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I iNSAN,SiYASET VE AMAÇ BAŞ YAZ/ı 
Düşünen her birey ,yaşamının ilk yıllarında baş

layan ve ölümüne kadar süren süreç içinde belir

li amaçlara sahiptir .Çevresindeki olaylara vakıf 

olduğu,onları algıladığı ve kavradığı andan başla

yarak, yaşantısı nı sürdürmek zorundadır .Bu zorlu 

mücadele için hayatın bazı kurallarını da kendi

sine amaç olarak seÇer ve bunları uygular •• 

insan,daha yaşamının ilk yıllarında olguları al

gılamasına karşın,sabit kararlarla hareket ede

mez.Bu değişkenlik,hayata müdahale edebilme 

durumuyle yakından ilgilidir.Süreç,insanlan · belli 

oranlarda olgunlaştırır.Devamlı ilerleyen ve olgu

ların kavranmasının daha da somuttaşması i1e in

sanın kendi başına karar vermesi de olguntaşır. 

Nesnel amaçlar çerçevesinde insanın mücadelesi 

de başlar. . · · 

insan yaşamını ilgilendiren birçok sorun,ilk dö

nemlerde çevrenin etkisi altındadır.lnsanların 

birbirleri. ile olan ilişki ve bağlantıları,karşılıklı 

etkileşim i.çinde gelişir.insan bu karşılıklı etkile-' 

şim içinde ve çevre koşullarının zorunlu baskısı 

altında biçimlenir ye davranır.Bu etkileşim ile 

insanın amaçları arasındaki bileşken üzerinde bi

reyin mücadele ve davranışı başlar. 

- ll ~ 

Sınıflı toplumlar ,kendilerine özgü görece özerk 

yanları taşımakla birlikte,genel ve evrensel ku

ralları gereği belli felsefe anlayışı ile bireye 

yüklenir,onu kendine çekmeye ve yönlendirmeye, 

yönetmeye başlar .Sistem olarak kapitalizm ,elin

deki teknik araçlar ve devlet aygıtı ile bireyden 

güçlüdür ve olanaklıdır.Rahatlıkla toplumsal tüm 

kesitlere girebilme,onları etkileme şansına sahip

tir.Bu yapılanma içinde birey ile sistem arasında 

çelişmeler başlar .Ya sistem ile uyum içinde ya

şamıı:u sürdürür ya da onunla çelişerak dışlanı r. 

Bu ekonomik yabancılaşma süreci ağır ve baskıcı 

olarak kendini hisettirir .Kendi başına güçsüz olan 

birey ,toplumsal birliktelikler arar ,geleneksel ya-

pısını yer yer terk. eder ,olguları kavrama ve algı-

lama süreci somut çalışmalara ve mücadeleye 

dönüşür. 

Bireye sistem· tarafından dayatılan yaşam bi-

1 

' 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çimi ve perspektifler ,değiştirilemez ve tartışıla
maz olduğundan,iradesi dışında gelişirler.Bu an
dan itibaren psikolojik bir tekilleşma başlar.Ve 
insan tercihler karşısında kalarak bocalamaya 
başlar.Bu yapı karşısında mücadeleyi seçenterin 
tek başlarına yapacakları pek fazla birşey yok-

. tur •• 
Burjuvazi ,toplumsal olarak alt ve orta sınıf v,e 

tabakalardaki bireylere özgün birçok yaşam bi-
. çimleri yaratmıştır ve bunları kendi eğemen sis
temine hizmet i<tin sistemli olarak kullanır.Bütün 
boşluk ve doyumsuzluklardan yararlanır.Devle:t 
aygıtını baştan sona bu biçimde düzenler.Ancak, 
bütün çabalarına rağmen,istediği gibi etkin ola:.. 
maz.Kendi içindeki çözümsüzlükler ,çelişkiler ve 
eğemenliği için kullandığı baskı ve zulüm ,uzun 
vadede toplumsal olarak etkileme olanağını kı-

1rar .Emekçi kesimler ve sisteme karşı mücadele 
içindeki bireyler yeni bir yaşarn biçimini amaç 
edinerek,burjuvazinin dayattığı perspektifleri red
dederler .Burjuvazi ile bu kesimler arasında uz-
laşmaz çelişki ve çatışmalar başlar. 

- lll -

, Amaçsız birey· olamaz.Amaçsız bireyin sonu 
2 

gelmiş demektir.Fiziki olarak ortada olsa bile,~ 
yaşayan bir ölüden farksızdır.Tersine,burjuvazi ,a
macı belli ve somut yaşam biçimleri içinde net 
davranır;ilişkilerini buna uygun düzenler ,kültürünü 
buna uygun oluşturur.Amacına uygun düzeylerde 
gerilediği zaman ise,burjuvazinin sonu gelmiş 
demektir • 

Amaçsızlık genellikle yoksul ,ezilen,sömürülen 
kesimlerde yaygındır.Bunlar serseri birer mayın 
gibidirler .Çok tehlikelidirler ~Özellikle,burjuvazi, 
böyle bir amaçsızlığı yaygınliaştırır.Belirsiz bir 
yaşamı önerir.Mistik duyguları kamçılar.Ve bunu 
bilinçli olarak kullanır.Sosyalist siyasal mücade
lede yer yer ortalığa çıkan böylesi unsurlar ise,. 
mücadeleye büyük zararlar vedrler.Burjuvaziye ve 
onun öneri lerine çabucak yatabi lecek olan bu 
unsurların,görünüşte çalışıp "zehgin" olma duygu
ları nedeni ile sistemli olarak kuyruk sallamada 
çok m ahir oldukları bir gerçektir .Bu davranışları 
ile burjuvaziyi de "meşrulaştırma" eyleminden 
geri durmazlar. 
Amaçsız olarak ortada dolaşan ve nereye ne 

zaman çarpacakları belli olmayan unsurların her, 
şeyde idare...: i masiahat ettikleri ,aşırı liberalizmi 
körükledikleri ve disiplinsiz,derlı>eder bir yaşantıyı 
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tercih ettikleri ortak. özellikler olarak görülür •. 

Bunların ıslahı zordur ve yaşamları uzun bir sü

reç içinde tamamen yalpalanmalarla doludur. 

Karşı-devrim bunları hemen örgütlendirmeye ça

balar.Siyasal bir' örgütün yapacağı ise,bunları 

karşı-devrime malzel"(\e olarak vermemek ve sa

bırla devrimci saflarda örgütlendirmektir.Bu zor 

işin üstesinden gelmek siyasetin temel olayların

dan biridir. 
Burjuva sınıfına terfi eden unsurlı:ir ise,gerekli 

araç ve gerçelere sahip olduklarından,amaçlarının 

gerçekleşernesi yolunda pek zorluk çekmezler. 

Bunların zor dönemleri ,emekçi yığınların öfkei~

rinin maddi bir güce dönüştüğü tarihsel süreçten 

itibaren başlar.Sorunu siyaset açısından düşünür

sek,biz emekçiler için bu iş kolay değildir.Uzun 

bir mücadele dönemi ,aşırı derecede fedakarlık ve 

kararlılık gerektirmektedir.En önemlisi de,ama

cımıza uygun tüm özelliklerimizin ve yetenekle

rimizin örgütlendirilmesi ve 'maddi bir güce dö

nüştürülmesi gerekiyor.Yaşamın sıradan ve basit 

araçlarına sahip emekçiler ,çağın en modern 

araçlarını ellerinde bulunduran burjuva mekaniz

masına karşı nasıl savaşacaklarını bi im ek zorun

dadırlar.Bu,örgütlü bir mücadeleyi gerektiriyor.. 

Mücadele kendi başına soyuttur .Ne için,kime 

karşı ve nasıl mücadele edileceğini bilmek }:o

rundayız.Bu sorular ortaya çıktığında,toplumsal 

kesitierin her birinden ayrı cevaplar gelir.Bu so

runlara yaklaşım farklı olur •• 

- IV -

Amaç,insanın sağlıklı ve istikrarlı yaşamasının 

bir garantisidir.Amacı olanların ne yapacakları 

bellidir.Siyasette bilinç ve inanç unsuru ile bir

likte amaç da belirleyicidir.Herbiri ayrı ayrı 

içeriğe sahip olmasına karşılık birbirlerini ta

mamlarlar.Bilinç ve inanç sahibi unsurlar siyasal 

olarak amaçtan yoksun oldukları zaman,siyasette 

kişilik kazanamazlar.Biz,bu unsurlara siyaset açı

sından mücadeleyi de eklemek zorundayız •• 

insan,yaşamında tüm bunları birleştirmelidir. 

Ancak,o zaman başarıya ve amacına ulaşabilir. 

Ancak,bu kolay olmaz,elbette,alın teri dökül-ecek 

ve işin kuraliarına göre davranılacaktır.Her çalı

şma,her uğraşı belli bir süreyi kapsar ,emek is

ter,fedekarlık ve özveri ister .. Hiçbir şey "gökten 

zembille inmez" .• Doğada herşey birbirine bağlı 

ve bağımlıdır.Siyasette de böyledir.Amaç sahibi 

her insan siyaseti kendisine meslek edinmelidir. 
3 
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insan düşünen ve siyasal olan bir varlıktır .• Bu 
tür bir meslek edinme er ya da geç amacın 
gerçekleşmesini sağlar. 
· Mücadelenin şu ya da bu yerinde birçok insa
na rastlamak mümkündür.Bunların bir kısmı te
sadüfen mücadele içindedirler .Si yaseti kendi leri
ne hiçbir zaman . meslek edinmemişlerdir. Ya 
amaçları yoktur ,ya da siyaseti kendilerine amaç 
edinmede ikirciklidirler. 

Her meslek kendine özgü kültürü de oluşutur. 
Bu nedenle siyaseti kendine meslek edinmeyen
ler,belli bir siyasal kültüre de sahip değillerdir. 
Ömürlerinin sonuna kadar siyasetle 11 uğraşsalar", 
yine "sıradan bir nefer" olmayı bile başaramaz
lar •. Bu insanlar ciddi bir ürün de veremezler.Biz 
devrimciler siyaseti kurallarına göre işietiriz ve 
siyaseti bir hobi ya da fantazi olarak görmeyiz. 
Siyaset ciddi bir iştir.Tüm mesleklerden ayrı bir 
yere ve öneme sahiptir •. Kuralları kendine özgü
dür.Özellikle bunu çok iyi kavramalıyız .•• 

Siyaseti meslek edinme,ciddi bir meslek edin
me her birey için temel amaç olmalıdır .Özellikle 
mücadelede olanlar için bu kaçınılmazdır.işte bu 
noktadan itibaren,sorun tekillikten çıkarak,kol
lektif ve çoğulCu bir duruma geçmektedir .Daha 

4 

önce de belirttik,siyaset te diğer meslekler gibi 
kendine özgü kültürü ve bununla birlikte gerekli 
ilişki ve sorumlulukları gerektirmektedir.Bir bi
rey siyaseti kendine meslek de edinse,tek başına 
bir hiçtir.Tekil siyaset insanı ıhastalıklı yapılara, 
"entellektüelizme" götürür •• 

Siyasette amaçlar birleştirilırnek zorundadır. Bu 
mücadelenin gerektirdiği bir :~:orunluluk ve siya
sete özgün gelişen bir kültürdür aynı zamanda •• 

- V -

Biz,siyasette amaç sahibi olunması gerektiğini 
belirtirken hep olumlu noktadan hareket etmeye 
çalıştık.Ancak,siyasette amaçlı1 uğraşı veren her
kes olumlu bir pozisyondadır diiyemeyiz .• 

Sınıflı toplumlarda eğemen olan burjuva meka
nizması o kadar güçlü ve etkime alanı o kadar 
geniştir ki ,ideolojik ve kültüret olarak bir .baskı 
oluşturmuştur.Çağımızdaki teknolojik gelişme de 
işin içine katılırsa bunun kapsamı daha iyi anla
şılır.Sosyalizm için uğraşanların,devrimcile.rin bir 
bütün olarak bundan kurtulmaları hemencecik 
mümkün değildir.Bu,bir sistem~n doğal mantığı
dır.Karmaşık bir yapı gösterir.Kapitalist bir: top
lumda her tarafı sistemin araç ve gereçleri ,ku-
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ralları ile kuşatılmış olan yapı içinde,sosyalizmi 
o topluma eğemen kılmak için mücadele edenle
rin elbetteki ,bir yüzleri kapitalizme diğer yüzleri 
ise ,sosyal iz me dönük duracaktır .Kapitalizmden 
etkilenmemek mümkün değildir.Bu yapı içinde, 
birçok motifleri tatmin olmamış unsurların, "kı
vı rtmalar ı" ,burjuva kültüründen etkilenerek ,sosya
list mücadelede ve toplumsal kurtuluş için mü
cadelede tekilliğe düşmeleri her gün görülen 
olaylardır.Bunu yakından tanıyor ve biliyoruz •• 
Hele ulusal kurtuluş mücadelesinin şu ya da bu 
yerinde,vatanından kopmuş,metropollere, sığ1nmış 
olanların durumları daha da acınasıdır •. 

Yaşadığı çevreden dıştalanan,devamlı horlanan, 
küçümsenen,ezilen ve baskı gören unsur:arın,sos
yalist siyasal mücadeleye atılarak -uzun ve ka
rarlılık isteyen,aynı zamanda zor olan yanı gör
meden- kendi egolarını tatmin için "keskin" 
devrimci kesilanierin nefesleri elbette kısa süre
de kesilecektir.Burjuvazinin bunlara sunduğu "ni
metler" azımsanamaz •• Bu tür unsurlar "amaçları
na" varmak için her oyuna başvururlar ,vurduru
lurlar ve gerekirse uzun süre sessiz de kalabilir
ler.Bu mantığın sosyalist siyasal mücadeledeki 
tekilliği büyük tahribatlar yaratır ve yaratmıştır 

da.Kendi amaçlan için siyaseti araç olarak se
çenlerin -önceden hazırlanmış ya da sonradan bu 
yola girmiş olanlar- binlerce örneklerfni tarihte 
gördük,şimdi de görüyoruz •• · · 

Ülkemizde de siyaseti kendi sinsi amaçları 
için araç olarak kullananlar az değii..Bu unsurlar 
çok tehlikelidirler ,hemen durumlarını rasyonelleş
tirebilirler.Çok ustaca gizlenabilirler.Bir ayakları 
devletin istihbarat kurumları ve pÖifsinde diğeri 
ise ,provakasyon düzenleyiciliğindedi r .. ist~se iste
mese buraya gidecektir •• Bunlarla· mÖcadel e de 
-hangi yanlarını gösterirlerse göstersinler- çok 
dikkat etmeliyiz.Bu tür bireyler etke.n _duruma 
geldikleri zaman,amaçlarına ulaşmak ıçın her 
şeyi ·-ama her şeyi- yapabilirler.Etrafımızqa bin
lerce örneğini yaşıyoruz •. Siyasetlerin ''tepesine" 
bile tüneseler, "ciddi jest ve mimiklerle'' de 
konuşsalar ,teorik nutuklar · . pa atsalar ,ayaklarını 
hiçbir zaman ülkemizin ve ulusumuzun kurtuluŞ 
mücadelesine "basamazlar" •• Kendi durumlarını 
kamufle etmede de çok başarılıdırlar.Her davra
nışiarına teorik kılıflar bulmada,hiçbir şey an
latmayan lafları ile durumlarını ci1alamada,emek 
ve alın teri ile,büyük sabır ve kararlılıkla üreti
len teorik,ideolojik ve siyasal önermeleri sağın-
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dan solundan 
sokmada çok 
karşı~devrimin 

tadıtl~r •• 

cımbızlamada ve işlemez duruma 
yeteneklidirler .Bunlar her şartta 

ve burjuvazinin. uşaklığını yapmak-

Bir de siyasal yaşamda daha alt kesimde bu
lunanlar vardır.Bunlar tıpkı küçük kasabalarda 
kurulan köy pazarlarındaki simsariara benzerler 
ve yakayı çabuk ele verirler •• Siyasi mücadelede 
bu tipierin mutlaka ıslah edilmeleri gerekir ya. 
da mücadeleden dıştalanmalıdırlar.Örgütlenmenin 
tabanını devamlı kemiren,siyasal mücadelede 
bunalım yaratan ve son tahlilde polisin kullanabi
leceği bu unsurların palazlanmalarına,hiç bir za
man' müsade edilmemelidir ••. 

,.,.vı -
:. 

Ulusumuzun ve ülkemizin yüksek toplumsal 
çık~tlarını amaç edinmeksizin -etken bir unsur 
olmanın olanağı yoktur.Böyle olunsa bile kendi 
başı~a ·insanın yetenekleri ve çabası işin yarısına 

kadar· gidebil'rnesini sağlar .Bundan öteye ise,yar
dımcı faktörlerin olması gerekir-insanların işbir
liği',birlikte çalışma alışkanlığının yaratılması 

zorun! udur .E ğitim ,deney ve tecrübe ,yar dı m ,koru
ma vb •• gibi faktörlerin katkısı bireyin etkinliğini 

6 

sağlar .• i3öylece siyasette amaÇ olgusunu belirle
yen yanları şöyle sıralayabilitiz:l-bilinç,inanç ve 
kararlılık ile mücadele,2-y&rdımcı faktörlerin 
katkısı.Bu yardımcı faktörlerifl örgütlü yapısı ise 
en önemlisidir.Bu aşamalardan geçmeyen unsur
lar mücadelenin bütünlüğü içinde yer alamz.z ve , . : 

amaçlarına ulaşamazlar •. 

Sonuç olaraka diyebiliriz ki; 

insan hayatın her alanınQ!a amaçlı yaşamak 
durumundadır.Amaçlar kendi çıkarlarımız ıçın 
değil,toplumsal menfaatler!miz içindir.Sorun, 
amaçları bir bütünlük içindfJ bilince çıkarmak, 
siyasal mücadelede yer ialrnai<tı r .Siyasal mücade
le uzun,çetin bir süreci gerektirdiği için,kararlı, 
sabırlı,örgütlü olmanın zorunluluğu kendini da.,. 
yatmaktadır. 

