgür bir erkekliğe ulaşmak 
sorunu, kadının özgürlük prablemini daha fazla 
öne çıkarmıştır. Buna erkeğin de kurtarılması di
yebiliriz. Erkeğin, özgür erkek olabilmesi için, 
ekonomik, siyasi, vb. her türlü avantajlarından 
kurtarılması gerekir. Hakim erkek böyle erkektir. 
Bunlar sağlanmadan özgürleşme de olamaz. Sov
yetler de bile halen erkek şovenizm i aşılmış değil
dir. Belki onların ulaştığı nokta bile bizim toplu
mumuz açısından çok geç ulaşılabilecek bir sevi
yedir, ama bununda ötesinde bahsedilen anlamda 
özgürlüğe Ö. Hareketi içinde ulaşılabilir. Bu ko
nuda yüzyılların kazandırdığı o erkek egemenlik 
duygulanna sevdalanılmamalıdır. Kadın karşısın
da güçlü olmak bir hiçtir, esef edilecek bir durum
dur. Sömürgecılik karşısında ve özgürlük faaliyet
lerinde güçlü olmak gerekir. Ve elbetteki kadına 
da yardımcı olması gerekir. Özellikle kadının 
olumsuz dayatmaları ve köleleştirici etkilerine 
karşı erkek, kendini bilinçlendirmeli, özgürleştir
meli, duyarlı ve dikkatli kalmalıdır. Burada güç 
kazanılacağına inanılmalıdır.Kadın da ne erkeğe 
dayanarak, ne duygusallığa kapılarak ne kendisini 
metalaştırarak asla kurtolabileceğini düşünmeme
lidir. 

Biz bu çözümlemeleri kapsamlı olarak yaptık. 
Özgür kadın anlayışı zor anlaşılacak bir kadın 

anlayışıdır. Ama böyledir diye, bu konuda rahat
lık, kişisel mutluluk hemen ortaya çıkmayacak di
ye temel ilkeden vazgeçemeyiz. Kadın özgürlüg-ü 
konusunda hassas olmalıyız. llkeli, incelemeci, 
hassa bir cinsel yaklaşımın da çok tesinde bir in
san olarak yaklaşmalıyız. Kadın sorunu bir cinsel 
özgürlük sorunu değildir. Cinsellik burada aslında 
saptırılmış bir konumu ifade etmektedir. Cinsel 
özgürlük, ne kadının düşürülmüşlüğünde ve ne de 
özgürlüğünde bir neden olarak gösterilebilir. Ka
pitalist-emperyalizm kadın cinsellig-i üzerinde oy
nayacak korkunç bir sermaye dünyasını kurmuş
tur. Yine bugün en tehlikeli faşist rejimler cinsel
lik üzerinde oynanarak sürdürülmektedir. O halde 
bizim bu konuda da saptınlmış anlayışiara müsa
de etmeyeceğimiz çok açıktır. Kadın özgürlüğüne 

sonuna kadar doğru yaklaşmak, ilkeli yaşamayı 
dayatmak, kadının düşürülmüşlüğüne dog-ru ce
vap vermek, anlayış düzeyinde de olsa ilişkilerin 
ilkelere bag-lı olarak gelişimine göz-kulak olmak 
partinin stratejik yaklaşımıdır. Erkeklerde önemli 
erkeklik yargıları, kadınlarda da daha fazla yargı
lar sözkonusu olabilir. Ama doğrularımız budur, 
ilkemiz budur. Biz bunda son derece ısrarlı davra
nacag-ız. Sizler de kendinizi bu temelde yenileme
li, katılımı bu temelde güçlü yapmalısınız. Bir · 
grup bayan bu konuda parlak bir sonuç verme
mekle birlikte, yine du bu şansı yitirmiş değiller
dir. Onlar da bu büyük özgürlükçü görevlerini 
Özgürlük Hareketi'nin gücüne dayanarak ve bu 
görevleri genelde özgürlük mücadelemize ayrıl
maz bir biçimde bağlı kılarak, görevler karşısında 
ne ihmalkarlık yapıp, ne de onu herşeyin önüne 
geçirerek, yeni taktik hata yapmadan, genel öz
gürlükle ve örgütle bağlantılarını koyarak örgütle
ıneli ve eyleme geçirmelidirler. Bu konuda görev
lerimizi her zamankinden daha fazla kavrayalım 
ve gereklerini yerine getirelim. Kapsamlı bir anla
yışa ulaşılmıştır. Uygulama için imkanlar şimdi 
daha fazla gelişmiştir. Uygulama ise kesinlikle Ö. 
Hareketi'nin ve UKC'nin örgütlenmesine bag-lıdır. 
Devrimci özgürlük savaşımımız geliştikçe kadı
nın da devriinci savaşımı gelişecektir. Gerçekten, 
herhangi bir ülkeden daha fazla Kürdistan'da öz
gürlük savaşı geliştikçe kadının da özgürlüğü ge
lişmektedir. Ö. Hareketi içinde biz özgürlük iliş
kilerine sınırlı da olsa ortam ve örgiltlülük sağla
dığımız oranda, bu Ulusal Kurtuluş Cephesinde 
de örgütlenecek ve Ulusal Kurtuluş Cephesinde 
kadın örgütlendikçe toplumsal özgürlük kazanıla
caktır. Onun da en önemli bir parçası bizzat kadın 
kesiminin özgürleşmesi biçiminde karşımıza çıka
caktır. O halde, bu kadar önemli olan bu görevie
rimize her zamankinden daha fazla duyarlıca sa
rılmanın ve gereklerini yerine getirmenin vazge
çilmezlig-i ortadadır. 
ı· ' ' ı ı ı • .• ı ı • ı . ' ı . ' ı . ı . ı ' ı ·ı ::::::::::::::::::::: a· .,.,. T. ·1·:::::::::::::::::: ~ :: 
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"Biz Küı:t kadınları şilndiye 
kadar hayatın her alanında , hep 
arkadaydık, artık ön saflarda 

.yeriınizi alalıın." 
Yurtsever Kadınlar Derneği (YKD). Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şeji.ka BU· 

CAK'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Cizre ve Diyarbakır'da yaptığı 
SerhUdandaki Kürt Kadınının durumuna ilişkin röportajını yayınlıyoruz. 

ŞEFİKA BUCAK - Röportajımıza başlamadan önce, çalı.şmamızı özgürlük ve bağım
sızlık uğruna şehit düşen ve hala mücadeleye devam eden tüm dünya emekçi kadınları
na armağan ettiğimizi ve bu vesile ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutla
dığımızı belirtmek isierim. Teşekkür ederim. 

- Do~um yeriniz'? 
Z. ALEKMEN- Silvan doğumluyum. 
l. ZUGURLU- Lice Fis köyündenim. 
S. YAN!- Doğum yerim Mazıdağ. 

-Kaç yaşmdasınız? 
Z. ALEKMEN - 40 yaşındayım. 
t. ZUGURLU ....._ 65 yaşındayım. 
S. YANİ- 50 yaşındayıın. 

- Evli misiniz? Çocuk sayısı? 
Z. ALE'KMEN- Evli ve 4 çocuk annesiyim. 
1. ZUGURLU- Evliyim. 10 çocuğum var. 
S. Y ANl- Evliyiın. 7 tane çocuğum var. 

- Okula gittiniz mi? 
Z. ALEKMEN- Ortaokulu bitirdim. 
1. ZUGURLU - Okula gitmedim. Çünkü 

böyle bir imkanım olmadı. 
S. YANİ -Okula gitmedim. Öyle imkanla

nın yoktu. 

- Ne işle u~raşıyorsunuz? 
Z. ALEKMEN- Ev kadınıyım. 
t. ZUGURLU- Ev kadınıyıın . 
S. Y ANl- Ev kadınıyıın. 

-Türk ~ömürgecilerinin Kürt Halkı ve Ül
kesi üzerindeki. egemenligi konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

Z. ALEKMEN -Bir takım insanlık dışı olay
ların çevremdekilerin başına geldiğini görüyor
dum. Benim başımada 89'da kocaının tutuklanına
sıyla geldi. Kocaının görüşüne giderken cezaevi 
kapısında bizi insan yeririe koymadıklarını biz ne 

kadar kardeşlik elini uzattıksa bizi reddettiler. Bi
ze düşman gözüyle baktılar, bize çok baskı yaptı
lar. Çocuklarımızın beyimin ve benim insan oldu
ğumuzu düşünüyorduın ama bunu gösteren hiç bir 
davranı belirtisi yoktu. Kocam 20 yıllık öğret
mendi. Görevden attılar, öğretmenlik yaptığı yer
de hakaretler çok görüyordum, çevredendışlanı
yordum. 

l. ZUGURLU- Bizler Kürdüz. Kendi bayra
ğımız altında yaşamak istiyoruz. Başka bir ülke
nin bayrağı altında yaşamak istemiyoruz. Bunu is-

. tediimiz için çok baskı ve işkence gördük. Müca
dele de 3 çocuğumu feda ettim. Bunları yaşadık
tan sonra artık hiçbir güçten korkmuyoruın. Bu 
amaç uğruna üzerime hangi görev düşerse yerine 
getireceğim. Gerillalar köyümüze gelmeden önce 
çok bilinçsizdik. Onlar köye gelip gittikten sonra 
onlardan ve onların yaşantılanndan etkilendik, bu 
süreç içerisinde hızlı bir değişim oldu~ Ancak 
şimdi kendimizi ve halkımızı tanımaya başladık. 
Öyle bir haldeydik ki, hiç unutmam bizim köyün 
yukarısında bir gerilla şehit oldu. Şehidin boynu
na ip takılarak askeri araca bağlayıp bu şekilde 
köyden Diyarbakır'a kadar sürüklediler. O zaman
lar bilinçli değildik. Şehitlerimize sahip çıkamı
yorduk. Şimdi özgürleşmenin bilinçindeyiz. Türk 
sömürgecilerinin haklanmızı gaspetmesine izin 
vcrmeyeceğiz. 