Ulusumuzun özgürlüğü ve ilikemizin bağımsızlığı 
için büyük amaçlar'ın gerqekleşmesi yolundaki' 
siyasal mücadelede kararlı ,bilinçli olarak ilerie

mel iyiz. 
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PROLETARYA PARTiSi ÜZERiNE TEORiK 

BELiRLEMELER 

TÜRKiYE VE KÜRDiSTAN'DAKi YANILGILAR * 
( ... ) 

Parti sınıf öncüsü olarak alabildiğine örgüt
lenmiş bir olgunun ifadesidir.Lenin,Akselrod'la 
olan polemiklerinde bu konuyu ele alıp irdele
miş,açık hale_ getirmiştir.Parti,program,tüzük ve 
bu düzeyierin nıh'-!na uygun ilkelerle biçim ve 
hayati yet kazani r .ll keleri n uygulanması ,anarşi ye 
karşı temel bir güvence olarak kabul edi ı ir .ör
gütçü unsurı'ar,program perspektiflerindeki 
fonksiyonlar! tüzük ve ilkelerle üretirler.Partiye 
yardım eden herkesin parti üyesi olarak kabul 
gördüğü yolundaki düşünsel olgulara karaşı Le
nin,ciddi amansız bir mücadele vermiştir. (1902 
Eylül koşullarınd~) Parti üyeliğinin ölçütü ola
rak "bir komit~de fiili görev alarak çalışma,ai
dat verme,ideolojik ve siyasi te~leri benimse
me" şartlarını Öne süren Lenin,parti içinde 
anarşiye neden ·olan burjuva tezleri mahkum 

etmiştir.Parti 'nin diyalektik olu~umunun güçlü 
temel üzerinde gerçekleşmesi parti içerisinde 
renksizlik ve kararsıziiğı ortadan kaldıracak ye
gane güvencedir .Parti ,ancak böylece. ·yığınlar 
üzerinde geniş bir etkiye,çok yanlı ve z-engin 
bir verimliliğe sahip olacaktır.işte,ülke genelin
de böylesi bir Parti'nin zorunluğu ve gerektiğini 

Kürdistanlı marksistler belirlerPiş durumdadır
lar. ( ••• ) Bugün gündemde böyle bir örgütlen
menin bulunması isabetli bir siyasi refleks ve 
aksiyondur .işçi sınıfının öncüsü olan partinin 
tüm sınıfla özdeş tutulması ya da karıştırılması 
da yanlış ve tehlikeli bir anlayıştır(!) Bununla 
birlikte "yalnız devrimcilerin örgGtü" anlayışı 
da yanlıştır.Parti salt devrimciler örgütü ol
maktan ibaret değil,aynı zamanda,tüm bir dizi 
işçi örgütleri de parti olgusunun etkin unsurları 
arasında değerlendirilir .Aksi bir anlayış,teorik 
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ve pratik ; alanda örgütsel ka,iıŞiklığa neden 
olur.Ya da 'parti ile partisizliği birbirine karış
tırmaya ha[<lı göstermek,sorunu . saptırarark;ha
reketin derindeki köklerine ilişkin toplumsal ,si
yasi ve tarihsel sorunu teknik,örgütsel sorunla 
karıştırmak: olur.Sınıf partisi olmanın temel 
kastası tüm' proletaryayı devrimci marksist bir 
tarzda yönetmektir.Küçük-burjuva aydın unsur
ların pratik dünyalarını ya da küçük-burjuva 
ihtilalcilerinin eylemsel çizgilerini aşamamış 
örgütlenmeler ,asla proletarya örgütlenmesine 
adım atamazlar. ( ••. ) 

Geniş işçi hareketi ile çevrilmiş ve güçlendi
rilmiş bir parti 'nin program hedeflerine ulaşma 
mücadelesinde,üstesinden gelarneyeceği bir zor
luk ve çöz:emeyeceği problem olamaz.Bugün 
siyasi bunalımın temel kaynağı,kısır dar grup 
örgütlenmelerinde duruyor .Grup örgütlenmeleri
ni herşey olarak gören çarpık ve marksist ol
mayan anlayışların .kırılması gerektiğini,pratik 
göstermiş oluyor. ( ••• } Bu tür örgütlenmeler, 
kendilerinin "meslekten devrimciler" tarafından 

oluştuğunu iddia ediyorlar.Hem de,kendilerini 
sınıfın yerine koyma çarpıklığına ve saplantısı
na düşüyorlar .Proletaryanın en ileri unsurların-, 
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dan meydana gelmiş bir parti ,profesyonel ve 
sınıf intiharandan geçmiş devrimcilerden taşek
kül etmiş olmakla birlikte;geniş yığınlara,kitle
lere dayanan;olağanüstü dar ve gizli olan,aynı 
zamand~ iyice geniş,gevşek örgütlenme.l_er: ka
dar uzanan ;her basamak ta ve ayrımga, orgutler
den de teşekkül etmeledir.illegal çekird~klerden 
legal ôrgütler ağına kadar genişleyen,bır _başka 
deyişle legal örgütler ağıyla kuşatılmış ıllegal 

çekirdeklerden oluşmuş bir part.~ ,anca~. mücade
lede devrimci fonksiyonlar uretebılı r .Konuya 
somut bir ifade getirirsek;marksist bir parti ,yı
ğınların,sınıfın desteğini kazanmak zorund~ o.ı.an · 
bir örgütlenmedir.Gizii olan ve olmayan orgut
leri kapsamak durumunda olan partiyi ,çevirı;:ıesi 
gerken sınıf proletarya ve geniş kitlelerdir.UI_ke 
devrimcileri ,böylesi bir örgütlenmeye ulaşabıl
mek için,grupçu fanatik anlayışlardan vazgeç
melidirlef.Bu bağlamda ülkenin tem'el ve asal· 
çıkarları esas alınmalıdır.Belirlenen bu düzeye 
ulaşmanın da önkoşulu,ülkede oluşturulması .. :~
runlu merkezi tek komünist partinin gereklılıgı
nde düşünce birliği sağlamaktır.Eibetteki,bu bir
leşme kaba mekanik yöntem olarak kavranma
malıdır.Bu konuda. birleştirici platformlar orga-
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nize edilebilir.Üikenin tüm kadro zengJnlikleri
nin siyasal birliğinin önkoşullarının hazırlanma

sında birleştirici platformlar denemeye değer 

olarak kabul edilmelidir. 
Grup fikirlerinin ve aksiyonunun,gelişmenin ve 

dönüşmenin önüne geçen "otoritesi"nin yerini 

güçülü,siyasal ve sosyal kurtuluş mücadelesine 
öncülük yapabilecek bir siyasal güce ihtiyaç 
var.Bu tahrisel görevin yerine getiılınesi dev
rimci marksistlerin omuzlarında duruyor. ( ••. ) 

. Olayların ardından sürüklenma yerine,olayların 

örgütleyicisi olmak yolunda bir tarihsel olay 
gündemde bekliyor.Grupçu her atraksiyon bu 
görevin önünde bir engel olarak değerlendiril

mek dururrundadır.Üikedeki olayların· devrimci 
girişkenliğe ve etkinliğe yönelttiği ve yüklediği 

istemler ,yoğun bir süreçle atbaşı gidiyor.Top

lumsal ve ulusal hareketin,sayıca durmadan ~r-

. tan yeni akımlarına,bir ırmak yatağı yaratma
sını bilen merkezi bir marksist öncü örgütleyi

cileri ,bu bağlamda· hayati derecede önemli 

fonksiyonlar üreteceklerdir .Ulusal mücadelenin 
yükseliş koşullarını yaşadığımız bu dönemde;ül-; 

ke genelinde merkezi. .bir öncülük için çabaların 

yoğunlaştırılıp nitel bir aşamaya sıçramasıyla 

. birlikte,ulusal kurtuluş cephesinin oluşturulm~ı, 

sürecine de ciddi programlar düzeyinde adım 

atılmalıdır.Örgütlenme gibi temel bir görev 

çerçevesinde,yeni görevlerin gündeme gelmesi, 

yeni güçlerin doğması ,grup örgütlenmeleri dü

zeyinde siyasi ve ideolojik çalkantıların günde
me girmesi ise kaçınılmaz bir olgu olarak kav

ranmalıdır. 

· Şu bir gerçek ki,süreç,şu ya da bu biçim,de 

de olsa işliyor .Ancak,sürece müdahale etmek 

gerektiği yaygın bir kanı olmasına rağmen,grup 

duvarlarına çarpan kollektivizasyon faaliyetleri, 
bugünkü ortamda istenilen ve hedeflenen düzey: 

leri doğurmak ta oldukça zorlanıyor .. Sürec-in 
geneL perspektifinden çıkarılan ders ve devinim

terin ışığında,ciddi kapasitelerin oluşturulması, 

gözünü hırs ve ihtiras bürümüş dar grup atrak

siyonlarınca enqellenmeye çahşılıyor.Sosyalist 

hareketi doğru sonuçlar çıkarmaya etkin ve hız

lı ·biçimde zorlayan bu problemierin çözümünün 

temel ve vazgeçilmez koşulu,ülke devrimci ve 
demokratik hareketi içi-ndeki fedekar kadroların 

(hangi gruptan olurlarsa olsunlar) ideolojik ve 

. siyasi birlikteliklerini sağlamak ve bu devrimci 
perspektifi ,örgütsel ,programatik bir perspektifle 
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taçlandırmaktır.Fraksiyon hareketinin etkisiz 
hale getirilmesinin bir başka yöntemi yoktur. 
Kısır ve sınıf dışı ideoloji ve politika ve küçük
burjuva unsurların özlemleri ile örtüşen grup 
örgütlenmeleri Kürdistan'daki Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi'ni yanlış kanallara sevk eden,ciddi
yet dışı sorumsuzluklarla dolu mesajlar saçmak
tadır.Bu zararlı. "kalelerin" ele geçirilmeleri ve 
fonksiyonsuzluk içinde aritilmelerinde yegane 
aracın parti olduğu unutulursa;sürecin ve soru
nun gerçek karakteristik öğelerini ve oluşumla
rını kavrayamayız.Açıktır ki,böyle bir parti,he
nüz yaratılabilmiş değii.Ancak,Kürdistanlı mark
sistlerin bu yöndeki· programatik hedeflerine 
doğru ilerlediklerini güvenli bir tarzda tespit 
etmek ve söylemek gibi bir uslubuh yanlış ol
madığı kanısındayız.Esasen grupçuluğun mekanik 
boyutlarda eğemen olduğu platformlarda,süreç, 
devrimci marksist parti örgütlenmesinin maddi 
temellerini oluşturma sürecidir .Bu sürecin can
lılığı ise,ideolojik,teorik ve siyasal tezleı;in 
marksist kadrolarca gündemde tutulmasına ve 
yanlışa karşı teorik-pratik amansız bir mücade
lenin sürdürülmesine;mevcut koşullar içerisinde 
parti oluşumlarının hızla yaratılması ve gelişti-
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rilmesine bağlıdır.Bu,hayati bir olgudur.Çünkü, 
hiçbir devrimci hareket,yerleşmiş ve sürekliliğe 
kavuşmuş,önder parti olmaksızın varlığını sürdü
remez,görevlerini yerine getiremez .• 

Şu ve bu biçimde ya da kendiliğinden müca
deleye sokulan hareketin temelini oluşturan ve 
ona katılan yığınlar ne kadar geniş olursa böy
le bir partinin zorunluluğu öylesine ivedidir ve 
bu partinin öylesine sağlam olması gereklidir. 
Anti-sömürgeci ulusal demokratik nitelikli po
tansiyel böylesi bir perspektifin içinde ancak 

·bir anlam ifade edebilir. Böyle bir parti,yukarıda 
da belirtiğimiz gibi ,en başt"- meslek olarak dev
rimci çalışma ile uğraşan unsurlardan oluşmalı
dır.Sömürge ülkemizde böyle bir partinin üye 
sayısı ne kadar çok kısıtlaNr ve üyeler amatör 
olmayan unusurlardan oh.ışursa,örgütün karşı 
devrim saldırılarına uğram$sı o kadar zor ve 
güç hale ·gelir.Sempatizanlatırı harekete katılma· 
ve etkin çalışma koşulları ~a bu oranda geniş
leme olanağı bulur.Organiz~ bilinç öğesinin sü
rece eğmen hale getirilmesi ,kendiliğindenliğin 
panzehiridir.Üikede proletarya hareketinin ba
ğımsız bir ideoloji ve poliqkayla organizesi ,ge
nel organizenin özü olarak değerlendirilmelidir. 
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Gerçekçi bir tesbitle şunu söyleyebiliriz -ki; 

ülkede kendiliğinden gelişen hareketin burjuva 

ideolojiterin buyruğu altına girme şansı daha 

yüksektir .işte ,buna karşı ,zorunlu olarak ,çok kap

samlı olmaması,olabildiğince kapalı olması 

ve mesleği devrimci çalışma olan unsurları içi

ne alması gereken marksist parti ,kendiliğinden

liğin organizesinde ve hareketin bilinçli kanal

tara sevkedilmesinde yegane araç olarak bilince 

ulaştırıldığında,burjuva aksiyonlara alternatif bir 

perspektifi de oluşturur .Böylesi bir parti ,Lenin'

in Ekonomistlere verdiği cevapta vurguladığı gi

bi "devrimciler örgütü"dür ve bütün hareketin 

direnme gucunun güvenceye alınmasının bir 

yoludur .Temel ve vazgeçilmez bir yoi ••• Mücade

lenin başarısı açısından böyle bir perspektifi 

oluşturmak merkezi bir önem arzediyor .Eğer ,işe 

başka başka örgütlerle koyulmaya başlanırsa 

(örneğin;sendika,dernek,kooperatif ,gençlik örgüt

lenmeleri vb.) ne şu ne de bu hedef gerçekleş

tirilebilir.Geşmişin pratiği bunun zengin örnek

leriyle dolu.Bir parentez açarak belirtelim ki, 

işe yanlış başlamanın çarpıcı bir örneği olan 

gençlik ·dernekleri örgütlenmesi özünde derin 

bir örgütsüzlüğün ifadesiydi.Pratik bu gerçeği 

bir kez daha kanıtladı.Öncülük rolünü ancak 

devrimci bir teorinin yönettiği parti yerine ge

tirebilir.Siyasi mücadele ile birlikte ideolojik 

mücadelenin koparılamaz bir bütün oluşturmata

rının ana aspirisi ,maddi örgütsel düzeyin yaratı

lmasına bağlıdır. "Devrimci teori olmadan de..ı

rimci hareketin olmayacağı" yerleşmiş hi r 

.kuraldır.Gruplar dünyasında düşünme kemikleş

mesine karşı ,marksist teori ne mücadele . et

mek,saptanan hedeflere ulaşmada vazgeçilmez 

belirleyici özelliğe sahip bir yöntemdir.Bu bağ

lamda yaşanan genel. ve özel süreçte ilke pa

zarlığına girişilemez.llke pazartığı mekanik,han

tal ve belirli güçlerin aritmetiksel toplamtarın

dan ibaret,dağılmaya mahkum düzeyleri doğu

rur.Bugün,ütke koşullarında devrimci teorinin 

önemi. her zamankinden daha fazla artmış bulu

nuyor.Grupçu ve "silah" unsuruna dayalı rek

lamcı hareketlerin aksine,devrimci marksist 

teorinin inşasının ülke gerçeklerinde daha bir 

önem kazanmış olması burjuva ve küçük-burjuva 

aksiyonların pratik ve teorik tasallutlarına karşı 

proletarya hareketinin güvenceye alınmasının 

ön koşuludur.Bu nedeole ilkelerin hiç bir şekil

de pazarlık konusu yapılmasına izin verilmeme-
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lidir.ilke pazarlığını davet eden tutum ve poli
tikalara karşı,genel devrimci hareket içinde 
auyarlığı yükseltmek;teorik ve pratik bütünsel
ıiği ilkeler temelinde sağlamak ve bilince çı
karmak gerekiyor .Devrimci hareket,ideolojik
teorik inşada ulusal ve sosyal kurtuluş mücade
lesinin program hedeflerini belirleyerek mesafe
ler katetti.Bugün siyasi inşanın ideolojik-teorik 
inşada katedilen mesafeleri bir bütün halinde 
içermesi gerekir.Bu yapılmadı mı,öncülük fonk
siyonlarını toplamak olanaklı hale gelmez.Partj..,. 
leşme düzeyinde oluşum sürecini yaşayan mer
kezi önder güç ve öğelerin ideolojik-siyasal 
inşayı koordineli bir tarzda hayata geçırıcı 
programlar oluşturmaları ,sürecin olgunlaşması 
açısından merkezi bir önem arzeder .Birine ağır
lık verip diğerine vermemek anlayışı ,oluşturula
cak olan yapının başlangıçta çarpık ve çelimsiz 
doğmasına neden olur. 
Kürdistan koşullarında ulusal ve sosyal müca

delede öncülüğü alacak bir partinin,dünya'da 
hiç bir partinin karşılaşmadığı görevlerle karşı
karşıya olacağı gerçeği. unutulmamalıdır.Dört 
parçadaki ulusal kurtuluş mücadelesi ile birlik
te,sosyal kurtuluşun program hedeflerine ulaş-
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mayı da önüne koyması gereken böyle bir par
ti,enternasyonal boyutlara da sahip olmak zo
rundaır.Kürdistan'ın askeri işgalden arındırılına
sı ile. birlikte,özgür ve bağımsız ülkemizde pro
letarya iktidarını hedefleyedek olan böyle bir 
parti (buna Komünist Partisi. demek yerinde bir 
nitelendirme olacaktır) ulusal plandaki görevleri 

•. ile uluslararası plandaki görevlerini kaynaştı r
makla yükümlüdür .. Komünist hareket,kendine 
özgü varlığı bak ı mı ndan entsrnasyonaldir( !) Bu, 
ülkedeki hareketin başka ülkelerin deneyimleri-

. n.i işlemesi halinde (deneyimlerin basit olarak 
bilinmesi,ama kopye edilmesi değil) ancak,başa
rılı olabileceği anlamına gelir.Bu deneyimlere 
karşı eleştirel bir tavır ve onların bağımsız ola
rak incelenmesi ise,olgunun bir başka espirisi
dir.Bu espiri ise,güçlü bir teorik-ideolojik yapı 
ve siyasal deneyimi gerektirir .Proletarya hare
ketinin,genel siyasi mücadeleyi doğru çizgisin
den ayırma tehlikesini belirgin olarak gösteren 
küçük-burjuva akımları devrimci bir perspektif 
içinde eritmeyi başaramam ış olması ,ülkemizdeki 
siyasi mücadelenin en zayıf halkasını teşkil 
etmektedir.Bur.adaki ideolojik mücadele ile si
yasal mücadelenin birlikteliğinin büyük bir 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



önem taşıdığını bu bağlamda yeniden vurgula
mak gerekiyor •• Öncü,inşa sürecını diyalektik 
olarak bütünsellik içinde sağlamak ve süreçte 
kazanılan,kurulan ve belirlenen ilkelere sıkı
sıkıya bağlı kalacak biçimde bir politikanın 
temellerini de oluşturmakla yükümlüdür.Üike 
devrimcilerin'in ve proletaryasının önünde ölçü
lerniyecek kadar zorlu sınavlar vardır •.. 
· Kürdistan·•aaki merkezi öncü proletarya par
tisinin,ulusal kurtuluş mücadealesindekr görevle
ri ile bağlı ve bağımlı olarak;bölgesel düzeyde 
de Türk,Arap ve Fars komünist harekteleri ile 
birlikte,öncülük fonksiyonlarını üstlenmesi gibi 
devrimci bir görev de gündemdedir .Bölgesel 
düzeyde enternasyonal bir yapı içinde kapitalist 
sisteme ve sömürgeciliğe karşı bütünleşmEmin 
siyasal zeminini oluşturmak da pekala mümkün
dür.Sömürgeci zincirlerin kırılması ile birlikte 
kapitalist kölelik zincirlerinin parçalanması ,ül
kede · sosyalizimin inşasının maddi ve .. manevi 
koşullarının hazırlanması;Suriye,iran,lrak ve 
Türkiye proletaryalarının siyasal ,sosyal ve top
lumsal hayatlarını derinden derine etkileyecek
tir.Enternasyonal(!) görevlerin ulusal görevlerle 
zorunlu bir biçimde iç-içe girmelerinin ana es-

pirisi burada durmaktadır.Sınıf dışı grup örgüt
lenmelerinin böylesi bir devrimci düzeyi kavrı
yabilme~eri' mÇımkün değildir.Kürdistal"l'da siya• 
sal mücadelenin Qoyutlandığı ve fakat ülkemJz-i 
kucakiayan· merkezi bir proletarya partisinin 
henü~ gerçekleştirilemediği bugünkü koşullaq:ie:, 
"Kürdistan'a tek ve merkezi bir Proletarya 
Partisi ı i çağrıları na "hayır"(!) di yerek,kendi 
grup ö'rgütlenmelerini öne çrkaran bir perspek'"
tif içinde guran güçler ,Kürdistan'daki devrimci 
süreci tıkayan ve engelleyen öğeler olarak anı.;.; 
lacaklardır. 