S. '(ANİ- Devletin bize uyguladığı insanlık 
dışı uygulamalan istemiyor, Kürt olarak kendi 
kimliğimizle yaşamak istiyoruz. Bunun için mü
cadele edeceğiz. 

-Neden Serihildanlara katılıyorsuıiuz? 
Z. ALEKMEN- Halk olarak ezildiğimizi 

şehitlerimizin bunun için mücadele edip canlarını 
feda ettiklerini ve bizede düşen onlara güzel gör- , 
kemli cenaze törenleri düzenlemek olduğuna 
inandığım için serihildanlara katılıyorum . Cenaze 
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törenlerinden birinde gözümün önünde yaşlı ka
dınların coplandıgını, kurşunlandıgını, bize Kürt
lerin taranınası için emir aldıklarını, cenaze töre
ninin kan gölüne gönüştügünü, genç kızlarımızı 
çırılçıplak soyduklarını, insanlarımızı ele geçme
mek için kendilerini uçurumdan attıklarını, göz 
yaşartıcı bombaların atıldıgını, uçurum altlarında 
insanların bir et yıgınını andırdıklarını gördüm. 
Bu olayın Halepçe'den pek farkı yoktu. Serhildan
lara katılmadan önce o kadar vahşi davranabile
ceklerini tahmin etmiyordum, bu olayda yaklaşık 
3 ay şuurum yerine gelmedi. 

1. ZUGURLU - Baskıları ve köle gibi yaşa
mayı reddetigim içi!l, serhildanlara katıldım. 

S. YANİ -Bizim çocuklarımızın bütün dün-

Z. ALEKMEN - Serhıldanlara katıldığımda 

beyimin ve arkadaş çevresinin benimle gururlan-
?ıklarını gördüm. · 

· l. ZUGURLU- Kendi ailem iyiydi. Akraba 
çevresi oğullarım şehit düştükleri zaman onlardan 
çok söz yedim. Onlara göre çocuklarımı bu dü
şünceyle ben tanıştırmıştım. Öyle olmuştu ki be
nim için "getirin Patasa bırakılım" diyorlardı. Fa
kat serhildanlara katıldıktan sonra saygı duymaya 
başladılar. 

S. YANİ- Bu yaşta bir kadının öyle içten 
Serhildanlara, açlık grevierine toplantılara katıldı
ğını görünce benimle gururlandıklarmı bana yak
laşım tarzlarından çıkarıyordum. 

ya çocukları gibi özgür ve aynı zamanda bütün - Aile ilişkiniz serihildana katılmamza el-
Kürt halkının özgür ve bagımsız olması için Ser- verişii miydi? 

hildanlara katılıyoruz. z. ALEKMEN _ 

r---------------------------~--------------, Her konudakocama 

- Serihildan- destek verdiğim için 

lara katılmadan aynı şekilde, kocam 
önce yaşama ba- da bana destck veri-

kış açmız? yor. Bana göre kadın 
z. ALEKMEN k.6ltıır <ık.ti'.M bir meta değildir, 

- Eşimin müca- toplumsal konular-

delesine saygı du- dan tut her konuda 
yuyordum, uzak- kocasına destek ver-
tan görüyordum. melidir. Kendi kimli-
Fakat aktif, müca- ğine sahip çıkmalı-
deleci değildim. dır. Öyle bir ailem 
Özgürleşmenin olduğu için mücade-
hayati bir degcr Ic etmem hiçbir za-

·oldugunu sonra- lf!~liiiiJIIJ man engellenmedi. 

dan anladım. l. ZUGURLU -

l. ZUGURLU Baştada belirttiğim 

_ Serhi ldanlara '------=--...:_~;......;,;:::._-""!... __ -'-__;.;------.---... gibi bu düşünce ile 
katılmadan önce ailecc tanıştık. Onun 

fazla bir şeyden haberdar değildik, sabahtan akşa- içindir ki ailede hiçbir engel çıkmadı. 

ma kadar tarlada çalışırdık. Sanki yemek, içmek S. YANİ - Ben ailemin bilinçlenmesiyle be-
ve çalışmak için yaratılmıştık. Özgür bir ülkeye raber bilinçlendim. Ve beraber inandığımız, uğru-
sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmi- na az da olsa üzerimize düşeni yapıyorduk. bun-

yorduk. dan dolayı ailem mücadelemc engel olmadı. 

S. YANİ- Eskiden çok bilinçsiz, ne olduğu
muzdan bile haberimiz yoktu. 80'lerde oğlum tu
tukluydu. Cezaevleri ve mahkeme kapılarında 
suçsuz olan çocuğumun nasıl yargılandığını içeri
de neler çektiğini, insanlığa yakışmayan bir şekil
de muamele görüyorlardı. Bunu görüyor ve buna 
karşı tepkim çoğalıyordu. Bu sürede bende büyük 
bir değişim oldu. Artık dünyadfin kendisinden, 
haberi -olmayan Sabiha gitmiş yerine herşeye ge
niş bakan kendisini, ülkesini ve az da olsa dünya
yı tanıyan bir Sabiha gelmişti. 