-ıı-

Kürdistan'da tek ve merkezi proletarya par
tisinin örgütlenmesi planı tartışılırken,doğa~ 
olarak gündemde programatik ve pratik tartış..: 
malar da önemli bir yer tutacaktır. -~-

Kürdistan'_da 'ulusal kurtuluş mücadelesinin 
program hedeflerinin belirlenmesi sürecinde. ::de 
önemli mesafeler katedilmiştir.ideolojik ve teo:.L 
rik açıhmlarla siyasal inşanın bütünleştirilmesi 
ile ulusal kurtuluş mücadelesini taçlandırmam'n 
çabası Kürdistanlı Marksistlerce sürdürülmekte.;. 

· dir. -' ·· 
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Örgütlenme modelinin plansar tartışmalarının 
program perspektifleri ile birlikte ele alınması
nın olgusal olarak sorunu daha net bir alana 
·ç~keceği söz konusu olduğundan,belirlenen dü
zeyde en can alıcı noktalarin öne çıkarılmasın
da yüksek düzeyde bir duyarlılık gerektirir.Pian, 
ulaşılması tasarlanan bir hedef olduğuna göre, 
model olarak biçimleniş,ilkeleri kapsayan ve 
Y?nsıtan bir perspektifin ön basamağıdır.Bu 
ba~amak,programatik hedefe ulaşmada,onu tar
tışmanm maddi temellerini oluşturmada zorunlu 
başlangıç aşaması olarak kabul görmelidir.Üike 
genelinde grup örgütlenmelerine karşıtoplumsal 
örgütlenmenin alternatif olarak öne çıkarı lması 
ve bundan dolayı ülke kadrolarına hitap etmeyi, 
t~ıııel bir ilke olarak alan ve işleyen örgütlen
me,modeline ilişkin plansal açılımlar ,son dere
ce demokratik bir muhteva arzetmektedir .. 

Plan üzerinde teorik ve pratik birlik sağlamış 
kadroların,partileşme ·programı üzerinde anlaş
ma olanaklarının daha yüksek olacağı açıktır. 
Hareketin zemini ,ilkeleri ve iŞierlil~ mekanizma
sını kapsayan,ülkenin kurtuluş mücadelesine ön
cülük edecek partisel kurumları bir entegresyon 
içinde görmesi gereken örgütlenmeye ilişkin 
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plan üzerindeki ··anlaşma (coirıcensus) ,pr~grama
tik birlikteliğin merkezini teşkil eder.Orgütsel 
koşullarda ivedi görev böyle bir planın hazırla
nıp sunulması idi.Programa ilişkin tartışmanın 
da,bu olgusal perspektif içinde gündemi işgal 
edeceği bilince çıkarılmalıdır• 

Dün Kürt halkının Anti-sömürgeci ulusal 
demokratik. mücadelesinin ideolojik-teorik tez
leri tartışılıyordu.Bugün müdadelenin örgütlen
mesinin plan ve programı tartışılıyor.Yarın par
ti kongrelerinde,işçi örgütlerihde yığınlar içeri
sinde ulusal kurtuluş mücadelesinin boyutları 
ile birlikte sosyalizmin inşası tartışılaca.ktır.Ül
ke,bölge ve dünyaya ilişkin görevlerin irdelen
mesi gündeme gelecektir.eunlar kaçınılmaz 
süreçlerdir.Asıl olan,içinde yaşadığımız dönemin 
ve sürecin siyasal ,temel görevlerini kavramak
tır ,problemi erin çözümü perspektiflerini suna
bilmektir.Bu bağlamda,plan ', tartışmaianna ve 
partileşma gibi devrimci bir eksiyona kaynaklık 
olan maddi gerekçeleri şöyle 'toparlayabiliriz: 

1-Ülke temelinde,proletarya,ulusa ilişkin 
görevlerini yerine getirmek zorundadır. 
Sınıf çelişkilerinin giderek keskinleştiği 
ülkemizde,proletaryanın hem taktik hem 
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de stratejik olarak,diğer sınıf ve tabaka
lardan,ezen ulusların proletaryasınd~n ay
rı v~, bağımsız olarak örgütlenmesi:zorun
ludur.Proletarya,ancak,bu şekilde hırihsel 
ve toplumsal görevlerini. yerine getirebi
ı ir. 

2-Kürdistan'da genel olara.k ulusal ve sos
yal kurtuluş mücadelesi marksist bir 
öncüden yoksundur.Burjuva siyasi· aksiyon
lar ulusal kurtuluş potansiyelini . temel 
hed~fl~rinden uzak,salt milliyetçi .pers
pektifleri yansıtan bir düzeyin yönlendi
rilmesinde söz sahibidirler. 

Tek tek parçalarpeki örgütlenmeler ,kolaylıkla 
sömürgeci güçlerin· etkime alanlarına girerek, 
yenilgiye uğramaktadırlar.Oysa,ülke genelinde 
tek bir strateji ,am~ son derece değişik taktik 
ve mücadele yöntemlerinin uygulanması gerek
mektedir.Böyle bir merkezi partileşma ıle zafe
re ulaşmak mümkündür .Genel olarak 11sosya
lizm" zemininde seyreden siyasal gruplar ,fonk
siyonsuz ve en çarpıcı yanlarıyle örgütsüzlüğü 
üreten kaynaklat ·durumundadırlar .ideolojik-teo
rik ve siyasal ııçmazlar bu grupların doğal ürü
nüdür. 

:(., 

Tek ve merkezi bir öneunun oluşturulması 

eyleminin dayatmış olduğu ana ve telllel gere~
çelerin en önemli halk$51nı ,proletaryanın tarih
sel, toplumsal ve ulusaf'gôrevleri oluşturmakt~
dır .Öyleyse, "grup örguttenmesi'"yle yola,. çık~p, 
biçimse,l ,··"konferans . ya'' cda kongrelerle" . bi.r 
"parti". ism( alarak,Kürdistan'da "öncüluk'~~ 
soyuri.ma.mak gerekir ~Boyl·~ bir anlayış,traj ij 
komik siyasi ,sonuçlara· neden ~lmaktadır. _ . 

Mademki ,Kurdistan' ın kurtuluşunda herk~s 
asgari. zeminde "anlaşmaktadır -söylediklerindeiı 
anlaşıldığı kadarı ile:.. öyleyse,bu zeminin sevi:.. 
yesini yükseltmek ve bu düzeyi azami program 
ve tüzüklerle somutlaşmış biçimlere ulaştırmak, 

en basit ifadesi ile bir yurtseverlik görevidir. 
Gerçek yurtseverlerin komünistler olduğu konu

sunda herkes görüş birliğinde ise,neden,tek tek 
zayıf ve güçsüz gruplar bir partiye,daha güçlü 
bir düzeye gelmesinler?Neden tek tek ırmaklar, 

dereler güçlü bir nehir mecrasına akıtılmasın?. 

Tek tek derelerden ve ırmaklardan güçlü enerji 
ve elektirik üretimi sağlayacak büyük barajları 

oluşturmak olanaksızdır.Ama,güçlü bir kaynağa 

sahip nehirler üzerinde büyük barajlar inşa e
dip,güçlü enerji ve elektirik üretimi sağlamak 
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pekala mümkündür ••• Biz,bu goruşun geçerlilik 
kazanacağı kanısındayiz:.Marksizmi bir "eylem 
klaviızu" olarak gören hiç bir marksist teorisi
yen ya da pratisyen,programın partinin ortak 
ve kararlı. eylemi için çok büyük bir önem ta
şıdığını yadsımaz.Bugün ülkemiz marksistlerinin 
küçük-burjuva akımlara ve marksist aksiyenun 
ideolojik-teorik mesajlarını anlamak istemeyen 
oportünistlere karşı ,yürütmekte oldukları sert 
polemik döneminin zorunlu bir·. evre olduğu ve 
devrimci bir programa ulaşmanın ne kadar çe
tin bir süreç gerektirdiği tereddütsüz anlaşılır. 
Marksist aksiyon,başlangıç ve ideolojik-teorik 
oluşum dönemini aşmış ve olgunlaşmanın siyasal 
evresinde ciddi bir rota ya girmiştir. 

Birleşme,mekanik ya da aritmetik toplamla 
değil ,bir program etrafında ideolojik birlik te
melinde oluşur.Gündemde olan da budur.Bizzat 
siyasal ve toplumsal yaşam yoluyl~ zorunlu hale 
gehrilen ülkenin can alıcı ve çarpıcı gerçekle
rinin gerektirdiği partileşma olgusu,inşa evre
sindedir.Ve sürecin en önemli mihenk· taşını 
oluştunnaktadır.Hareketin gereklerinden açıkca 
ortaya 'Çıkan partileşmeye ilişkin plan ve prog
ramatik düzeyler ,hedefler ,ideolojik-teorik me-
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sajlarla belirgin bir biçim alırken,en ivedi gö
rev .olan hareketin birliğinin (program düze
yinde birliğin) ön oluşumları da ortaya çıkmış 
oluyor.Dağınık,grupçu; "esnafça" bir mücadele
den vazgeçmenin temel koşulu da böylesi bir 
birliğin oluşmasıdır. 

-lll-

Hedeflerin genel formülaşyonlarından ibaret 
olan program,temel görüşleri açıklar ve daha 
sonraki siyasi görevleri saptıar .Aj itasyonun et
kinliğinin çerçevesini belirleyecek olan sonraki 
istemleri de gö:>terir ve onlara bir bütünlük 
kazandırır. 

Program,siyasal amaçları bütün olarak ifade 
eder. Yığıntarla öncü arasında: etkin parti bağını 
oluşturur .ilişkiler sistematiğlni pekiştirir ,kap
samlı bir bütünleşme ile etkinliğin doruğunu 
oluşturur. 

Program,kısa ve uzun hedefleri belirler.Hedef
ler arasındaki diyalektik bağ•antıları gerçekleş
tirir. 

Program,yanlışlara düşmemenin ve yaniışiara 
karşı mücadelenin de bir garantisidir. 

Program,kısmen siyasal yaşamdaki kokuşmuş-
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luk ortamında ortaya çıkan,kısmen de marksist
lerin karşıtları tarafından yapa.Y olarak üretilen 
yaniışiara karşı ,ideolojik ve programatik ilkele
lere sıkı sıkıya bağlılık ve yanlışlardan · arınma 
sürecine (ve çabasında) en etkili bir silah ola
rak da kavranmalıdır. 

Öncü,yanlışları silecek bir duruma ulaşmadık
ca,ülkedeki siyasal öncülüğün merkezi halkasını 

. eie geçiremez-.Bugün,ideolojik ·ve teorik·· tartış
ma düzeyinde sert polemiklerin olduğu bir dö
nemde,plan ve program çizgisinde açılımda bu
lunma eyleminin varolan kaosun giderilmesinde 
önemli ve çok ciddi bir fonksiyon ürettiği açık
tır .Bu düzeydeki her gecikme ,mücadelenin aley
hine işleyecekti r .Mücadele sürecinde en geniş 
boyutta tartışılması gereken örgütlenme planı 
yeni bir siyasal tez'dir.Parti ve programın bu 
biçimde detayları içeren bir yöntem ile tartı

şılması ,farklı görüşleri ortaya çıkaracağı gibi,bu 
., görüşlerin sentezleşmesini de sağlayacaktır. 

Evet 1ideolojik nitelikli pelemik düze)'i ,inşa 
sürecinde kaçınılmazdır .Sorunlara,görevlere ,tak
tiklere ve stra-tejiye ilişkin konuların ta·rtışıl
ması ,çözüm' perspektiflerinin oluşturulmasında 
itici bir rol oynayabilir.Bu bağlamda,görüş ayrı-

lıkl.arı,n~.n n~denlerinin saptanması ,tali ve temel 
sorunların ayrıştırılmasının,ideolojik nitelikteki 
açılımlara ağırlık verilmesinin bir yöntemi ola
rak da bu süreçte pelemiklerden kaçınılmama
lıdır.H~t: siya,sa1' grup ve parti görüşlerini açık 
bir tarzqı;L; be.Ji-rlemek görevini yerine getirirken, 
objei(tifd>-lçüleri· esas almalıdır.Subjektif değer 

' ~~: •. ölçülerden sıyrıtdığ1mız zaman,ancak gerçek 
. öiÇu o!an prııtikle 'bütünleşmenin koşulları yara
tılabilinir •• Me*ezi parti programının hedefleri
nin ~aptanması ve pro.gram düzeylerinin ön ba
samaktarınin 'oluşturulması ,bütünleniş :.sürecinin 
yaratılması bak_ımından önemli bir fonksiyon 
olarak rol oyl)~r •: .. 

Kürdistarı.' daJd sosyal i st • siyasal gü-çler ,sınıf 
öncüsünü oluşturmak. için siyasal bir program 
ve model üzerinde anlaşmak zorundadırlar .Bu 
nedenle sosyalist siyasal güçler üzerlerine dü
şen görevi yerine getirmekle yükümlüdürler.Ül
ke sorunlarınır:ı temel olanlarının yerine tali 
~:lüzeyde duran sorunları tartışarak daha fazla 

.. siyasal ., eroz;yona izin verilmemelidir .Sürece,ol
gurl bir muhteva kazandırmanın ve yüksek dü
zeyde qir,. ar,laşma sağlama zorunluluğunun bi
linci ile hareket etmek gerekmektedir.Tersine 
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bir tutum ise,grup çıkarlarının ülke sorunları bnüne geçirilmesini ifade eder. 

-IV-

1970'1i yıllar ve özellikle bu dönemin ikinci 
yarisında ideolojik olgunlaşma sürecini yaşamış olan Kürdistan siyasal hareketi,1980'1i yıllarda ise,partisel olgunlaşma sürecını yaşamaktan 
başka bir alternatife sahip değildir.Zor ve çetin olan .bu süreci yaşıyabilmenin temel espirisi ,süreç .içindeki zorluklara ve gelişme noktalarına siyasal konsantrasyon sağlayacak ideolojik ve örgütsel mesajları kitlelere ve kadrolara sunabilmektir.Bu halkanın detaylarını yansıtan par
çalarını bütünsellik içinde kavramak ve sürecin temele bağlı öne-mli yanlarını bilince çıkarmak gereJ<ir.Eibetteki,önümüzde aşılması gereken 
yığınla sorun vardır. 

Birincisi;siyasi olgunlaşmanin koşulları nasıl 
oluşturulacaktır?Bu perspektifi oluşturmada 
karşılaşılacak mümkün ve muhtemel sorunlar ile bu sorunlar karşısında izlenmesi gereken yöntemler neler olabilir? · ikincisi;kadroların bütünleştirilmesi önünde engel olarak duran grup faktörünün aşılmasında 
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izlenecek taktikle~ ve tedbirl~r nelerdir?Temel perspektifle ilgili çalışmalardıa ortaya çıkacak muhtemel engeller nasıl aşılaqaktır? 
işte,çözümlenmesi gereken problemler bunlar

dır. 

Kürdistanlı marksistler önümüzdeki sorunlara önemli çözüm perspektifleri s,unarak,sürecin bu 
aşamasını yönlendirme işlevinde büyük rol oy
nadıiar.Şimdi sorunu teorik ve 1 pratik yanları ile 
bütünleştirmek gerekmektedir:.Bu,nazik noktaInrdan biridir.Ve bugün partileşma sürecının tc.i<tikleri ve stratejisi olarak bilincimize yan
sımaktadır.Daha önceki önerilen "siyasi mücadele yöntemleri" ile bir yere varılmadığına 
göre;partileşme süreci ve bunun zorunlu olan perspektifieri bütün ağırlığı i ı.~ kendini dayat
mıştır.Program hedeflerine uygıun araç ve yöntemler kullanmaksorunun önemli birinci besa
mağını oluşturmaktadır .Buna uygun düşen diğer 
basamaklarında kullanılarak,öocelikle,tüm Kürt devrimcilerinin mücadele birl:iğini ve giderek merkezi proletarya partisi • nde sosyalistleri n siyasal birliğinin oluşturulması ,yaşadığı m ız sürecin ana halkalarıi-u oluşturmak;tadır.Bu,ivedi bir görevdir.Bu bağlamda,ülke g•rçeklerine denk 
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düşecek bir plap v~ program perspektifler-inin 
açılımını tartışmak,sistematikleştirmek,bu mo,
dele uygun tezler ileri. sürmek siyasal bunalımı 

aşmada ve parti düzeyine ulaşmada belirleyici 
bir yöntem olarak rol oynamaktadır .Burada 
dikkat edilmesi gereken esas nokta,klasik for- . 
müllerin ahmakça tekrarlanmasından ve üıl;<e · 
gerçeklerine ters d0şen kalıpların sunulmasın

aan kaçınmaktır.ideolojik ve siyasal ·.nitelikli. 
tezlerle Kürdistan'daki mücadelenin perspektif
lerini zenginleştirrnek >gerekiyor .Bugün,Kürdist
an'da kendini "parti" olarak lanse eden tüm 
gruplar biçimsel bir merkez organ,merkez ko
mite,kongre ve tüzük hükümleriyle işçi sınıfının 

öncüsü olduklarını iddia ediyorlar .Bu iddia,ülke 
gerçeklerinden kopuktur ve bu gruplar süreç 
önünde önemli birer engel olarak durmaktadır

I ar .isim nitelendirmeleri ile grup düzeylerinin 
muhtevası değişmez.Genel olarak "parti" hem 
de "işçi sınıfı partisi" olduklarını iddia eden 
grupların bu deve kuşu politikaları kendilerini, 
muhtevalarının ve güçlerinin çok çok üstünde 
gösterme yöntemlerini de geliştirmektedir.Vaz

geçilmez bir "savunma refleksi" benimsenmiş

tir.Durum ge-rçekte,-. vahimdir. 

Grup şeflerinin tekeli altındaki dürüst sosya- . 
list kadrolar (ulüsal kurtuluşçu da diyebilirsi
niz) fonksiyoıisuz bırakılarak,yetenekleri körel
tilmiş hale getirilmektedirler.Her şey grup un
surunun savunulması perspektifine oturtulmuş

tur. 
Ülkenin,ulusun,proletaryanın savunulması ise, 

grupçu anlayış bakımından özünde tali bir dü-
. zeye indirgenmiştir.Üikenin temel sorunları ve 

bu sorunların zorunlu kıldığı siyasal görevlerin 
değil,grup kalelerine ve şatolarına ait "esraren
giz" ve "şatafatlı" problemierin tartışılması ile 
iştigal eden grupsal aksiyonlar "çok meşguldür

ler". Varolan kaosun dışına çıkmak için ciddi 
çabalar sarfeden,ülke temelinde plansal ,progra
matik ve partisel açılımlarda bulunan marksist
lere karşı da bu grupçu aksiyonlar saldırmayı , 
görev edinmişlerdir .Bu bağlamda,sosyalist siya
sal kadrolara önemli görevler düşmektedir. 

Kürdistan gerçeklerinden kopuk biçimlerin 
etkisiz duruma getiritmelerinde sosyalist siyasal 
güçlerin eylemsel işlemleri itici ve geliştirici 

bir rol oynayacaktır.Grup aksiyeniarına bağlı 

olarak,ülkenin tek tek parçalarında "sosyalist'' 
örgütlenmeleri içeren ve tarihsel ,toplumsal ,sos-
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yal ve siyasal açıdan ülke gerçeklerinden kopuk 
geliştirilen ya da .gelişt1rilmek istenen perspek
tifiere karşı da ideolojik mücadele geliştirilme
lidir.Tek merkezi proletarya partisi . tezinin 
hayata geçirilmesi eyleminin önemi ve vazge
çilmezliği üzerinde diretilmelidir.Kendini dünya
nın merkezi olarak gören grup fanatizmi parça
laf.madıkça,ülke temelinde ve genelinde tek sı
nıf partisi ve buna bağlı tek cephe oluşturmak 
çabaları bu fanatik grup engelleri ile karşılaşı-
lacaktır. · 

-V-

Ülkedeki mücadelenin hedeflerini ve içeriğini, 
temel ilkelerini ,kendi koşul ve dünyaları na uy
durma gibi dogmalarla yürütülen bir politikanın 
savunucusu olarak fonksi.yon gören dar grup an
layiş; 

Objektif koşulları kendi subjektif koşulları .ile 
aynılaştırdığı ve grupsal olan her eyleminde 
"kitlesel" ve "işçi aksiyonu" ya da "halk hare
keti" olduğunu lanse etmektedir. 
,Sağ ve sol oportünist çizgide 

gp.ipiar ,muhteva. olarak. farklı bir 
sıtmak'ıa beraber ,devrim<;: i tezler 
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seyreden bu 
düzeyi yan
konusundak.i 

düşünce ve çizgilerinde farklılık göstermemek-
tedirler. .--

Sağ oportünizmden muhteva itibariyle değil, 
(sağ ve sol oportünizm rnuhteva itibariyle 
marksizm açısından-- birer saprınadırlar) yalnızca 
pratikte farklı çözümler dayatan ve bugün Or
ta-Doğu'da suikastiere yönelrfıe eylemi de sol 
sapmadır. ,, . 

Bu sol sapmanıh,ulösal devri;mci bir perspek
tif olarak lanse edilmesi de ıyanlıştır.Koşullara 
ve siyasal konjonktüre dayanıp dayanmadığı 
somut verilerle belli olmayan,tıer yönüyle mak
yavelist mentaliteyi sürdüren ve· bir yanıyla da· 
aşı rı pragmatist çizgide duran sol sapma,böl
gemizde Narodnik hareketin tipik özelliklerini 
göstermektedir.Aynen sağ oportünist grupların 
bölgede yansıyan odakları gibi,bu sol oportü
nizm de,ülkemzin objektif ve Subjektif koşulla
rına denk düşen tek ve merkezi bir proletarya 
paritisinin yaratılması tezinin 'önünde ciddi bir 
engeldir .. Devrimci aksiyenun deforme edilmesi 
ve ciddi birliktelikterin oluşnnasını engelleme 
konusunda ö;;em:i iş:evlei yJK:.:ırııııi~ uuı urnda
dı r •• 

Her iki tehlikeli akımın ortak özelliği,mark-
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sizmi gözden geçirmekle· bidlkte,aşırı bir prag

matizmdir .Her türlü pazarlığa ve istihbarat iliş- . 

kilerine açık olan ve proletarya ile ulusun kur

tuluş mücadelelerini bölge "denge"leri içinde 

harcama niteliklerine·· sahip sağ ve sol sapma 

ile mücadele de gündemde önemli bir yer tut
maktadır. 

-VI- .. 

Bugün,ülkemizin siyasal koşullarında bir yol 

ayrımı ile karşı karş~ya olduğumuz açıkca orta
ya çıkmıştır.Bu nedenle; · 

Birincisi;ülkemizdeki bütün kadroların enerjik 

bir güç olarak birikimlerini değerlendiren,sınıf 

mücadelesini merkez alarak,ulusal kurtuluşu sı- . 

nıfsız-sömürüsüz bir toplum için amaç olarak• 

gören somut bir programı önüne koymuş tek ve 

merkezi öncünün modeL olarak siyasal inşa ey
lemi, 

ikincisi;Kürdistan'daki ~bütün ulusal ve siyasal 

güçlerin ortak bir taaruz cephesi 'nde birleşti'-
rilmesi eylemi, · 

Üçüncüsü;grup olgusuna karşı direnme ve 

onunla mücadele,gibi temel yapıların oluşturul- . 
ması gerekmektedir. 

Bu bağlamda temel ve esas görev açıktır: 

ÖRGÜTLENME.Böyle. bir örgütlenme ile ancak 

proleta·rya tarihi görevini yerine getirebilir. 

" ••• Proletarya önce siyasal iktidarı ele ge

çirmekle,ulusal sinıf durumuna gelmek ve bizzat 

kendini ulus olarak -oluşturmak zorunda· olduğu 

için,burjuvazinin kabul ettiği anlamda asla ol

mamakta birlikte kendisi bu bakımdan ulusaldır. 

.." (Manifesto} Bu maddi teorik gerekçe ile, 

hem ulusal hem de enternasyonal olan prole

taryanın devrimci bir örgütlenme ile ulusal 

kurtuluş sürecine çekilmesi "kendisi için sınıf" 

durumuna yükselmesi ,grup örgütlenmeleriyle 

asla başarı Iabilinecek bir olay değildir .Kürdis

tan' da hiçbir siyasal grubun da bu belirlenen. 

düzeyin oluşturulmasına gücü yetmez •• Saptanan 

bu gerçeğin herkesçe bilinmesi ve teslim edil- . 

m esi gerekmektedir. 

Eylül 1987 

. .ıo Bu metin;Metris Cezaevinde bir yoldaşımız 
tarafından yazılmış olup,Yazı Kurulu tara

. tından ·redakte edilerek yayına altnmıştır. 
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KÜRDiSTAN KURTULUŞ PARTİSİ 

MERKEZ KOMİTESİ S O N UÇ 

GENİiŞLETİLMİŞ 
. -· . . . 

Bl L DIRISI 

Ekim 1987'de kurulan KÜRDiSTAN KURTU
LUŞ ÖRGÜTÜ Örgütlenme Komitesi,aldığı görev 
gereği zorunlu işleri tamamlayarak,GENiŞLETiL
rvıiş MERKEZ KOMiTESiNi ,Eylül-Ekim 1988'de 
geniş bir gundemle toplantıya çağırmıştır .Bölge, 
ülke,metropol sorumluları ile,dış temsileiliklerio 
bilgi ve raporları tartışılmış ve (cezaevlerindeki 
arkadaşlarımızın öneri ve raporları da dikkate 
alıharak) içinde bulunduğumuz durum. ve dünya 
sorunları değerıendiriletek,yeni taktik ve strateji.:.. 
lere varılmıştır.Oiuşturulan yeni durum ile Par
timiz daha güçlü ve ciddi adımlara yönelmiştir. 

Genel durum üzerine 

Bölgemiz ve dünya'daki gelişmeler ve buna 
bağlı olarak Kürdistan'daki durum ,temel sorunla
rımız,genel işlerlik ve örgütsel yapının değerlen
dirilmesi konularında yeni politikaların üretilme-
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si,durumun gözden geçirilmesini gerektirmiştır. 
Ülkemiz Kürdistan'ın üzerinde bulunduğu Orta

Doğu'nun büyük devletlerce yağmalanması eyle
mi ,yeni boyutlara varmış,bu yeni boyutlar içinde, 
içinden çıkılması zor bir kıos ortamı bilinçli 
olarak yaratılmışt•r.Bu kao:; · ortamı içinde en 
çok Kürt halkının mücadelesi! zarar görmekte ve 
zorlanmaktadır.Ağır bunalımların içine düşürül-
ineye çalışılmaktadır. . 

Kürdistan'ın Doğu parçası bilindiği gibi Iran 
tarafından tsör;nürge statüsü ıaltında tutulmakta
dır.iran'ın' dinci ve gerici yönetimi,saldırgan bir 
strateji seçerek,geliştirdiği politika ile toplumu 
askerileştirme eylemini bütürt 'hızıyla gerçekleş
tirmiş,artık yapılanlar onların: deyimi ile. bir "c;i
had"a dönüştürülmüştür.Bu "Cihad" başta ·Sudi 
Arabistan· ·şeyh leri olmak üzere ,Amerika· ve· Sov
yetleri de korkulu rüyalara düçar etmiştir .Bu 
korkulu rüyaların ani sıçramaları ile neredeyse 
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herşeye razı olan bir dünya yaratma gayretleri 
başını- almış gidiyor ... Bu saldırgan,mHiiyetçi
muhafazakar iran rejim:i,bütün ağırlığı ile aynı 
zamanda Kürdistan üzerine de çullanmıştır. 

Bir yanımızda Iran'ın "Cehennem azabı'', "Ci
had" naraları ile uğraşırken,diğer yanırnızı da
kanlı Saddam rejimi kuşatmıştır .Seneler,dir ,dün
yanın gözünün içine baka baka Kürt halkını kati 
eden _bu vahşl·ve terörist Şad"dam · rejimi',son za
manlarda artık Kürtleri toplu katliamtera sok
maya ve tamamen ortadan kaldırmaya yönelmiş

tir. Yani ,Güney Kürdistan 'da savaşın boyutları 

toplu imhaya yönelmiştir .•• 
Kürdistan'ın Suriye'de kalan parçası ise,bilinç

li bir biçimde literatürden ve gündemden düşü

rülmeye çalışılmaktadır.Bilindiği gibi Suriye,bazı 

örgütleri elinde koz olarak çelişkisi olan devlet
lere karşı tutmaktadır.. "Anti-emperyalist"liği, 

"devrimci"liği ve "sosyalist"liği zorla kabul etti
rilmeye çalışılan. Suriye ve lideri H af ız Esat' ın 
propaganda "bakanlık"ını bazı Türk ve Kürt ör
gütleri gönüllü üstlenmiş durumdadırlar.Suriye 

devleti istihbarat ilişkileri içinde olmayan hiçbir 
harekete ve örgüte hayat hakkı tanınmamakfa::.. 
dır. 

. Türkiye'de kalan Kuzey Kürdistan parçasında 
·. ise,durum uzun vadeH daha da vahim sonuçlarla 
, karşi karşıyadır .Ve Türk devleti i ran ile trak 'ı 

bütün eylemlerinde dotaylı ya da direkt destek
leyerek,kendi içindeki daha büyük Kürdistan 'ı 
'~demokratik" usullerle tarihten silme gayretleri 
içindedir ••• Geleneksel alışkaniiğı ile,hem kabıJI 
hem de red i le "idare-i Masi ahat" etmektedir-. 
Bu politikanın oluşturulmasında en çok Tür'k "Sö
l"unu devrede tutmakta,adına "demokrat" denen 
Kemalist tayfanın ve Sosyai-Demokrat'lann 
"aman ses çıkarmayın,rahat edelim" vaveylala'rı 

ile,Kürt sorununu her fırsatta kullanmaktadır·:.~ 

"Komünist Partisi kuruluyor" ve "burjuva demok
rasisi" -adını siz koyun- geliyor ya!..Türk "Sol"u 
ve "demokratlar"• ile azılı "Marksistler" tümden 
seferber olarak,Türk Devleti 'nin dışarıda tanı tır:.:. 
ması ve onu "sıvazlayıp" yumuşatmak,gelişen ra:..,: 
dikal akımları "Terörist ve Bölücü" ilan etmek 
gayreti içindedirler. "Yahu kardeşim,ne istiyor
sunuz? • .işte,düzeliyorlar ,bak askerler de artık 
Komünist Partisi kurulsun diyor ,Kürtler var di
yorlar ,demokrasi gelsin diyorlar .Ne istiyorsunuz?"· 
gibi kraldan çok kralcı kesitmenin gurur ve gös-· 
terişi içinde göğüslerini gere gere dolaşmakta; 
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yazılar döktürmektedirler.Hep bunun için sanat 
ve edebiyat yapmakta,tarihten dersler vermekte, 
yorgun düştüklerini burjuvaziya transfer olarak 
ödüllendi rmektedi r ler ••• 

Türkiye'de,Kuzey Kurdistan bölgesinde 12 Ey
lül Cuntası' nın uzun dönem yarattığı ağır tahri
battardan kitlesel ve kadrosal olarak yeni yeni 
belimizi doğruttmaya başladığımız bir zamanda, 
"Vatana yönelik .saldırı eylemleri ••• " bahane edi
le.rek,bütün .araç ve gereçte saldırı başlatıldı.SHP 
Genel Başkanı 'ndan tutun da,bütün zevat bölgeye 
birer ziyaret yaptı.Mebuslerin biri gidip biri ge
liyor .. Ve "Devlet Baba" bölgeye "GAP" hediye
sini her vesile ile verdiğini açıklıyor.Burjuvazinin 
akıl babası "Marksistler" ise, "Doğu'ya yatırım 
yapıldığı" görüşü ile ortalığı siyaset pazarı'nın 
en ucuz ve fukara alanına döndürdüler •. .işin ger
çek yüzüne baktığımız .zaman ise,şunları görürüz: 
D,evlet bilinçli ve sessizce,alanda polis gücünü ve 
Mn'i yeniden daha güçlü olarak örgütlendirdi. 
Aşiret çelişkilerini hızlanclırarak,35.000 Korucu 
ile Kürdistan'ın başına bela bir sistem yerleştir
di.Ordu gücü,Suriye ve Sovyetlerin gözünün önün
de,NATO yapısına aykırı olarak 330.000 arttırıl
dı.Eibette bütün bu program için legal bazı açı-
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lımların da sunulması gerekirdi. •. Ve bütün bunla
rın üzerine Irak'tan "barış· ile birlikte saldırı 
altında" kalanların kaçıp geldiği ve "ağırlandık~ 
ları" "yemekleri beğenmedikleri 11 Kürt mülteci
ler s~runu da danışıklı olarak işe tuz biber ekti •. 
Yani ,sömürge valisi Hayri Kozakçıoğlu 11 biz 
önceden durumu biliyor ve bekliyorduk.Ancak, 
gerekli alt-yapıyı oluşturamadık" diyerek,lrak ile 
Türk devleti arasındaki danı4ıklı döğüş ve istih
barat ilişkilerini açıkca ortaya sergiliyordu.Ve 
şimdi, "demokratik bir devlet olarak" ~'mül.t~ci
lere kucak açan" Türk devleti ,oluşturdugu bı çı m
sel birkaç kampta,kadın,çoluk-çocuk birçok insa
nı gıdasız,bakımsız,battaniyesiz ve ilaçsız olarak 
ölümle karşı karşıya bıraktı ihatta kanlı Saddam 
rejimine geriye iadelere bileı başladı .. Tüm buniar 
neden yapılıyor? 

i ran-I rak Savaşı' nı n "bariş" görüşmeleri i le 
yeni bir durum ortaya çıktı;Orta-Doğu So~unu'
nun çözümünde temel olarak Kürdistan meselesi
nin yattığı ,zorla yaratılmak istenen başka olayla
rır1 ve özellikle Filisitin Meselesi'nin bu sorunun 
çözümü için temel olmadığı belirlendi.Bu,yeni 
po:tifikaların üretilmesi zorunluluğunu ve KUKM'
nin yeni taktik ve stratejilen:ı ihtiyaç gösterdiği-
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ni kanıtladı.Bununla birlikte Kürdistan ulusal 

güçlerinin birlik sorunu da gündeme geldi,kendini 

dayattı ••• Saldırı böylece bütün şiddeti ile Kürdis

tan'a yöneltilmiş ve bu saldırının sıcak savaş 

biçiminde olmayan yanı da alttan alta kendini. 

duyurmaya başlamıştır • .lrak bütün dünya devlet

lerini arkasına alarak,özellikle Arap şeyhlerinin 

gizli ve hain,dönek yanlarını örgütlendirerf;lk,tüm 

gücü ile Kür:distan'a. saldırı-ya geçmiştir.Petrol 

çıkarları tüm dünyayı bu kanlı devleti destekle-. 

m~ye yöneltmiştir.En demokratik. görünen devlet

lerin bile gizli gizli destekleme,en azından. ses 

çıkartmama eğilimleri deşifre olmuştur.Bir .kere 

daha anlaşılmıştır ki ,uluslararası ilişkilerin teme.-

1 ind,e çJkarlar yatmaktadır. Ve pragmatizm bütün 

şiddeti i le ortada dolaşmaktadı r .Barış,dostluk, 

demokrasi tümü ile çıkar ilişkileri ile iç-içe 

ge.çrniştir.Bunun gizlenme,si,artık mümkün değil

dir.Biz,Kür,distanlılar olarak her zaman biliyor

duk.Bugün daha iyi biliyoruz ••. (Yalnız başımıza 

kalmış olsak da mücadelemize devam edeceğiz) 

iran aleyhtarı "Mücahitler" bile,bugün Irak'ın 

yanında Kürtlere karşı savaşmaktadırlar.Mekke'

de "namaz kılmayı kafasına koyan"lara karşı 

olan bu "ilerici ve devrimci" güçler neden Kürt-

i ere karşı savaşmaktan çekinmemektedirler .Kürt

ler "gerici midir"ler?Yoksa,onların ilericili.ği için 

boyunlarında tasmaları mı var? Irak. o. kadar 

"Devrimci" bir yere konulmaktadır ki,,FWstin'den 

apar-topar kaçan ve . Kürdistan Soruno;'na ka.r.şı 

da panik gösteren bazı "Marksist'' Filisrtin grup

ları ve liderleri bile,bugün . karargahlarını sömür

geci,eli kanlı ve ırkçı Baas'ın yanı başına,Bağ

dat'a kurmuşlardır ••• Çünkü,kimse onlardan hesap 

sormamaktadı r .Onlar . ki ,Kürtlere yapıtan bütün 

jenositlere rağmen,bir tek kelime bile' etmediler 

ve bir protestoda da bulunmadılar. Yoksa~israiiHn 

Kürtler üzerindeki katliamı ve baskiyı .. kınaması 

mı Filistiniiieri küstürdü?Bu nasıl ulusal kurtuluş 

ki ,yanı başındaki bir halkın katliamına karşı sessiz 

kalmaktadır .Bağdat 'ın "Asma Bahçeleri"nde as

keri gömlekler ile devrimcilik'in sonu yoktur. 