- Serihildanlara katılırken diğer kesimle
rin "erkeklerin" bakış açıları nasıldı? 

-İlk seribildana nasıl katıldınız? . 

Z. ALEKMEN -İlk yürüyüşc katılışım 1990 
da oldu. Halpçe olaylarını kınama yıl dönümüy
dü. Yasal izin alındığı halde bize cop ve kalaslarla 
saldırıp yaraladılar, bir kısmımını tutukladılar, 
kızlarımızın elbiselerini yırttılar, yaşlı kadınların 
saçlarından tutup sürüklediler, bende kalas ve dip
çiklcrden aldığım darplarla 3 gün yatakta kaldım. 

l. ZVGURLU- Çocuklarımın gerilla oluşları 
ve ailemin Yurtsever olmasından dolayı askerler 
tarafından evime her zaman baskın yapılıyordu. 
Sürekli gelip "sizi tarıyacağız" tehditlerini savuru
yorlardı. Öyle olmuştu ki bazı günler atların tav-
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!alarmda kalıyorduk. Orası bizim için çekilmez 

hale gelmişti. En son köyden kaçmak zorunda 
kaldık. Diyarbakır'a yerleşmiştik. Bütün bu zor
luklar bizi mücadeleye iterek serhildana katılma
ma neden oldu. 

S. YANİ - Önceleri cezaevi kapısında pro
testo gösterilerine kai.ıldım. Türkçem düzgüıı ol
madıgından dolayı ogıumla yüzyüze görüştügüm 
halde konuşmama izin vermediler. Bunu gerekçe 

sunup oglumu bir ay hücreye kapattılar, bunları 

protesto etmek için cezaevi kapısında gösteri yap
tım. 3 saat yüzümüzü duvarlara dayadılar, elleri
miz başı~zın üstünde hazırol vaziyetteydik. Bu 

şekilde köpekleri üzerimize saldırdılar. 

- Seribildana katılmanız aile ilişkinizi na
sıl etkiledi? 

Z. ALEKMEN - Beyim bana her konuda 

destek veriyor, onunla her konuda oturup tartışı
yoruz. Her konuda fikir alışverişinde bulunuyo
ruz. Çocuklarımıza demokrasi, barış, kardeşljk, 

eşitlik düşüncesi aşılıyoruz. • 

l. ZUGUR- Ailem yurtseverdi. Olumsuz bir 
etkisi olmadı. Aksine birbirimize destek olarak 

birlikte mücadele ediyoruz. 

S. YANİ- Ailem duyarlı bir aile old~gundan 
mücadelem yönünden herhangi bir engel çıkmadı. 

- Serihildanlara katılmanız ekonomik, 

sosyal, siyasal yapınızı nasıl etkiledi? Kısaca ./ 

açıklar mısınız? 

Z. ALEKMEN- Ev içinde eşitçi bir şekilde 
degişimler oldu. Artık ben her konuda fikir belir
tebiliyoruın. Sosyal yönden çok kazanımının ol

du, siyasi olarak bilinçlendim, ekonomik olarak 

kocam ögretmenlikten atıldıgı için çok zorluk 
çektim. Ekonomik olarakta sıkıntılı anlar yaŞadı
gımız oldu. 

l. ZUGURLU - Ben 4 yıl mahkum kaldım. 
Tarlalarımızı ekınemize izin vermiyorlardı. 9 yıl 

boyunca köyde bulunan kahvemizin kapısı mü
hürlendi. Toruntarım ayakkabı boyacılıgı yaparak 
ufak işlerde çalışarak, geçiınimizi saglıyorlardı. 
18 nüfuslu ailenin geçimini küçük torunlanm kar
şılıyordu. 4 yıl aradan sonra tarlalarımız ekmeye • 
izin verdiler. Şimdi kendimiz yani kadınlarımız 

tarlada çalışarak geçiıniınizi saglıyoruz. Her ser
hildanda sosyal ve siyasal açıdan hergün yeni ve 

olumlu şeyler ögreniyoruz. 

S. YANİ - Ekonomik olarak çok yıprandık. 

Ne çalışacak kimsemiz kalmıştı, ne iş imkanı var

dı. 

- Serihildanlara katıldıktan sonra yaşama 

bakış açınız? 

Z. ALEKMEN- Halkımla bütünleştim, mü-

cadele etmeye devam edecegim. 

1. ZUGURLU- Bu olayları yani haksızlıkları 
vahşeti gördügüm müddetçe susmayacagım, aynı 
zamanda karşı çıkacagım. 

S. YANİ - Erkek arkadaşlarla beraber top
lantılara mitinglere, cenaze törenlerine açlık grev
Ierine katıldım. Bu tür çalışma beni erkeklere eşit 
düzeye getirdi. Bir insanın nasıl yaşaması gerekti
gi, yaşamaması için nasıl bütün hakların elinden 

alındıgı bunların geri alınması için ne yapmamız 

gerektiği, yani ayaklarımızın üstünde durabilme-

sini ögrendik. 