Araf at' ın diplomasisi bile başka yerlerden yöne

tilmektedir.Herkes bi.r yerterin adamı ve ajanı 

olarak . .ışıne devam etmektedir.Orta-Doğu'da 

"kimin elinin kimin cebinde olduğu" belli değil

dir •• 
Dünya'nın en- son sömürgesi olarak Kürdistan'

ın,tarihte pratik örnek olarak çocuklara maddi 

biçimde gösterilmesi iç-in öyle kalması ,Filistinli-
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ler dahil tüm demokratlarca istenmektedir .~ız, 
bunu böyle değerlendiriyoruz.Bir halkın boyundu
ruğunu görmeyenler ve onun katliamına karşı 
koymayanların kendileri de özgür olamazlar.Ne
reye dayanı lı rsa dayanılsın ••• Saddam' ın tüm yan
ları örtülüp, "Anti-emperyalist" ve hatta "sosya
list" gösterilerek,iran'a tüm güçleri ile yüklenen 
dünya devletleri ,onu ateş-kes' e razı etmişlerdir ••• 
Sovyetler de dahil tüm dünyayı arkasına alan eli 
kanlı Saddam'a ses çıkarılmamaktadır.Çünkü,işin 
içinde çıkar ilişkileri vardır.Ve bu artık gizlen
memektedi r .Sovyetler ,Güney sınırları nı tehdit 
eden ve Afganistan ile direkt bağlantısı bulunan 
iran "gericiliği"n.in sindiritmesini canı gönülden 
istemektedir.Onun için Kürtlerin imhası bile göz 
yumulabilecek bir durumdur •.. Ac.ınacak bir dün
yada bütün bu olanlar karşısında,nasıl . demokra
tik düşünüleceğini bilemiyoruz? •. 

Bu yapı içinde emperyalist devletlerce geriye 
çekilen "esnek mukabele hattı" ile,Mısır ,israil ve 
Türkiye çemberinde yeni taktikler ve NA TO üs
leri ile çevrelenen bir yapı içinde "istikrarlı bir 
Türk devleti" tezi artık kabullenilmekte ve iran 
"gericiliği"nin karşısında bu tez Sovyetlerce de 
desteklenmektedi r .Emperyalistlerin Afganistan 
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Sorunu' nda Sovyetleri oldukça geri l~tmeleri ,i ran' 
a müdahalede onu korkutmaktadır.lran'daki ge
lişmeler boyutları bak.ımından tüm bölgeyi ve 
özellikle,Türkiye ile Kürdistan' ı örgütlü bir bi
çimde tehdit etmektecir.Bu,bizlm de bir uzlaşma 
pot it ik ası izlernemizi gerekti rrtıemektedi r .. Böyle
ce,Sovyetler ile emperyalistler arasında tam bir 
mutabakat sağlanmıştır.Bunun göstergeleri .olarak 
da "Denge" politikası artık k'abullenilmiştir.Bu
nun için burjuva demokrasisi ~n layışı ,Türkiye' ye 
dışarıdan zorla sunularak,toplumsal yapısı ,sınıf 
çelişkileri,gelenekleri ve Kemalist yapısına rağ
men,onun "terbiye"· edilmesi ve AT'na girmesine 
de çalışılmaktadır:Meydana gelecek "çoğulcu" 
yapı içinde "Komünist"ler de yerini alacaklar ve 
ehlileştirilen bir "Sol" ile d~mokrat havariler, 
% ••• oylarını alıp "AIIahlarına Şükür" edecekler
dir ... 

Evet,Ekim Devrimi'nin 71.yılında sosyalistler 
olarak böyle bir dış politika ve içeride de den
gesiz kalkınma,sosyalist demokrasiden yoksun bir 
toplum ,ulusal istekler le başkaltlı rı lar vb .. ile acı 
günler yaşamaktayız.Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
bu aşamasında yalnız kalmak y~nında, "enternas
yonal" bağlantılarından da yoksun bırakılmışız •.. 
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irademiz dışında yeni gelişmeler ve "Yeni 

Yol" ile ulusal kurtuluşun ve sosyalizmin sorun

ları nasıl çözümlenir? "Açıklık" ve "Yeniden 

Yapılanma"ların dünyayı ve bizi,mücadelernizde 

nereye götüreceği de henüz belli değildir.Barış, 

burjuvazinin sakızı olarak çiğnenmektedir. 

·Bütün bu gelişmeler bizi ciddi olarak tehdit 

~tmektedir.~i.zden,şartsız t<:ırcihsiz oluşturulan 

düzeylere katılmamız dayatılarak istenmektedir. 

Bu duruma rıza göstermek açıkca bir teslimiyet 

olacaktır .. 
Dünyadaki gelişmelere uygun olarak Türk dev

letinin atraksiyonları da gözden kaçmamaktadır. 

DAVOS'ta,Yunanistan-Türk dostluk ilişkileri de 

tarihsel gelenekleri alt-üst ederek ilerlemekte

dir.Bunu, "demokratlar'; vargüçleri ile gündemde 

tutmaktadırlar.Bu,burjuva: demokrasisi 'nin ve 

Türk devletinin politikasının propagandasıdır.Buna 

rağmen "sosyalistler" üstlenmişlerdir. Ve arabulu

cuları da onlardır.Kıbrıs'tan belli bir miktar as

ker çekme,barış gücü gösterileri ,hemen hepsi 

açıkladığımız durumun tezgahlarıdır .. Sosyai-De

mokrasi 'ye iktidar alternatifleri ve "çoğulcu 

demokrasi"de ."komünistler"in yerlerini almaları 

manevraları vb ••• Yunanistan'da Kürt sorununa 

bakış'taki değişmeleri ve bilinçli olarak askıya 

alırimasını da bunlara katabiliriz •• 

Sovyetler ile · büyük ticaret aniaşmalan, 

-bugün Türkiye'de Sovyet yatırımları .. en Heric;ie 

gitmektedir- "insan Hak ve Özgürlükleri çerçe,-., 

vesinde" nutuklar -hepsi göstermeliktir- Suriye 

ile yakıptaşmalar ,PKK olayının devamlı . pala~lan

·dırı.lması-PKK 'li ler durumu kavramalıdı.rlar-:- '·vb •• 

AT 1ye girme hazırlıkları,daha birçok g~iişrrieter 

içinde tozlu-dum~nlı bir hava ve kaos ort'aml ya

ratılmış ve başarılmıştır!Bunun için de çok ciddi 

ve titiz olmak gerekmektedir .•• 

Şu unutulmamalıdır .ki,KUKM'nin muhtevası bir 

bütün olarak illegaldir.Karşısında orgarıizeli bir

çok devlet,polis ve. ordu bulunmaktadır.KUKM 

elbette ki ,gerekli olan ·bütün legal koşullardan 

yararlanacaktır .Ancak,prograrnlanan "Ehli leşti r

me" düzeyinde bir legalleşme oyununa önemle 

dikkat edilmelidir •• Muhtevamızın bilincinde olarak 

legal koşulların kullanı'lması sorununda,pazarlıksız 
ve bağımsızlıkçı bir arılayışı hakim kılmalıyız. 

Tüzük değişikliği 

Bölgerniz ve Dünya'daki gelişmal'er içinde top

lanan Kürdistan Kurtuluş Partisi GENiŞLETiLMiŞ 
27 
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MERKEZ KOMiTESi ilk olarak tüzükte bazı de
.' ğişiklikleri gerekli görmuştür.isim değişikliği ya
. pılarak,Parti dairehirinin işlerlik maddelerine 
' eklemeler yapılmıştır.Örgütlenme Komitesi 'nin 

görevi ~ona ~rdirilmişHr. 
GENIŞLETILMiŞ MERKEZ KOMiTESi,KÜRDiS

TAN KURTULU,Ş. ÖRGÜTÜ'nÜ,KÜRDiSTAN 
KURTULUŞ PARTISI olarak değiştirmiş,bu isim 
değişikliği bütün ünitelere doğru gerekli biçimde 
uyarlanmıştır.Bu isim değişikliği çerçevesinde 
AMAÇ maddesi son olarak şu hali almıştır: 

( ••. ) "Kürdistan Kurtuluş Partisi ,bağı msıı
demokratik bir Kü-rdistan için ülkenin askeri 
işgalden arındırilmasını amaç sayar." 
Nitelik olarak ise; 
( ••. ) "Kürdistan Kurtuluş Partisi ,ulusal-demok-. 
ratik ve sosyalist muhtevalı bir kitle partisi
dir.Kürdistan'daki: bütün ulusal güçlerin ortak 
bir _TAARUZ CEPHESi 'nde birleştirilmesi ey
lemınde (KUKC) yerini alır 

Kürdistan Kurtuluş Partisi ,ulusal kurtuluşun 
toplumsal kurtuluş ile bütünleşmesi için gerek
li faaliyetleri görevleri arasında sayar" •. 

2B 

Parti programı 

Parti Siyasi Program Taslağı ,geler,ı öneri ve 
eleştirilerle yeniden gözden 9:9çirUerek. son hali
ne getirildi.Bütün dünya dillerinde yayınlanmak 
üzere Basım/Yayım .. Merkezi '.ne gönderilmiştir. 
Parti Basım/Yayım Merkezi il~ olarak Parti Si
yasi Programı 'nı Kürtçe ve Tür:kçe olarak yayım-
layacaktır. .. 

Taslak olarak tartışmaya aÇıian ve son hali 
verilen Siyasi Program özetle şunları içermekte
dir: 

"GiRiŞ" bölümünde Programın gerekçesi ola
rak; 

"Devrime~ bir grubun,gerçek ~:anlamda bir prog
rama sahıp olması ,uzun ve ç~tin bir mücadele
yi ,ideolojik ve siyasal inşa süreçlerini gerekti
rir" denilerek, 

Sorunun, 

"_Ac~le ile bir. programa sahip olmak değil,ih
tılalı gerçek hedeflerine ulaştırabilecek bir sa
vaş örgütünün yaratılmasi" olduğu ve 

"savaşçı bir örgüt,sağlam bir ideoloji ve güçlü 
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kadrolara sahip olrr.aksızın,mücadelenin .uzun, 
acımasız ve çetin yolunda çabuk yorulu( ve 
tarihe karışır" denilmektedir. 

"1.b ö 1 ü m" olareık "PARTINiN TARIHSEL 
GELiŞIMi" anlatılmakta, 

"2.b ö 1, ü m" de "PARTININ AMAÇ. VE. Nf- : 
TELIGI" ·belirtilmektedir. 

'"3.b ö ı ü' ·m"de i~e,"DÜNYA'DAKI DURUM, 
SOSYALiST ÜLKELERIN DURUMU" 

açıklanarak, 

"SOMUT MÜCADELE HEDEFLERI" baŞlığı al-
, tında şunlar söylenmektedir: · 
"Kürdistan Kurtuluş Partisi ,k~pitalist köleliğe 
ve onun günümüzdeki türevleri olan;emperya
lizme,sömürgeciliğe,faşizme,feodallzme ve her 
türden gericiliğe, 
emekçi. halkları baskı ve:. söm.ür.ü altında. tutan 
ilişki ve ittifakiara karşı mücadele eder" .. 
"DOSTLARlMlZ VE DÜŞMANLARIMIZ" başlığı 
altında ise; 

"Kürdistan Kurtuluş Partisi,ulusal kurtuluş mü
cadelemize katılan,de:ıtek vere11,dayanışma içe-

rislnde olar\ bütün güçleri (devletler ,örgütler, 
kişiler) d o s t sayar. 
Ulusal kurtuluş mücadelemize karşı olan · ve 
gelişmesini ,gürbüzleşmesini engelleyen güçleri 
d ü ş m a n olarak görür'' denilmektedir. ' 

Bu belirlerneler ışığında KÜRDISTAN KURTU
LUŞ PARTISI'nin dış politika hedefleri sıralan
makatdır. 

If 

a)Sosyalist Ülkeler ,Ulusal Kurtuluş Hareketleri 
ve kapitalist ülkeler IşÇi Sınıfı Hareketleri'
nin mücadelelerini destekler,bu(lla.rı d o s t 
kabul eder, 

~) Dünya'da hiçbir bloka bağlı ve bağımlı ol
madan,eleştirici ve b a ğ. ı m s ı z 1 ı k-
ç. ı bir çizgi Izler, . 

c) Ulusal Kurtuluş Mücadelemit'in hedefl.erine 
saygılı olan,iç işierimize müd~hale~ etmeyen, 
hiçbir talepte bulunmaksızın yardıroda bulu
nan,d i p 1 o m a t i k destek ve.ren devlet-

. lerle resmi Hişkiler kurar" 

. denilerek,dış politika hedeflerinin bağımsıziıkçı 
·çizgisini de net biçimde çizmiştir~ ._.._ 

"4.b ö ı ü m" olarak, 
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"Kürdistan 'ın tarihsel süreci ,Kürdistan 'ı n sö
mürgeleştirilmesi süreci ,Tü~.k- :una~ Sav~şı .. ön·
cesi ve sonrası durum ,Kurdıstan ın somurge 
statüsü'nün resmileştirilmesi" . 

başlıkları en geniş biçimde:,;ele a,!ı.~arak değerlen-

dirilmiş, ·•· ··· 
"KÜRDiSTAN' ın ULUSLARARASi BiR SÖ-

MÜRGE OLDUGU" gerekçelerr _i17. belirtilmiştir. 

"S.b ö 1 ü m"de, 

"Kürdistan'da Üretim Biçimi,Sırııfsal Yapı" en 
geniş biçimde , değerlendirilmiş,yeni düzenleme lere 
gidilmiştir. '· .. . 

Bu yapısal incel em~ so~ucur,da. "K.U R Ç)IST AN~-
DA SÖMÜRGECiLER ile IŞBIRLIKÇILERI"nın 
durumları açıklanmaktadır~ . . 

"iŞBiRLiKÇi ve KARŞI ,-DEVRIMCI SlNlFLA~" 
ve "DEVRiMiMlZDEN YANA ya da KA TILABI
LECEK SlNlFLAR" açısından "Kürdistan'ın 
SOSYO-EKONOMiK YAPISI ve SINIFSAL KO
NUMU"na uygun olarak somut · ı \ s t r a t e-

i i k H e d e f ı e r" açı~lanara.k, . _. 
"KÜRDiSTAN DEVRiMI'NIN . NITELIGI .. ve 
11 ULUSAL KURTULUŞ CEPHES.I .S].y ASETIMIZ" 
bel i rlenmektedi r. 
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"6.b ö 1 ü m"de, 

"SAVAŞ VE ORDU" anlayış.ıı:nız belirtilerek, 
"PEŞMERGE ÖRGÜTLENMESi", "ULU~AL 
KURTUl-UŞ ORDUSU", "PEŞMERGE BIRLIK
LERi KONSEYi" gibi', 

modern bir orduya tekabül eden yeni strateji ve 
taktikler saptanmaktadır.Bu anlayışa bağlı olarak, 

. 
11 iTT1FAKLAR SiYASETJMiZ"in temel nitelikle-

ri de ortayrı konulmaktadır. 

!'i .b ö 1 ü m"de ele alınan, 

"KURTARILMIŞ ALAN" anlayışımız ve "KUR
TARILMIŞ ALANLARDAKi YÖNETiM VE 
UYGULAMA 11 gibi özel öneme sahip sorunlar 
netleştirilmiştir. ( ... ) 

"8.b ö ı ö ·m"de, · 

"SiYASAL GÖREVLER VE ACiL HEDEFLERi
MiZ" şöyle belirtilmektedir; 
tt 

A-Sömürge statüsü bütün biçimleri ile kaldırı
lacak,sömürgeci ilişki. ve bağımlılıklar ile, 

B-Bunun sonucu olarak,ijlkemizdeki askeri işga
le derhal son verilecektir. 
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C-Silahlı halk yığınfarınrn doğrudan iktidarının 

ifadesi olan DEVRiM KONSEYi eli ile aşa-' 

ğıdaki program hedeflerine varılacaktır. 

( ... 
11 SiYASi iKTiDAR PERSPEKTiFiMiZ: 

1-Kitlelerin doğrudan temsilini sağlamak için; 

a)Eşit,genel;tek dereceli ve gizli oy ile YA-

SAMA ve YÜRÜTME ORGANLARI seçile

cektir. 
b)Yasama ve Yürütme Organları ile ülkemizin 

siyasal ve toplumsal yapısı yeniden organize. 

edilecektir. 

c) Halk tarafından tam bağımsız ve demokratik 

YARGI ORGANLARI oluşturulacaktır.istenil

diğinde değişti ri leeekti r. 

d) Sömürgecilerin yargı kurumları ve tüm yasa

ları kaldırılacaktır. 

2-Yerel Yönetim Organları'nın seçimle dene

timi halk tarafından yapılacak,kendi yöneti

cisini kendi seçecek,gerekli gördüğü hallerde 

değiştirecektir. 

3-18 yaşını bitiren her Kürdistanlı seçme ve 

21 yaşını bitiren her Kürdistanlı seçilme 

hakkına sahip olacaktır. 

( ... 
"SAVUNMA PERSPEKTiFiMiZ: 

Ülkenin ve devrimin savunulmasr- v.e korunm~sı 

silahlı halk yığınlarının iradesini temsil ec;ien 

DEVRiM KONSEYi tarafından üstlenilecektir. 

~~Ö-ÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜGÜ :, 

ANLAYlŞlMlZ 
. 

1-Düşünce,inanç ve örgütlenme hakkına sınır 

konu 1 mayacaktır. 

2-Legal. örgütlenme alanları açılacak,legal 

dernekler ,kırsal kesimdeki köy kooperatifle

ri ,köy güzelleştirme,kalkınma dernekleri ,çift

çiler birlikleri ,spor kulüpleri vb •.. kurulması 

desteklenecektir. 

3.;.Kürdistan şehirlerinde ,kadın örgütlenmeleri, 

spor kulüpleri kurulması,toplumun sosyalleş

tirilmesi yolundaki gelişmelere engel konul

mayacaktır. 

4-Üniversite gençliğinin çağdaş gelişimi plan

lanacak,örgütlenmesine sınır getirilmeyecek

tir. 
5-Sınıf ve tabakaların siyasal örgütlenmelerine 

izin verilecektir. 
31 
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6- Devrimin ve ulusumuzun,ül:kemizin çıkarıarına 
· · ters ve 'ona karşı işleyen bütün. örgütiEınme-

lere yasak konulacaktır. 

(. .. 
"KÜRDiSTAN EKONOMiSiNiN DÜZENLEN
MESi: 

Kürdistan ekonomisi önündeki tüm engeller 
kaldi rı lacaktır. 

.B~nun için; 
a:}Emperyalist ve sömürgeci ilişki ve bağımlı~ 

. lık'lara kesin ·olarak son verilecek,tüm mal 
· varlıklarına el konulacaktır. 

b) Karşı --devrimci Kürt işbirlikçi sınıfların top
. rak ve işletmeleri devletleştirilecektir. 

c) Kürdistan.ıifi tüm · kaynakları ve olanakları 
• devletle~tiri'lecek,em:ekçi halkın çıkarları 

-' doğrultus'unaa kullanılması sağlaoacaktı r. . 
d) Dış ticaret tümüyle devlet eliyle yürütüie
. : cektir. 
e) Yerli sermayenin emekçi halkın çıkarlarına 

uygun olarak gelişmesi ve üretkenliği sağla

oacaktı r. 

( ... 
32 

"EMEKÇi HALKIN HAKLARININ GÜVENCESi: 
Emekçi halkin hakları güvence altına alınacak

tır. 

Bunun için; 
a)Emekçilerin çıkarlarına karşı olan tüm ilişki 

ve bağımlılıklar kesin olarak kaldırılacaktır. 
b) Eğemen güçlere ait tüm işletmelere el konu

lup,devletleştirilecektir ve bu işletmeler çalı

şanlar tarafından yönetilecek,üretimi destek
lenecektir. 

c) Çalışma saati azami 8 saat olacak,işin elve
rişliliği ve üretimin düşmemesi koşulu ile 6 
saate indirilecektir. 

d) işçilerin ve köylülerin örgütlenme hakları ko
runacak,sendikada ve köy kooperatiflerinde 
örgütlenmeleri sağlanacak ve bu hakları ,işçi

köylü temsilcileri tarafından denetlenerek, 
güvence altına alınacaktır. 

e)Toplu sözleşme ve grev hakkı önüne hiçbir 
engel konulmayacaktır. 

f) Lokavt yasaklanacaktır. 
g) Çocukların emeklerinin sömürülmesine izin 

verilmeyecek,çocuklar her yönden güvence 
altına alınacak,toplumumuzun geleceği açı

sından çocuklara özel bir önem verilecektir. 
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h)Tüm çalışanların sigorta ve emeklilik hakları 

korunacak,yaşlı ,sakat,dul ve yetimlerin bakı

mı devlet tarafından güvence altına alına

caktır. 

( ... 
"AZINILIK VE ETNiK GRUPLARlN HAKLARI: 

Kürdistan' da her türlü ulusal baskı ve ayrıca

lar kaldırılacaktır. 
a)lrk,cins,din ve dil ayrımı yasaklanacaktır. 

b) Kürdistan' daki tüm azın.lıklara ve etnik grup

lara tam hak eşitliği verilecektir. 

c) Azınlık ve etnik grupların kendilerini özgürce 

geliştirmeleri için gereken olanaklar yaratı

lacaktır. 

d) Kürt halkının' yararlandığı olanaklardan,diğer 

azınlıkların ve etnik grupların yararlanmaları 

eşit ve genel bir düzeyde sağlaoacaktı r. 

( ... 
Büyük toprak mülkiyeti kaldırılacak,tarımda 

tüm ilişkilerde bağımlılıklara son verilecektir.Bu 

amaçla;Kürdistan köylüsüne toprak dağıtılacak,ge

rekli araç ve gereç sağlanacaktır. 

a)Kürdistan köylüsünün sömürgeci devletler ve 

işbirlikçilerine olan bo~çları iptal edilecektir. 

b) Sömürgecilerden alınan topraklar devletleşti-

rilecek,bu topraklar üzerinde örnek çiftlikler 

kurulacaktır. 
· 

c) Kollektif üretim desteklenecek ve teşvik edi

lecektir. 

d)Çiftlikler emekçi köylülerin denetimine veri

lecektir. 

e) Hayvan yetiştirilmesi ve üretimin verimliliği

nin arttırılması için gereken tüm olanaklar 

saği anacaktır. 

(. .. 
"KÜLTÜREL DEGERLERiN KORUNMASI VE 

SELiŞTiRiLMESi: 

·Kürdistan' ın türn kültürel değerleri korunac~k, 

tahrip olantar on'arililcakt•r. '· ... 

a)Kürt dili önündeki tüm engeller kaldırılacak 

ve Kürtçe Kürdistan'da resmi dil olacaktır. 

Diğer diller· yasaklanmadan Kürtçenin yanıfıda 

gelişmeleri ve kullanılmaları serbest bı rak i ta

caktır. 

b)Tahrip edilen kültürel ,folklorik ürünlerimiı. 

geliştirilecek,bunun iÇin· tüm olanaklar sağla

oacaktı r. 

c)Kürtçe okuma ve yazma zorunlu hale getiri

lecek,temet eğitim ücretsiz sağlanacaktır. 
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d)Basım/yayım olanakları arttırılacak,her yayı
' nın serbestçe çıkarılabil· mesi sağl~nacaktır, 
devrimimize ters ve ulusumuzun çıkarları . ile 

; çatışan yayınlara izin verilmeyecektir. 
e)Tiyatro,film çalışmaları hızlandırılacak,tüm 
· 'artistik değederimizin .geliştirilmesi sağlana
'•· dıktır. 
f) Bir devlet opera ve balesi kurulacaktır. 
g)Sanatsal çalışmalar üzerinde hiçbir sansür 
: pygulanrrıayacaktı r. 
h}Televizyon ve radyo ciddi biçimde örgütlendi

rilecek,bütün dillerde ve ulusal · niteliklerde 
'müzik,tiyatro vb •. çalışma·lar· yayınlanacaktır. 

i) Resim ve heykeltraşlık ·geliştirile·cek,her ola
·nak yaratılacaktır. 

i} Kürdistan'ın tarihi ve. turistik güzellikleri or
'·,, taya çıkarılacak,geniş bir turizm· potansiyeli 

' oluşturulacaktır. ;,. 
k)Eski eserler ve tarihsel geçmiş,arkeolopk ça

. ! ışmalar ve · müzelerle yeniden · organize edile
' 'cek,dünyanın tanı-masına açllacak,çalınıp baş
ka yerlere götürülmüş Kürdistan tarihi eser

. leti yeniden geri : getirilmeye 'Çahşılaca1<tır. 
ı} Tüm azınlık ve etnik grupların sanat ve kül

tGr çalışmaları serbest bırakılacak,kendilerini 
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özgürce geliştirmeleri ve halklar arası ilişki
lere katkıda bulunması :. için tüm olanaklar 
yaratılacaktır. 

( ... 
"SAGUKLI BiR TOPLUM YARATMAK GÖ

REVi: 

a)Hastahaneler ,sağlık kollejleri ve benzeri ku
rumlar çağın teknolojik yapısına uygun hale 
getirilecek,geliştirilecek ve gerekli biçimde 
donatılacaktır. 

b)Tüm Kürdistanlıların eşit ve genel olarak 
sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları 

sağlanacaktır. 
c) Kad .. ınlar ve· çocuklar ' için özel . beslenme ve 

gelişme olanakları y·aratılacaktır. 
d) Sağlık · hizmetleri ti:i'mü i le devletleşti ri lecek 

ve sağlıklı bir Kürdistan toplumu için ge
rekli tüm bilimsel ·sağlık yöntemleri gelişti

rilecek,hastalıklar.ın •tedavi ve önlenmesinde 
ilkel yöntemlerden vazgeçilmesi sağlanacak
tır. 

e)Kadı nlar üzerinde •. her türden eşitsiz uygu-
· lamalar kaldırılacak,çocuk doğurma,beslen

me,kendilerini geliştirme olanakları hazırla-
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oacaktı r .Ücretsiz kreş ve bak ı m evleri oluş
turulacak,kadının çalışması ve gelişmesi 

olanakları hazırlanacaktır. . 
f) Savaştan çıkan bir toplum ve sö,mürgecili~in 

baskı ve asimlasyonumi yıllardır çeken Kür
distan 'ın yaralarının sarı lması ,geleceğe 

yönelik sakatlıkların,hastalıklar'in uzun va
dede tedavisinin yapılabilmesi içirı;toplum 
içindeki psikolojik ortıirtıJri dağıtılması ,hor
lamanın,küçümsemenin· ·ortadan kaldı rı i ması 
ve k•1rtuluş için kendilerini feda edenlerin 
korunması yönünde her türlü tedbir alı:ıa
caktı r: 
aa) Doktor ,hem şi re ,e be ,hastabakı cı vb .•. gibi 

personelin,bilinçli ve yetenekli unsurlar
dan seçilmesi ,görevlerini n önemi nede
niyle eğitimlerinin mesleki yanları dışın

da siyasal ,toplumsal ve sosyal olarak da 
tamamlanması ciddi biçimde yapılacak

tır. 

bb) Geniş ve olanaklı rehabilitasyon merkez
leri kurulacaktır.Çalışmaları en düzenli 
biçimde gerçekleştirilecektir. 

cc)Savaşın sonuçlarının psikolojik,pedegojik 
etkileri ve maddi belirtilerinin kınama-

d~m ,hörl amadan ,küçümsemeden ortadan 
kaldırılması yöntemleri yalnız sağtık 
sorunu. olarak deği 1 ,yönetim ve koruma 
yöntemleri olarak da planlanacak ve uy
gulamada gerçekleştirilecektir. 

dd)Topl~msal cjejenerasyonun ,uyuşturucu a
lışkanlığı1fuhuŞ, .vç •.• tümü ile yasakh:ı.na
ca!_<,bunlarta. .. her. bakımdan· mücadele 
temel görev olacaktır .Bunların etkileri
nin uzun vaç:lede ortadan kaldırıiması 
için bilimsel olarak çalışılacaktır.Ya~~k~. 
larla değil,eğitimle soruna el atılac-~~t.rt·' 

( ••• ~· . {i:' 

"DiN VE iBADET ÖZGÜRLÜGÜ: ~·:i 
·, ' '·' 

Din ve devlet işleri açık bir biçimde ~irbi
rinden ayırılacak,herkese din ve ibadet ö~:gür
lüğü tanınacaktır.Dinsel olarak kitleler ÜzE1rin
de nüfuz kullanımı kesin olarak yasaklanacak

tır. 

( ... 
"BiLiMSEL ÇALIŞMALAR: 

Bilimsel hiçbir faaliyetin önüne engel ko
nulmayacak,devlet bilimsel faaliyetler için her 
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tür,l_ü o) anakları hazı ri ayacak ve bu çalışmaları 

deste!deyecekti r. 

( ... 
·~·GENÇLi'GiN EGiTiM VE ÖGRETiMi: 

Şavaştan çıkan ve özgür bir toplumun yara
tılmasında önemli bir fonksiyona sahip olan 
gef!Çliğin eğitim ve öğretimi ;yetiştirilmesi ,ge
liŞimi için bütün olanaklar ' devlet tarafından 
saglanacaktır. · 

: Örta ve yüksek öğretim kurumlarına girişler 
parasız olacak ve planlı ·bir politika ile yürü
tülecektir. 

a)Partimiz,gençliğimizin geleceğimiz olduğu 

bilincindedir. 
b) Partimiz,gençliğimizi bütün kötü alışkan

lıklarından ve emperyalist tasallutlardan 
' korumak için her tedbiri ve imkanı kulla

nacaktır. 

c) Savaştan sonra büyüyen gençliğin,savaş 
içinde yoğrulmuş gençlikle çelişki ve ça
tışmalarını Partimiz doğal karışılıyarak,bu 

tür sorunların ortadan kaldırılması ıçın 

önemli yöntemler geliştirilecek ve uygula
nacaktır. 
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d}Gençlere yeteneklerine göre iş ve olanak 
sağlanacak,eğitim ve Ôğretimleri de yete
neklerine göre ayırtedilerek yapılacaktır. 

e)Gençliğimiz,emperyalist -Je sömürgeci eği
tim taktikleri karşısınd~ - zayıf kaldığı 
noktalarda sık sık uyarılacak,örgütlendiri
lecekti r .Emperyalist ,sömürgeci saldı rı ve 
tecavüzler ,müzik,giyim-kuşam gibi konu
lardaki propagandalara karşı kapalı tutu
larak,korunacak ve ciddi bi'r' eğitimle özü
ne dönük biçimde · çağdaşlaştırılacaktır. 
Gelenek ve görenekler hiçbir zaman gerici 
olarak kabul edilmeyerek,ayrıca demokra
tik yöntemler içinde geliştirilmeleri sağ
lanacaktır. 

( ... 
"KADlNLARlN 

EGiTiMLER i: 
ÖRGÜTLENMELERi VE 

Partimiz,sağlıklı bir toplum yaratılması ve 
bu toplumun yerli yerine oturtulması konusun
da kadınlarımıza düşen görevlerin bilincindedir. 

a)Toplumsal yapı gereği ya da emperyalist 
ve sömürgeci taktiklerle geliştirilen cinsi
yet farklılıklarına karşı amansız mücadele 
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edilecektir.Bu ·konuda eğitime özel bir 

önem verilecektir. 
b) Kürdistan toplumunda eşitlik topyekün in

sanlarımzın eşitliği olarak,genel ve demok

ratik bir anlayış içinde ele alınacaktır. 

c) Kadınlarımızın kendilerini geijştirmeleri ve 

toplumsal yapımıza katkıları ıçin sosyal ve 

kültürel olarak ulusal ya da uluslararası 

örgütlenmeleri bütün olanaklar ile destek

lenecektir. 
d) Kadınlarımızın siyasal olarak Pari ünitele

rinde ağırlıklı olarak örgütlenmelerine 

özel bir önem gösterilecektir. 

( ... 
''KONUT SORUNU: 

Konut sorunu bir bütün olarak devlet tara

fından çözümlenecektir .Evsiz tek yurttaş kal

mayacak,ev kiraları gelirlerin % 10'unu geç

meyecektir. 

( ... ) " 
Programın bundan sonkarki "SONUÇ" bölü

münde ise; 
Kürdistan Kurtuluş Partisi'nin "HER SOMUT 

DURUM VE OLGU_ KARŞlSlNDA PROGRAMA 

EKLER KOYABiLECEGi" ve bu yönde gerekli 

"AÇlKLAMALARDA BULUNABiLECEGi" belir

tilmiştir. 

Karar Tasarı ları 

- ı -
"iDEOLOJiK-TEORiK KONULAR": 

Genişletilmiş Merkez Komitesi,siyasal hare

ketimizin partileşme sürecinden önceki dön~m

lerde yaptığı ve - büyük oranda kabul gören 

ideolojik-teorik belirlemeler konusunda bir kez 

daha ısrarını kararlaştırmıştır. · _ 

a)Yapılan değerlendirmeler sonucunda ideo

lo!ik inşa sürecinin tamamlandığı, 
b)Siyasal inşa sürecimiz bakımından önem 

arzeden bazı konular ,Partimiz için yapılan 

eleştiri ve değerlendirmeleri gözden geçi-

rmeyi gerekli kılmıştır. , ·_ ,, 

c) Yapılan eleştiriterin Parti ün.iteleri tara

fından karşılanabilir durum-a getiri(mek 

amacıyla,toplantıya sunulan birkaç , --ivedi 

ideoiojik-teorik konudaki görüşi_erini _m:!t-
leştirmiştir. · 
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d>Tartışılan ideolojik-teorik konular ile ilgili 
taslak metinler karar tas~rısı haline geti
rilerek,Parti Basım/Yayım Merkezi'ne . gön
derilmiştir. 

e) Partimiz,siyasal inşa süreci ve mücadelenin 
genel konumu içinde önüne çıkacak her 
türlü ideolojik-teorik sorunlarda hazır ol
duğunu ve gerekli biçimde üretimde bulu
nulacağını saptamaıştır. 

- ll -

"ÖRGÜTSEL KONULAR": 

;sjya;>i programın tümü kabul edilerek b.una 
uygun karar tasarıları tartışılarak .onaylandı. 

1-T,üzük . ve program çerçevesinde Parti 
'·" ünitelerincten: öne'mli olan daire ve tem

silrilikJerin prpgramları tartişılarak ka
(:·'r.::. bul edildi. 
(! ;·)ı ( ••• ) 
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ı-~ ·· oairelere yeni atam·ci·lar yapıldi. 
2-Parti stratejisinrn saptanmasına geçildi 

ve taktikler belirlendi. 
( ... ) . 

a) Ülke düzeyinde mücadele ve örgütlen
meyi esas alan Partimit,öncelikle ağır-

lıklı olarak Kuzey Kürdistan'daki örgüt
lenmeyi planladı. 

b) Kuzey Kürdistan'daki askeri ve siyasi 
coğrafya gözden geçirilerek,yeni müca
dele bölgeleri sap'tandı ve kodlandı. 
( ... ) 

c) Partimiz,Kuzey Kürdi~tan' ı bölgeye 
ayı rarak,ivedi olarak •.. bölgelerden baş
layarak mücadele perspektifini koymuş
tur. 

d) Saptanan bölgeler Parti gereklerine uy
gun olarak renklendirifmiştir. ( .•. ) 
1.Bölge olarak •.. ,2.bölge olarak ..• ,3. 
bölge olarak . .. ,4.bÖige olarak •.. 'yı 
kapsar. 

f) Bölgelerin Parti çalışmasındaki kod isim
leri ise ...•. 'dır. ( ... ) 

3-KUKM 'nde diğer demokratik kitle ey
lemleri yarı~nc;ıa ••. mücadeleyi de esas 
alan Partimiz,siyasal örgütlenmeyi ••. ile 
birlikte hayata geçirmeyi ivedi ve esas 
aldığ~nı kararlaştırmıştır.Tüm Parti üni
telerine bu yolda emir ve talimatlar 
verilmiştir. ( ..• ) 

4-Metropollerde ise; ( ... ) 
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Partimiz, 
a)Caydırıcı olmak; 
b) Sömürgecilerin .. ekonomik kaynaklarını 

tahrip etmek, 
c) Metropol işçi sinıfı ve diğer devrimci 

güçleri mücadelemizin yanına çekmek, 
d)... propaganda . ile,sömürgecilerin kendi 

alanlarında savaşa mecbur edilmeleri 
amacıyla metropollerde örgütlenme 
ve mücadeleyi zorunlu saymaktadır. 

S-Partimiz, 
Metropolde legal ya da yarı-legal örgütler 
..• ,varolan örgütlerde ... çalışmayı karar
laştırmıştır. 

6-Üikede kitleleri kendi talepleri doğrultu
sunda örgütleyerek,bu örgütlerde •.. ya
ratmak ve bu suretle kitleleri harekete 
geç i rm ek Parti strateji sine uygun buluna
rak karar altı na alı nmıştır. 

7-Partimiz,ülke dışında .•. ve •.. üsler kura
rak,ülkenin örgütlenmesini esas almakta
dır. 

8-Partimiz,ulusal kurtuluştan yana olan tüm 
sınıf ve tabakalar içinde çalışmayı esas 
alır.Bununla birlikte,Kürdistan'ın geniş 

emekçi kitlelerini ve özellikle yoksul köy
lülüğü temel örgütlenme alanı seçer. 

9-Partimiz,saptanan stratejik hedefler doğ
rultusunda kurtarılmış bölgelerde üsler 
oluşturur ••••• ve ••.•• bölgelerinde örg9t
lenmeyi hedefler .Ve bu örgüt! enmeyi prog 
ram çerçevesinde yürütür. 