- Kürt kadmlarma söylemek istediginiz 

birşey var mı? 

Z. ALEKMEN - Serhildanlara katılmalarını 
ve hatta daha aktif görevlerde yer almalarını, ayrı
ca her konuda ve her zaman halkının yanında ol
malarını istiyorum. 

t: ZUGURLU - Biz Kürt kadınları şimdiye 
kadar hayatın her alanında hep arkadaydık artık 
ön saflarda yerimizi alalım. 

S. YANİ - Kürt kadınlan ve ezilen bütün 

dünya kadıniarına sesleniyorum. Artık evlerimiz
de Olurmayalım, erkeklerimizle omuz omuza mü
cadele edelim. Kürt kadını daha fazla ezildiği için 

daha fazla mücadele etmesi gerekir. Çocukları
mızla erkeklecimizle el ele verip birliktelik kura
lım. Bu baskı ve sömürüye karşı duralım . Türk ve 

Kürt kardeşligini hep beraber yaratalım . 
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"Kürt Sor_ununun Geldiği Aşama, 
Artık Ik iyüzlü Duşünceleri 

Kolaylıkla Deşifre Edebilmektedir" 

Bilimadamı İsmail Beşikçi, DGM'ne sunduğu savunmalarından resmi 
söylemi, resmi tarihi ve düzeni eleştirmeye devam ediyor. 

Sayın Yar&ıçlar, 

"Bilim Yöntemi Türkiye'deki Uygulama 1. 
Kürtlerin Mecburi lskanı" isimli kitaptan dolayı 
yargılanıyorum. Bu yargılamayla ilgili bazı açık
lamalar yapma geregini duymaktayım. 

1. Sözü edilen Kürtlerin Mecburi tskanı isimli 
kitaptan dolayı ikinci defa yargılanıyorum. 

Kitabın ilk baskıcı, 1977 yılında Kornal Yayı
nevi tarafından yapılmıştı. Kitap hakkında, İstan
bul Basın Toplu Asliye Ceza Mahkcmesi'nde, 
milli duyguları zayıtlaU'nak ve bölücülük yapmak 
iddialarıyla dava açılmıştı. (142/3) 

Yapılan yargılama sonunda, aynı mahkeme ta
rafından 3.3.1982 tarih ve Esas 1981/32 Karar 
1982/23 sayılı ilamla 1 yıl 6 ay ceza verildi. 
1980'li yıllarda, başka cezalada birlikte bu ceza
nın da infazı yapıldı. 

2. 1991 yılı Nisan ayında, TCK'nın bazı mad
deleriyle birlikte 142. madde de yürürlükten kal
dırıldı. Bu, Kürtlerin Mecburi tskanı dolayısıyla 
yapılan yargılamanın hükümsüz kalması, yargıla
maya konu olan maddi delilin ortadan kalkması, 
yargılama konusu yapılan fiilin artık suç kabul 
edilmemesi demektir. 

3. 1991 yılı Ekim ayında, Kürtlerin Mecburi 
İskanı kitabı, Yurt Kitap-Yayın tarafından yeni
den yayınlandı. Kitap bu sefer de 3713 sayılı Te
rörle Mücadele Kanunu geregince topla~ıldı ve 
hakkında dava açıldı. 

lşte bu süreçle ilgili olarak bazı açıklamalar 
yapmak geregi ortaya çıkmaktadır: 

4. 1977 yılında yayınlanmış bir kitap var. Yar
gılama yapılmış, ceza verilmiş ... Ceza infaz edil
miş. Bu ne anlama gelmektedir? Hukuksal bakım
dan bu sürecin :ınlamı şudur: Cezanın infazıyla 
birlikte, tahliye edilen kişinin ıslah oldugu kabul 
edilmektedir. Cezanın infazının bitimiyle tahliye 
edilen kişi ıslah olmuş sayılır. Hukuksal bakım
dan bizim ıslah olmamız ne anlama gelmektedir? 

Biz, sözü edilen Kürtlerin Mecburi tskanı ki
tabını 1991 yılında aynen yayınladık. Bu yayın
dan dolayı kitap yeniden toplatıldı, hakkında, ce
za davası açıldı. Burada ıslah süreci nasıl işle
mektedir? 

Aslında, bu, "ıslah" gibi hukuksal bir kavram
la açıklanabilecek bir konu degildir, bilimle, dü
şünce özgürlüğüyle ilgili bir konudur. İnsanların 
söyleyecekleri bir şeyleri varsa bunu söylerler. 
Yazarlık biraz da budur. Biz, toplumsal ve siyasal 
sorunları bilimin kavramlarıyla, bilim yöntemjyle 
anlamaya, kavramaya ve anlatmaya çalışıyoruz. 
Bilim yöntemi kavramıyla kastetmeye çalışığım 
süreç başta şudur: E~er siz bir yazı yayınlamışsa
nız, herhangi bir kişi de, herhangi bir cezru müey
yideylc karşılaşmadan sizi eleşlirebiliyorsa, işte 
bilim, ancak böyle bir ortamda, böyle bir süreçte 
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gelişir. Bu, bilimsel sürecin vazgeçilmez bir koşu
ludur; temel bir koşuludur. Bu koşulu gerçekleş
tirmeden bilimi üretmek mümkün değildir. 

Halbuki, Türkiye'de, bizim üzerinde çalıştığı
mız konuda bilim ortamı yoktur. Devlet böyle bir 
ortamın oluşmasına engel olmak için her türlü 
müdahaleyi yapmaktadır. Kitaplarımız hakkında 
sık sık toplatma kararları verilmektedir. Kitapla
rın toptatılması sadece bizim özgürlüğümüzü kı
sıtlayan bir operasyon değildir. Kitapların topla
tılması, kitaplar hakkında ceza davaları yürütül
mesi, başka insanların da düşünce özgürlüğünü 
kısıtlamaktadır, bazen ortadan kaldırmaktadu. Ki
taplar hakkında dava açılması şu anlama gelmek
tedir: Demek ki, bu kitaplardaki düşünceler veya 
bunlara benzeyen düşünceler başkaları tarafından 
da ileri sürülemeyecektir. Başkaları ancak, bunla
rın dışındaki düşünceleri savunabileceklerdir. 
Buysa insanların düşünce özgürlüğünün kısıtlan
masından başka bir şey değildir. O halde, düşünce 
özgürlüğüyle ilgili kısıtlama sadece, düşünceleri, 
kitapları, yazıları, fiilen yasaklayan engelleyen ki
şinin değil, herkesin sorunudur. 

5. Burada, devlet yönetimiyle ilgili bir konu
nun da konuşolması gerekmektedir. Yargılamaya 
konu teşkil edilen olgunun, devlet yönetme anla
yışına ilişkin çok önemli bir yönü vardu: 1991 yı
lı Nisan ayında yapılan bir yasayla 142. madde 
yürürlükten kaldırılmıştır. Türk hükümet ve dev
let yöneticileri, TCK 140, 141, 142 ve 163. mad
delerin kalduılmasından sonra, gerek Türkiye'de, 
gerek Avrupa kurumlarında, "artık demokrasiye 
tam anlamıyla geçtik" diye övünmeye başlamış
lardır. Halbuki, sözü edilen maddeleri yürürlükten 
kaldıran yasa, yeni bir madde koyarak, düşünce
nin suç olmasını yine sağlamıştu. 3713 sayılı, Te
rörle Mücadele Yasası'nın 8/1 maddesi budur. 
8/1, 142 ile kaldırıldığı vurgulanan maddeleri tek
rar düzenlemektedir. 142. maddede, "milli duygu
ları zayıflatmak", "bölücülük propagandası yap
mak", vs. deniyordu. 8/1 de ise, "devletin ülkesiy
le ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
"bölücülük propagandası yapmak" deniyor. Aslın
da 8/1, 142/3'e nazaran çok daha ağır hükümler 
getirmektedir. Ve bu madde bize karşı son derece 
etkili bir şekilde sık sık uygulanmaktadır. Mahke
melerdeki savunmalarımızı ihtiva eden kitapları
mız bile toplatılmakta, dava konusu edilmektedir. 
Örneğin Bilim Yöntemi kitabı, ilk olarak 1976 yı
lında yayınlanmıştı. Fakat yayınladığı zaman da
va konusu edilmemişti. Fakat, bu kitabı 1991 yı
lında yapılan yeni baskısı toplatılmış ve ceza da-

1071 
ld 

vasına konu edilmiştir. Cumhuriyet Halk Fırka

sı'nın Tüzüğü (1927) ve Kürt Sorunu isimli kita
bın ilk baskısı 1978'de yapıldı. O zaman bu kitap 
da herhangi bir davaya konu olmamıştı. Toplatma 
kararı da yoktu. Fakat her iki kitap da, 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Yasası 8/1 gereğince toplatıl
n:ıış ve dava konusu edilmiştir. 8/1 de belirtilen 
para cezaları, yine, yeni düzenlemeyle, suç oldu
ğu belirtilen eylemlerin, ağırlaştınlarak korundu
ğunu ve sürdürüldüğünü göstermektedir. 

Burada, "hukuka bağlı devlet" , "insan hakları 

anlayışına bağlı devlet" kavramiarına karşı bir hi
le vardu. "Biz insan haklarına bağlıyız", "biz de
mokratik bir devletiz" denerek 142 ve birtakım 
maddeler yürürlükten kaldırılmakta, fakat aslında, 
insan hakları anlayışına, demokratik anlayışa tam 
anlamıyla karşı bir tutum sergilenmektedir. Bi
zimle ilgili olarak yürütülen davalar, devletin , 
"hukuka karşı hile" tutumunu, iki yüzlü düşünce

leri, tavır ve davranışları iyice ortaya koymakta
dır. 