0-Partimiz,Kürdistan halkına karşı dayatılan 
haksız savaş karşısında gerekli her tijrlü 
mücadele yöntemlerini programlamayı., .zo
runlu saymıştır. 

- lll -

"PRATiK SORUNLAR": 
1-Daha önceden alınmış olan kararlar geregı 

olarak cezaevlerine hertürlü yardımda bu
lunulmasına devam edilerek,tüm unsurlar 
Parti güvencesine alınmıştır. 

2-Partinin UKC konusundaki tüzük ve prog
ram önerısı üzerinde ısrar edilmesi ve 
pratik olarak çalışması sürdürülen bu ,yön.:. 
deki faaliyetlerin devamına karar verilmiş
tir. ( ..• ) 

3-Genel ittifaklar çerçevesinde atılmış adım
lar .•.• ile ilişkiler gözden geçirilerek,bu-
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~.nun devamı ve geliştirilmesi ile diğer baş
ka örgütlerle de bu : tür ittifaktara giri_l

:, m esi kararlaştırıJmıştır. 
4:-KDP ile ilişk'ilerin daha önceki kararlar 

J Çf;!rçevesinde devamı ve son dönemde: Gü
ney Kürdistan ·üzerindeki baskı ve savaşın 
verdiği zor durum değe-rlendirilerek,diplo
matik ve yayın yolundaki çabalara daha 

" da hız ·verilmesi ve ittifaklar genel pers
pektti ~çinde desteklenmesi kararlaştırıl
mıştır.Bu yöndeki ilişkilerin sıklaştırılması 
gereği bir kez daha belirienmiş,bu amaçla, 
maddi yardımda bulunulması,birçok örgüt 
ve kişilerin bu yolda duyarli kılınmaları, 
. ilaç ,giyecek,yiyecek vb .•. yardımların daha 
,da genişletiterek ulaşması yolunda tüm 
Parti ünitelerine · talimat gönderilmiştir. 
Dünyanın Irak jenosidi karşısındaki suskun
luğunu protesto eylemlerinin devamına 
karar veri Idi. 

5-Avrupa'daki polis baskıları öneri olarak 
geldiğinden ve mültecilik durumlarının 
Partimizi de yakından ilgilendirmesi dolay
sıyla rapor ve bilgiler değerlendirilerek 
bazı istihbarat ( •••. ) örgütlerinin ve devlet -
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lerin özellikle Türk ve Kürt mültecilere 
baskı uyguladıkları ,mültecilik durumlarını 
kullahdıkları ve bu yüzden bash yaparak 
ajanlaştırmak istedikleri gözlemlenmiştir. 
(. .. ) Bu konuda,Parti ünitelerine bilgi ak
tarılması ,hiçbir üyemizin ve sempatizanı
mızın diğer örgüt ve kişilerle ilgili . bilgi 
vermemeleri ve bu konuda çok hassas dav
ranılması gerektiği karar altına alınmıştır. _ 
Bu yönde her türlü uygulamanın göğüs
lenmesi önerilmiştir •.. Her zamanki bağım
sızlıkçı . tavrımız ve yöntemlerimizin doğru 
olduğu bir kez daha ortaya çıkmış,uluslar
arası ilişkilerdeki programımızın gereği gi-

. bi davranılması gerekli görülmüştür • 
6-Parti Merkez Yayın Organı yayınına devam 

edecektir.Bunun yanında geniş bir kitle 
yayın organının planlanmasına karar veril
miştir.Bu konuda kısa zamanda sonuç a
lınması düşünülmektedir.Üikede illegal ya
yın faaliyeti yanında legal yayın olanakla
rının da araştırılması önerisi değerlendi
rilmiştir. ( . .• ) 

7-Kürdistan Press ve Kürt Haber Ajansı gibi 
kuruluşların özerk ve demokratik yapıları-
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nın. önemi ve olumluluğu üzerinde değer
lendirme yapılarak,tarihsel olarak Kürdis
tan· için böyle kurumların ilk ve tek oldu
ğu vurgulanarak,bunun tüm engellere rağ
men korunması ve güçlendirilmesi ıçın 
üzerimize düşen her türlü yardıma karar 
verilmiştir.Tüm kişi ve kuruluşların uyarı
larak buna destek sağlamaları ile Parti 
ünitelerinde bu kurumların korunması ve 
~ağımsız tavırları na engel olunmaması ,des
teklenmesi ,dağıtımı bildiri !miştir. 

8-KOMAL basım/yayım ve dağıtım'ın,siyasal 
hareketimiz ve KUKM'nde önemli ve ciddi 
bir mevzi olduğu görüşünde ısrar edilerek, 
korunması ve geliştirilmesi için Basın/Ya
yın ve Bilim/Araştırma Dairesi'ne gerekli 
talimatlar verilmiştir.Yeniden planlanarak 
sürecine gerekli yayınlarını yapmak sure
tiyle devam etmesi kararlaştırılmıştır. ( •.. ) 

9-Avrupa çalışmaları ile ilgili rapor ve bilgi
ler değerlendi rilerek,öneri ve eleştiriterin 
de dikkate alınmak suretiyle önemli karar
lar oluşturulmuştur. (. .• ) 

10-Yeni temsilcilikler belirlenerek,bunların 
tüzük ve programları karar altına alınmış-

tır. ( ••. ) 
Ayrıca,Partimiz,bundan böyle büyük merkez.., 

lerin birinde yaz.ışmaların legal adresi olması 
ve basına açıklamların yapılabi!mesi açısından 
bir adresli temsilcilik bulundurulmasını da i<a
rarlaştırmıştır.Bu temsilçiliğin planlan~arak ·_'en 
yakın zamandı;ı ( •.. ) yerlerde_n birinde. faaliy~te 
geçmesi için Uluslararası Ilişkiler Dairesi 'ne, 
gerekli talimat ve~ilf11iŞtir. 

( ... ) . 

- IV -

"SiYASAL METiNLER": 
'C 

Genişletilmiş Merkez Komitesi ,hazırlanıp 
sunulan yazılı metin taslaklarını görüşerek son 
haline getirmiştir. ( •.. ) Redakte edilip Merkez 
Yayın Organı'nda ya da başka biçimlerde yıa
yınlanmak ve kadrolarımıza ulaştırılmak üzere 
Basın/Yayın ve Bilim/Araştırma Dairesi'ne 
gönderilmesi kararlaştırılan bazı siyasi metin:.;. 
ler şunlardır: ;;! : 

1-Uiusal kurtuluş mücadelelerine bakış açt-
mız ile ilgili metin, r; 

2-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi ,Ulusal 
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Kurtuluş Birliği konularındaki sonuçlanmış 

tüzük ve program metinleri yeniden göz
den geçirilerek son haliyle metinleştiril

miştir, 

3-Askeri örgütlenme,legal ve illegal çalışma 

yöntemleri ile ilgili metin, 
4-Genel Sekreter' in toplantıyı açı ş konuşma

sı; 

Geniş ve kapsamlı olan bu konuşma met
ninin,zaman darlığı nedeniyle daha sonra 
redakte edilerek son haline getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır.Bu metin içerik bakımın

dan önemli olup,özetle;Kürdtstan'da süre
cin değerlendirilmesi ,Rızgari 'nin tarihsel 
süreci ,1-<.ürdistan ve Türkiye'deki önemli 
görülen bazı olaylar ,THKP:..C,JKP ve TiP' in 
durumları ve geçmişleri ;o DKO 'lar ,Rızgari' 
de ayrılık,12 Eylül'den · soh~aki gelişmeler 
vb ••• partileşme sürecimiz gibi birçok konu
da tarihsel durumun saptanması ve net
leşinesi açısından gerekli görülerek metin-
leştirilmiştir, . 

S-Arşiv vb . . çalışma yöntemleri .sonuçlandı
rılmıştır, 

6-0evletler ve ülkeler ile ilgili ilişkilerin 
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genel durumu değerlendirilerek,somut ka
rarlara varılmış,Polit Büro'ya talimat ola
rak sunulması ve pratik faaliyetlerle sap
tanan ilkeler çerçevesinde teorik ve pratik 
olarak metinleştirilmesi uygun görülmüş

tür, 
7-Parti Programı bir bütün olarak birçok 

dilde yayınlanmak üzere sonuçlandırılmış

tır. 

işbölümü 

Genişletilmiş Merkez Komitemiz,Parti Genel 
Sekreterini ve Polit Bürosunu seçerek,birçok 
daireye yeni atamalar yapmıştır.Avrupa Sekre
terliği yeni oluşuma getirilmiş (. •. ),bazı . tem
silcilikler oluşturularak,bunlara atamalar ya-
pılmıştır. ( •.. ) . 

Türkiye metropol sekreterliği ,bölge sorumlu
ları ve Kürdistan'da bazı bölgeler sorumluları 
atanarak (. .. ),uluslararası ilişkilerde yeni dü
zenlemelere· gidilmiştir. ( •.• ) 

Basına ve kamu oyuna düzenli bilgi vermek 
amacıyla yeni düzenlemsler yapılmıştır. (. •• ) 
Her türlü yayının yapılabilmesi '_için Basın/Ya
yın Merkezi oluşturuiarak,yayın 'kapasitesi ge-
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nişletilmiş,bunun iÇin gerekli atamalar yapıla
rak,yeni bir perspektif için gerekli araç ve 
gereç sağlanması kararlaştırılmıştır. 

Bildirinin sonucu 

Partimiz,1.kuruluş yılını doldurduğu bu gün
lerde örgütsel yapısını Genişletilmiş Merkez 
Komitesi toplantısı ile güçlendirmiş ve geliş
tirmiştir •. Partimiz her yeni gelişmelere göre 
yeni politikalar üretecektir. 

Genel Kurul hazırlıkları tamamlanıncaya ka
dar Genişletilmiş Merkez Komitemiz yönetim 
görevi yapacaktır. 

Ülkede ve metropolde daha güçlü eylem ve 
çalışmalar için her türlü maddi ve manevi ola
naklar hazırlanarak,sistemli bir yapıya geçil
miştir.Bu güven ve umut içinde,ideolojik ve 
teorik olarak da .kararlı olarak ilerlemekteyiz. 
Hiçbir durumu abartmadan ve küçümsemeden, 
olaylar karşısında soğukkanlı olarak ve panik 
göstermeden hareket etme konusunda kararlı
yız. 

Ciddi birliktelikler için hızlandırılan çalışma'
lar daha da geliştüilecektir.Partimizin,ülkemi-'
zin ve halkımızın mücadelesine inanç ve güve-

nimiz tamdır. 
YAŞASlN PARTiMiZ 
Yaşasın Halkımızın Özgürlüğü ve Ülkemizin 

Bağımsızlığı. 
Saygılarımızla. 

.•• /Kası m/1988 

Kürdistan Kurtuluş Partisi 

POLiT BÜROSU 

. . 
Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de siyasai çay-
relerde dağıtılan Partimizin Genişletilmiş 
Merkez Komitesi'nin Sonuç Bildirisi,18 
Kasım 1988 ta~ihinde Almanya'nın başkenti 
Bonn'da düzenlenen bir basın toplantısıyla 
da kamuoyuna açıklandı. 
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Belavo~a Partıye/6 

DI SERSALIYA 71.ema ŞOREŞA GALAREZAN DE REWŞA KE EM TEDANE 

Tekaşina di mabfma yfm ku dipelçiqlnin ü 

tfmpelçiqandin,71 sal bere di Rusya Çar de bi . 

serketina yen tenpelçiqandin çü dawiye.Şoreşa 

Sosyalist bu hevlya karkeran u heviya rizgari'ya 
gelen kolonyai.Her waha ji bo karbidestgirtin, 

destpekirina şoreşa karkeran bi Komuna Parls,li 
Rusya Çar bi serketina sosyalizme tacln bü.Ev 
şoreşa çina xebatkaran bi peşengiya çina kar
keran şoreşa ewllya mezin bu.Bi burjuvazi re 
hemu kemneperestan,oportonistan,rev!zyonlstan 

Cı narodnlkan şer wenda kirin.Burjuvazi Cı havaı

benden wi ne tene li Rusya Çar ,di ware navne

tewi de hember sosyallstan ku,wan teoriya xwe 
indi xistibun pratike,wendakirin u ketin tevlihe

vlye.Kivşebu ku emperyalist nedisekiniyan.Emper 

yaiistan bi hemO haceten xwe dor li kela sos
yalizme,sovyeten nCı girtin Cı dest bi hereketen 
dij şoreşe kirin.Sovyetfm nCı demen gelek dijwar 

jlyan. 
Berpi rsiyare Marksizma şoreşger 1 i sovyet an 
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PKYS (partiya Koministen Yekitiya Savyetan) 

politikayen ku ta we deme di Marksizme dene
hatibCın formulekirin,mecbure formulekirin wan 
·man Cı formule kirin.PKYS ,.bi cesaretek mezin 

hem dij taktik Cı metoden burjuvazi y€m navne

tewi ,hem ji di w e Iate xwe de diji h€Hişen dij 

şoreşe sekinin u ew herişanan pelçiqandin. 
Sosyalizma ku heviya karkeran,bindestan ü 

·xebatkaran bu Cı çavika hima jiyana wan bCı,pe

wisbCı qafike xwe parçakirina . Cı di wareki nCı 

de jiyan bidiyana.Va ji bo emperyalistan tehli

keyak zetir bu.Burjuvazl nekaribu şoreşa sosya

list jihevdaxe,le wi duwaren mezin Cı paşverCı 

:dij belavbCına sosyalizme dani Cı her waha hem

ber firehbCına sosyalizme sekini.Tekoşina ku li 
cihe cihe welatandij emperyalizme dihat dayin, 
emperyalizme destpekir bi qirika wan girt.De
ma du Lenin re,di savyeten nCı de pejkirina te

oriye ji alikariya vi karl kir.Di cihe cihe we
latan de tekaşina rizgariya netewi Cı ciwaki de-
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forme b0.Darb€ın pir mezin bü Cı tekaşına gelen 
kolonyal ketin s!riorek teng.indl emperyalizme 
xwe n!;;o.n~IJ.\)Ü ku,ew ne "piiingek ji pe!"e. 

HAr ··;i!<ac: ku !i her dere clh8.ne ksrkeran Cı 
~;~iCn L~nc~e~t d;.:\!"bt~ li k9f_,'ft!3fi.z;·nô Cı kol·•)nycJ:~z 
mr:: '.:lix.istin u Ç;kztin en!ya sosyailznıe jl,hemO 
van bOyeran tere nekir ku,sosyallzm wek dlti
nek c;lhanl biserkeve.Sisterna emperyalizm-kapi
talizm hebOna xwe wek qewetek mezin Cı ser
dest domand. 

Hatina vi wariwde ku em li qezanca eniya 
sosyalizm rıezekin;dibinin ku .. tekoşina karkeran 
O gelen kolonyal hel oportonistan Cı reaksiyone
ran ve hatiye pejkirin,hundur :hatlye valakirin Cı 
di vi w ari de F gel ek re hatiye gi rtin.Le em 
dizani n tekoşina hember xi rabiyen oportonizme 
ku ev vek ideolojiyak serketl jiyana xwe dido
mine,her dem di bernama sosyallstan de ye. 

Welate ku cara yekem bO,sosyalizm tede ha
te damezirandin,yekitiya sovyetan iroj ji qezan
cen Parti'ya Bolşevik şuva mane ku we partiye 
ev qezancana bi casaretek mezin bidestxistibCın. 
Wan pewistlyen teori O pratika şoreşgeri Cı wa
zlfeyen entermisyonali bi ci nanin.Du Lenin re 
seroken sovyetan ku,wan sosyalizm guhertin,ji 

.:_.\ .. 

karkeren clhane Cı gelen kolanyal re Xirabfyen. 
mezin hlştin.Di tekoşir.a şoreşgeri de bitinen 
gelek bizahmet benxweşkirin vekir!n.Pew!st: bO 
ku soşy,;ı_l!'zrn wek dltirıek cihc.niya nu,wek relj.;
şek jiyarıe,wek yckitfya ksYkr::ran ü gelen ko-
lonyal O hevkarl'ya wan biketina jiyane,le ev ki
şandin waren ku emperyalizma xwast.Di ware 
navnetewi de politika dewleti hate ki rin.Di hun 
dur de insanen xwe kirin wek maklne.Oi reve
birina partiye de,bi wi re di dewlete de serke
tina bi rokratan hat e pekanin. Van bOyeren ku 
iroj li Qazakistan,li Gurclstan O li Armenista:n 
dibin nlşanek ji wan e.Gotara şoreşgeriya ku 
şoreşa Galarezana Mezin dabu gelen Cihani Cı 
ev ananeya şoreşgeriya ku danibu ,di her aliye 
de bi peşkirina wi em hatin iroj.sosyalizm jT 
sosyalizme durxistin. 

Li derve O hundir de darbexarina şoreşa sav:.. 
yetan hel teorik O pratik de ji hezen sosyalist.:.. 
en cihani betaleyek mezin pewiste we beditin.~ 
Em buyeren ku du Lenin re .'mezedikin,derketina 
ji bin van xirabkirinan,derxistina sosyalizme ji 
nav van tevliheviyan ku hatine çekirin pir hesan 
xuyanake gor bavarlya me. 

Di van çend salen daiye de ev guhertinen ku 
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di welaten sosyalist de dibin gelo we proble

men sosyalizme helkin?Danişan:Tekoşina hember 
birokrasiye Cı bicikirina demokrasi'ya sosyalist di 

civake de we biserkeve?Hin ji bo şanidanek 
dem zu ye.Le me wek sosyallsten Kurdistan ji 

bo guhertinen ku ten fikiranden,bi salan reqne 
ki ribu.Ji ber van reqnayan çepen gelen serdest 
em tecrit kirin. 