Günümüzdeki devletin , çağdaş devletin insan 
haklarına bağlı devlet olduğu besbellidir. 

6. Burada, Kürdistan'ın yönetimiyle ilgili ola
rak da birkaç konuyu belirtmek gerekiyor. 

Türk devlet ve hükümet yetkilileri, Türk has
nı, Türk siyasal partileri vb. hep, "'tasada, keder
de, sevinçde, kıvançda biriz, ortağız , Müslüma
nız, kardeşiz ... " demektedirler. Kürtler, Kürt top
lumu olmaktan doğan haklarını savunmaya, bu 
haklarını istemeye başladıkları zaman, "tasada, 
kederde, sevinçde, kıvançta ortağız, bin yıldu be
raber yaşıyoruz, Müslümanız kardeşiz .. . " demek
tedirler. Böylece, kardeşliğin, müslümanlığın ulu
sal hak istemlerine engel olacağını düşünmekte
dirler. Halbuki, örneğin, Filistinliler de Müslü
mandır, Filistinliler için de "Kardeş Filistin hal kı" 
gibi ifadeler kullanılmaktadu. Fakat Filistiniiierin 
bağımsız devlet kurma hakları da dahil , her türlü 
ulusal, siyasal ve demokratik halkaları savunul
maktadır. 

Bütün bunların ötesinde, Kürdistan'da tasayı, 
devletin, devlet denetimindeki basın-yayın organ
larınlll bizzat kendisi yaymaktadır. "Ordu bahar
da, Kürllere karşı çok yoğun, çok kapsamlı , çok 
yaygın bir tarruza girişecek, taş taş üstünde buak
mayacak ... " biçimindeki haberler özel olarak ya
yılmaktadır. Halkın panik içine girmesi, korkma
sı , sinme<:ı istenmektedir. BöyleceKürtlerin, kürt
lüklerini vurgulayamayacakları düşünülmektedir. 
Bu tür haberlerin Kürdistan'da tasa yaratması , ka
dcr y aratması , tasanın, kaderin, giderek artmas ı 
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[] Sayfa 66 

istenmektedir. Bir taraftan tasanın, kederin yay
gınlaşması için her türlü araç kullanılmakta, öte 
yandan, "tasada, kederde, sevinçde, kıvançta orta
gız ... " denmektedir. Böyle iki yüzlü bir anlayışla 
devlet yönetmek mümkün degildir. Kürt sorunun 
geldi~i aşama, artık, bu iki yüzlü düşünceleri ko
laylıkla deşifre edebilmektedir. 

Devlet hergün gazeteleriyle, radyosuyla, tele
vizyonuyla, terörden, teröre karşı mücadeleden 
söz etmektedir. Halbuki, terörü yapan devletin 
bizzat kendisidir. Kürdistan'da yoğun, yaygın, bir 
devlet terörü uygulanmaktadır. Devlet terörüyle, 
Küitlerin, kendi ulusal kimliklerini, Kürdistan 
kimli~ini ifade etmeleri engellenmektedir. Devle
tin çeşitli güvenlik birimleri, her gün birer ikişer 
Kürt yurtseverlerini· öldürmektedir. Faili meçhul 
kişilerin devletin çeşitli güvenlik birimlerinde ça
lışan insanlar olduklarını herkes bilmektedir. İn
sanlara gözda~ı verilerek, insanlar birer ikişer öl
dürülerek, kitle imha silahlarıyla, soykırımlarla 
tehdit edilerek bir ülke yönetilebilir mi? Ne kadar 
yönetilebilir? 

Devlet, hem PKK'ye karşı ordusuyla, savaş 
uçaklarıyla, helikopterleriyle, kimyasal silahlarıy
la savaş yapmakta, hem de bütün bunların "üçbu
çuk eşkiya"ya karşı zabıta önlemleri olduğunu be
lirtmektedir. Bu da inandırıcı bir durum de~ildir . . 
Fakat uluslararası kurumların, Kürtlerle TÜrk dev-. 
!eti arasındaki bu savaşı, çok daha ciddi bir şekil
de izlemeleri kaçınılmazdır . .Türk devleti, "bu bi
zim iç sorunumuzdur" diyerek, her türlü soy kın
mı, katliamı yürürlüğe koyması artık olası değil

dir. 

Türk Devleti, Karaba~'daki Ermeni-Azeri ça
tışmasında, nasıl, uluslararası kurumların gözle
mini, izlemini arıyorsa, Kürtlerin de bu tür ku
rumların mücadeleyi gözlemelerini ve iziemelemi 
istemleri doğaldır. Zira kürtler, PKK, artık, bu 
mücadelede bir taraftır. Türk devlet ve hükümet 
yöneticilerinin, Türk basınının, Türk siyasal parti
lerinin,. sık sık "üçbuçuk eşkiya"dan söz etmeleri, 
Kürt ulusal ve toplumsal mi:icadelesinin ulaştı~ı 
kitleselli~i gizleyemez. Bu kitlesellik karşısında, 
"üçbuçuk eşkiya" sözünün,artık, hiçbir inandırıcı-

· Iı~ı kalmamıştır. Türk Devleti, Türk siyasal parti
leri, Türk basını, örne~in Karaba~ sorununda, 
uluslararası kurumların yardımını ve ilgisini ister
ken, bunun, insan haklarının savunmanın bir gere
ği olduğunu belirtmektedir. Kürtlerin, mücadele
lerini uluslararası kurumlara götürmeye çalışma-

larınıysa "hainlik" olarak de~erlendirmekt~dir. 
Çifte standartlı bu düşüncenin, bu tavır ve davra
nışın da, inandırıcı, güven verici bir yönü yoktur. 

7. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra, Kür
distan'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bazı 
ayaklanmalar olmuştur. Her ayaklanmanın sonun
da sürgünler yapılmıştır. Sürgün olgusunun anla
şılması elbette önemlidir. Çeşitli sürgün yasaları
nın çerçevesinde bu olgunun incelenmesi çok 
önemli bir konu olarak belirmektedir. Kürtlerin 
Mecburi İskanı kitabında bu yapılmaya çalışılmış
tır. Devletin hala bu tür kitapları toplatmaya, ya
saklamaya çalışması, kitle halinde sürgünler dü
şündüğü anlamına da gelmektedir. Çünkü her ki
tabın yasaklanması devletin bir ayıbını gizlemek 
içindir. Sürgün gibi ayıpları gündeme getirmeyi 
düşünmeyen, halkına insanca muamele yapılan 
bir devlet, halka karşı ayıp işlemeyen bir devlet, 
kitap yasaklama gibi operasyonlara da. girişmez. 

Sayın Yargıçlar, 

8. Bu dava hukuksal bir dava de~ildir. Politik 
. bir davadır. Kitaplar hakkında, "bu suçtur' diyerek 
toplatma kararı verilmemelidir, ceza davası açıl
mamalıdır. Ama, kitaplardaki düşünceleri yanlış 
bulanlar kendi do~ularını ortaya koyabilmelidir
ler. 

Kitaplar hakkında "bilirkişi" raporları da isten
memelidir. Türk üniversitesinin, düşünce özgürlü
ğüne ve bilim özgürlüğüne karşı en önemli tavır
larından biri, bazı kitaplar hakkında, "bilirkişi" 
adı altında raporlar hazırlamış olmasıdır. Halbuki, 
"bu kitapta suç yoktur"' demek bile düşünce öz
gürlüğünü kısıtlayan bir tutumdur, bilim yöntemi
ne aykırı bir davranıştır. Çünkü, bu kitapta suç 
yoktur demek, kitaplarda suç olabileceği anlamı
na gelmektedir. Buysa düşüncenin özgürce geliş
mesine aykırı bir tutumdur. Kitapların, "suç .var 
mı , yok mu" diye okunınası yanlış bir davranıştır. 
Bütün bunlara rağmen her kitap, kuşkusuz eleşti
riye açıktır. 

1 

Sayın Yargıçlar, 

Duruşmanın bu aşamasında söyleceklerim 
bunlardan ibarettir. 

Saygılarımla sunuyorum. 

İsmail BEŞİKÇİ 
Mercimek Sok. 19/16 
Aşağı E~lence, Etlik 
06010,Ank~ 

4 Mart 1992 
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Yd : 1 Say1: 1 1 Mart 1992 Ayl1k Siyasi Gençlik Dergisi · 5.000.- (KDV Dahil) 

* Devrimci Yurtsever Gençlik Dergisi Çıkarken * Dünya'da, Türkiye'de ve Ülkemizde Politik Durum * Türk Metropollerinde, Özel Sava ekanizmasının Püskürttüğü 
Pek Çok Kürt Genci Vardır~. B r Sıkı Ilişki Içinde Olmak 
Gerekir. 

(i. BEŞiKÇi ile Röporfi"~ 
* Newroz Birlik, Direniş ve~ Demektir. * Halka Bağlılığını ve Tümüyle Halkın Hizmetinde Olmanın 

Esasını Egemen Kılacağız! 
(PKK Genel Sekreteri A. ÖCALAN ile Röportaj) * Ulusal Kurtuluş Yolunda Gençlik * 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Kürt Kadını ve Direnişi 

Adres: Piyerloti Cad. 47-49 Kat: 4 Daire: 11 Çemberlitaş-lstanbul 

Mezopotamya Kültür Merkezinin 
müzik gruplarından Koma IYJezra Botan'ın 

kaseti ÇAR ·sTERK 
ÇlKTI !. .. 

ÇAR STERK GiHiŞT HEVD Bi SONDEKi 
AGlR PE KET ÇAR CARAN!. .. . 
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