Gor me,problemen sosyalizme di welaten sos
yalist di Cı di politika wana dervayi de bi "da
mezirandina nu" ü "kirinen vekiri" ji ji hole 

ranabe.Gor van guftigohan Cı_ politika "vekiri" li 
welaten sosyalist disa ji xuyaye ku problemen 

himi bi pirani her waha ji hole neye rakirin.Di
jatiyen lihevneyi yen mabena burjuvazi Cı karke
ren de dixin nezbihev .. Politika mezdebuyi hin di 

bernamedaye,yekitlya sovyetan xwe nawenda 

hereketen sosyalist li cihane dibine u hin we 
bavariya xwe dajo.Sosyalizm j i navnetewi (bi 

rewşeki gel ek xi rab) kişand in si no ren netewi Cı 

ji bo kara xwe ya netewi peşkeşkirine.Vi poli

tika han her iroj jl dimasinin.Sosyalist Cı nesas
yalist ji hev nayen hilbijartin.Paya ku ji sosyal 
demokrat re hatiye dayin gehiştiye pivanberiyen 
gelek biha. 
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Bi rasti ger em le bineherin "sosyal'izma ne

tewi" ku,ne enternasyonaliste em diblnin.Dani
şan;Halepçe,hember çeken kimyevi li Kurdistana 

Başur tu denge welateki sosyalist dernakeve.Be
re Yekitiya Sovyetan du re F hernCı welaten 

sosyalist alikariya rejima Saddam ya xwinrij bi 

çapereyi dikin.Ji ber politika "mezdebun" li 

Rojheiata Nawin Baasen paşveru "peşveru" ta 
"kominist" nişandidin.Suriye ji clye xwe di wa

re "dij-emperyalizme" de girtiye.Partiya Yeki
tiye Kominist ya Tirkiye ,partiya TUDEH ya 

irane ku,di bin doçika sosyal demokrasiye de 

dimeşin,bi salane tekoşina Kurdistane mahkum 

kirine,rewşa wan ji gelek vekiri ye.Le evanc~ 

Hemu ne gor sosyalizme ne.Vana dij polltl.ka 

''vekiri" Cı "damazirandina nu" ji ne. "Tallka 

rejima irane ku li ber poze sovyetan çe kiriye 
O giredanen wi bi Afganistan re O alikarl'ya ku 

Çin dide irane bawariya "Dewletekl Tirkan bi 
i'stiqrar" tlne.Ev polltikayek dij sosyalizme ye Cı 

bi zetiri pragmatizm me.Karbidesten Sovyetan 
pewiste · wana hemyan biblnin ... Ger enternasyo

r:ıalizm ji bo keseki ne muhim e,ji bo tekoşina 

rizgariya netewa Kurd ji we neyexwastin,ser
xwebCına Kurdistane u azadi'ya gele Kurd we be 
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qebOiki ri n. A . A 
Bi şoreşa karkeran re tekoşı!'a r~z~a.rıya n:~ 

tewi bO parçeyek cihana sosyalıst.Çekırına polı
tika tekoşina rizgariya net e w i ku ,Lenin bi zah
met O enerjiyak mezin damezirand,hel aporton
istan de hate xirabkirin,hundur hate valakirin O 
kirin weki male suse. 

Welaten sosyalist be qeyd O şert pewlste all
karlya teKoşina rizgariya netewi bike.Le wela
t€m sosyalist ı i tekoşinen rizgariya netewiyan bi 
çave dewletek mezin dineherin,şertan dixin peş, 
zanetlya sosyalizme xelet dixebitlnin,gor menfa
ten xwe le nezikayi dikin.Eva ew"e ku,hem~er 
emperyallzme,rizgariya netewan dikin kurban.lro 
ji teoriyen sovyetan "vek!re" ~ :'damez!randi_na 
nu" mezekirina oportonistıya ku,lı tekaşına rız
garlya netewan meze dikir,ji ~oleA ranekir.G.~r 
"mezdebCına" cihane dayina alıkanya strateıık 
ji ji ıeallne betir nebO.Heber şer~n be~_af ji 
alikariya tekoşinen netewan nehatıye kırın.Ew 
bi sere xwe hatine hlştin.Me sosyallsten Kur
distan ev rewşa nezde di Cı dizani n. 

Li w e Iate me Kurdistan ,bi salane ku_,tekoşin~ 
rizgariya netewa te ~ayin.Şo~eşa Kur?ısta;ı . we 
li Rojhilata Navin mezguhertınek mezın çebıke, 

le ew di bin . tehditan de ye.O ber nazikatiyen 
oportonistan de ye.Li hember van hernCı tiştan 
şoreşa Kurdistan_ reya xwe vekiriye u dim~e. 

Di 71 saliya Şoreşa Galarezana Mezin de we
late me Kurdistan ji her_ demi zetir di bin tah
ditan de ye.Hevceyiyen wi ji her demi zetir bi 
alikarl O hevkariye heye. 

· Ev bOyeren siyasi yen ku li welate me hate 
jlyan dide xwiyakirin ku,tekoşina me ya n~tewi 
ji bo hemberiya menfatan O ji bo berh~dana 
serketine,bi şiweyek hostati te xwestin ~ll,be 
peşkeşkirin.Qetllamen ku li gele Kurd ten, ,kirin 
be deng ten buhurandin.Welaten_ ku naven wan 
bi şoreşgeri,bi koministi,bi aşltixwazi' ji bo., pa
rastirw dosten xwe yen menfati paş deriyan de, 
li kunciken tari de listikan dilizin.Me Marksis
ten Kurdan O gele Kurd carek ·din dit ku,p-len
faten gelani O rexistini ji pewençllyen dostaye
tlyan peştir e. 

Yen ku politika mezdebOn dajon,yen ku bi 
rewşeki pragmatizm neze tekaşina netewa :,Kur
distan dibin,heta dikarin giredana xwe bi şoreşa 
galarezan re bej in ,an ji le xudiderkevin;ew ni
karin neze sosyalizme re dert;>azbin.Disa ew ta 
dikarin bi ·nave Lenin hevditin ji bo aşıti bikin, 
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t~ dikari n. ser . aşıtiya Rojh!lata - Navi'n bejin,ta 
buyera Kurdistane nebi'nin nikarin aşiti' . daynın. 
Bi nave aşiti,bi nave SQsyal~zme alikarl ji dew
l:ten kolanyalist re naye kirin.Ji bo kuştina ge
le Kurde belarıgaz çek ji kolqnyali'stan re naye 
firotin.Zaroken me bi di'tinen xwe di heremen 
şer de,di xani'yen sivil de çek·e·r: sc:qc:listcr: çe-
wa d ij gele me te xebitandin dibinin ·-o ew w e 
hlnbibin ku,ev çekana tu caran ne ji - bo aşiti Cı 
sosyalizme hatiye xebitandin ••• 

Em Partiya Rizgar~ya Kurdistan (RIZGARi) 
bi dilek şikesti,ıe bi hevi' silav li şoreşa Galare
zan dikin.Em bi he mG tişt€m . xwe gi redaye ruhe 
wl ya şoreşger in.i3i reşanidana wi G bi tekeşi
na me ya bi hez Cı qewet,eme mijokatiye bi 
hemCı helen wi ve ji weiaten xwe tekin der. 
Parti'ya me we di eni'ya herişi de,ya hezen si
yasidi welate me de we pek be,ciye xwe digire 
W ek endamek w i e me j i bo aş i tl ,serxwebOn Cı 
sosyalizme di meydana ceng de bin. 

Her vaha hember oportonistan ku,ev bi man
tiq Cı pewendi'yen tu cari li sosyalizme mezedi
kin Cı wi jihevda dixin,eme tekoşinek dijwar .bi
din.Ji . bo ji navrakirina du dili li hember rizga
riya netewi Cı ciwaki'ya me pewistiya yekitl Cı 
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nezikatiya bahevi F heya ku,em dixwazin w·ı· (ı 
bej in. 

Di vi tekeşi'na direj de,dijwar de bi sebir u 
bi berxwedan Cı tu carek eme nelerzin Cı bawa
riya xwe ya li gele xwe eme bi caran dubare
kin. 

Ne ji bo menfaten roji O derbazi,ji bo ar
mancen xwe yen siyasi' ya demek di rej,bi şiwe
yek rasti,her vaha yekitiyek zanisti Cı rast! eme 
bimeşinin.Di vi şere dijwar de eme nebin hace
te kesan O ji bo Kurdistanek serb"ixwe,bihevra
yl,demokrat Cı sosyalist bi çi ewayi dibe bila 
bibe eme bi hemu hezen xwe karbikin.Le ev 
tekoşlna pirr hesan ji nine. 

Di vi dema ku kirine an ji dixwazin bikin 
mij Cı duman,di vi deme de eme bi zanisti' mil
en xwe bi din h ev u zet ir bervehev ben. 

Eme hember bazari'yan,zokirinan ne bi dudili, 
ne bi mizmizi,le bi biryari li dij bisekinin.Bi çi 
bihaye dibe bila bibe eme prensiben exlaqa şo
reşgeri O sosyalisti ji deste xwe bernedin.Eme 
ne li mabena jiyan O cihane de,eme li nav te-

.: k'oŞine de bin.Bi vi bawari'ye di sersali'ya Şoreşa 
Galarezana Mezin ya 71 an de eme bi hevi' u 
bi biryarin. 
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Seknandina me tune,eme serxin. 

BiJf SOSYALiZM! 

BiJf AZADfYA GELE KURD O SERXWEBONA 
KURDiSTAN 

Galarezan 1988 Partiya Rizgariya kurdistan 

{rızgari) 

Polit Buro 

58.sayfanın devamı 

POLiTEKNiK DiRENiŞi'nin .•• 

ha fazla dayanışma ve yardıma ihtiyaç duymak

tadır. 

Kürt halkının mücadelesine destek verin,onunla 

dayanışma içinde olun! 

Yaşasın,POLiTEKNiK DiRENiŞi! 

Yaşasın,Yunan ve Kürt halklarının dostluk ve 

dayanışması! 

14 Kasım 1988 

·, 

Parti Bildirisi/S 

BÜYÜK EKiM DEVRiMi'nin i1. 

YILDÖNÜMÜNDE iÇiNDE 

BULUNDUG!JMUZ DURUM 

·'t 

Ezenlerle ezilenler arasında kıyasıya süren 

mücadele,71 yıl önce Çarlık Rusyası'nda ezilen

lerin zaferiyle sonuçlanmıştı •. sosyalist Devrim, 

dünya proJetaryası ve sömürge halkiara kurtuluş 

umudu olmuştu.Böylece,Paris Komünü ile başla

yan proletaryanın iktidar kavgası ,Çarlık Rusya

sı 'nda sosyalizm' in zaferiyle taçlandı.Bu,ezilen 

emekçi sınıfların proletaryanın .öncülüğünde ilk 

büyük devrimci eylemidir.Burjuvazi ile birlikte 

her boydan gericilerin,oportünistlerin,reviziy.onist 

lerin,narodniklerin yenilgisidir ••• Burjuvazi · ve 

yandaşları yalnız Çarlık Rusyası~nda değil,ulus

lararası düzeyde de,teoriyi pratiğe somut olarak 

geçirmiş sosyalistler karşısında yenilgiye uğra

mış ve paniğe düşmüştü •• Emperyalistlerin dur-
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mayacakları besbelliydi.Nitekim ,sosyal iz m' in bu 
i lk kalesini ,genç Sovyetleri · ku~atmak üzere bG-'
tün araç ve gereçlerini harekete geçirdiler ,karş i 
devrimci eylemleri devreye soktu lar . • Genç Sav-

. yetler zor dönemle r yaşıyordu •. 
Devrimci Marksizm' in Sovyetlerdeki temsilcisi 

SBKP ,o güne kadar Marksizm'de formüle edil
memiş politikalar üretmekle karşı karşıya kal
mıştı.Büyük bir cesaretle hem uluslararası bur- . 
juvazinin emperyalist yeni taktik ·ve yöntemleri
ni ,hem de ona bağlı olan ülkedeki sosyalizm 
düşmanli:ırının karşı-devrimci saldırılarını bir öl
çude bastırabilmişti •. Ama,bu yeterli olmamıştı .•. 

· Proletaryanın ve ezilen,sömürülen emekçi kit
lelerin umudu ve temel -beslenme kaynağı olan 
sosyalizm ı in,kendi kabuğ'ünu. parçalayarak geniş 
ve yeni bir zeminde hayat bulması gerekiyordu .. 
iŞte bu,emperyalistler için daha da önemli bir 
tehlikeydi.Burjuvazi ,sosyalist devrimi kı ramayın
ca,onun yaygınlaşması önüne ciddi ve ger ici ba
rikatlar kurmak yolunu seçti-.Farklı ülkelerde 
emperyalizme karşı verilen mücadeleler boğaz
lanmaya başlandı.Buna,Lenin sonrası genç Sov
yetlerdeki teorir.in budanması ve sağ yorumlan 
ması da yardımcı oldu •• Farklı ülkelerdeki ulusal 
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ve toplumsal kurtuluş mücadeleleri deforme ol
du .. Darbe çok büyüktü ve ezilen halkların mü
cadeleleri dar sını ri ara çekilmişti.Artık,emper 
yalizm ,ilk günden "kağıttan kaplan " olmadığını 
ispatlamıştı ... 

Herşeye rağmen,dünyanın her yerinde,prole
tarya ve ezilen halklar kapitalizme ve sömürge
ciliğe darbe vurup ,her ne kadar sosyalizm cep
hesi 'ne katıldılarsa da,bütün bu gelişmeler sos
yalizm'in bir dünya görüşü olarak eğemen olma 
sı nı s ağlı ya m adı.Emperyal ist-kapi tat i st sistem 
eğemen bir güç olarak varlığını sürdürdü .. 

Gelinen aşamada ,sosyalizm cephesi 'nin kaza
nımiarına baktığımızda;proletarya ve sömürge 
halkların mücadelel~rinin,her boydan oportünist 
ve reaksiyoner akımlar tarafından budanarak,içi 
boş kof bir hale getirilmek istendiği ve bu yol
da epeyce mesafe de kaydettiklerini görürüz. 
Ancak,eğemen bir ideoloji olarak varlığını sür
düren oportünizm' in tahribatiarına karşı müca
delenin her dönem sosyalistlerin gündeminde 
durduğunu da bilmekteyiz •. 

Sosyalizm' in ilk kurulduğu ülke olan Sovyetler 
Birliği bugün,Bolşevik Partinin büyük bir cesa
retle elde - ettiğl--ı<az-anlmları-n-Çok gerisinde 
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durmaktadır •• Devrimci teori ve pratiğin gerekle
rini ve enternasyonalist görevlerini , yerine ge-
ti rmemişti r •• . 

Lenin'den sonra sosyalizmi revize eden Sov
yet liderleri ,dünya proletaryasi ve sömürge halk 
lara büyük bir enkaz bıraktılar.Devrimci müca
delede on arı 1 ması güç yaralar açtılar •• Sosyal iz m 
yeni bir dünya görüşü ve yaşam biçimi ,prole
taryanın ve sömürge halkların birlik ve daya
nışması olarak hayata geçirilmesi gerekirken, 
emperyalizimn istediği alanlara çekildi •. Uiuslar
arası düzeyde tamamen büyük devlet politikası 
ile hareket edildLiçeride insanlar makinalaştı
rıldı.Bürokratların parti yönetiminde ve dolaysıy 
la devlet mekanizmasındaki eğerneolikleri sağla
ndı.Bugün,Kazakistan'da,Gürclstan ve Ermenis
tan'da olup bitenler bunun tipik örnekleridir. 
Büyük Ekim Devrimi 'nin dünya halklarına verdi
ği devrimci mesaj ve bıraktığı devrimci gelenek 
sağından-solundan budaoarak buraya gelinmiştir. 
Sosyalizm özünden soyutlanmıştır ••• 

Sovyet Devrimi 'nin içeride ve dışarıda,teorik
pratik darbe yemesi ,dünya sosyalist hareketi 
açısından büyük bir tahlisizlik olarak görülmeli
dir .• Lenin'den sonraki gelişmelere baktığımızda, 

tahribatların altından kalkmanın,sosyalizmi ya
ratılan buhrandan· çıkarmanın pek kol'ay olma
yacağı kanısındayız •• 

Son birkaç yıldır sosyalist ülkelerde yapılmak 
istenen değişiklikler sosyalizmin sorunlarını çö
zebilecek midir?Örneğin;bürokrasiye karşı veri
len mücadele ve sosyalist demokrasinin topluma 
oturtulması başarılabilecek midir?Henüz bir be
li;leme yapmak için zaman erkendir.Ancak,biz 
Kürdistanlı sosyalistler olarak,Sovyetlerdeki ya
pılması düşünülen değişiklikler konusunda da 
yıllarca eleştirilerde bulunduk.Bu eleştiriler yü
zünden eğemen ulus "Sol"laq_ tarafından tecri
t'e uğradık. 

Bizce,sosyalist ülkelerdeki sosyalizmin sorun
ları,bu ülkelerin uyguladıkları dış politikalar ile 
"yeniden yapılanma" ve "açıklık" uygulamaları 
olsa da ortadan kaldırılamaz.Sosyalist ülkelerde, 
bunca tartışmalara ve "açıklık"a rağmen,temel , 
sorunların büyük çoğunluğunun değiştirilemiye-
ceği görünmektedir .Burjuvazi i le proletarya ara- · , , 
sındaki uzlaşmaz çelişki mesafe olarak birbirine 
yakınlaşmakta,denge politikaları hala gündemde 
durmakta,Sovyetler Bi ri i ği ,dünya sosyal i st hare-
ketini li\ merkezi olma anlayışını sürdürmektedir • 
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Sosyalizm,uluslararası olmaktan 'ulusaiJığa -:hem, 
de çok kötü biçimde- dönüştürülmuş . ve . ~lusal 
çıkariara peşkeş çekilmektedir.Bütün bu ve ben
zeri politikalar, günümüzde de uygulanmaktadır. 
Sosyalist ·olanla ol inayanı ayırmak ve ayırdet-
mek münikün . gÖrünmemektedir .Sosyal-demokra
si' ye verilen prim çok pahalr boyutlara ulaşmış
tır •• 

Somut olarak birkaç örnek ele alırsak enter
nasyonal olmayan "ulusal sosyalizm" anlayışını 
görebiliriz.Örneğin;Halepçe Katliamı,Güney Kür
distan'daki son gühlerde kullanılan kimyasal si
lahlar karşısında bir tek sosyalist ülkenin sesi 
çıkmamaktadı r .Başta SB olmak üzere tüm sos
yalist ülkeler ,kanlı Saddam r~jimini dolayi ı _ ola
rak desteklemektedi rler.Orta-Doğu 'da oluşturu
lan "DENGE" politikas~ nın : tarafları olarak,geri
ci Baas "ile r ici" ve ·hatta "komünist" olarak 
gösterilmek istenmektedlr·.Suriye "anti-e,;,perya
list" mevkide yerini almış:tır.Türkiye BKP'si ,iran 
TUDEH 'i gibi . sosyal-demokrasi 'nin kuyruğunda 
gezinen ve Kürdistan mücadelesini yıllardır 
mahkum eden '~komünist" partirerin durumu ga
yet açıktır.Bugün Orta-Doğu'da "istikrarlı bir 
Türk devleti" istenen temeJ poı'itikalar arasın-
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daı r.Hemen bunların tümü,sosyal iz m 'e tersti.r. 
Yeni geliştirilen "açıklık" ve "yeniden yapılan
ma" politikalarıyla da çel l şmelidir.Sovyetlerin 
bur.nunur:ı di bindeki i ran rejimiı;ıin yarattığı "teh 
likeu ve Afganistan ile bağlantıları,Çin'in iran'ı 
desteklemesi "istikrarlı Bir, iürk Devleti" anla
yışını geti rmektedi r.Bu aşı rı bir pragmatizm' dir 
ve sosyalizm'in can düşmanı bir' politikadır.Sov
yet yönetiminin bütün bunları .görmesi gerek
mektedir •.. Herkes için önem -ar.zetmeyen enter
nasyonalizm,Kürt Ulusal Kurtuluş .. Mücadelesi 
için 'de arzetmemelidir.Kürdistan'ın bağımsızlığı 
ve K _G_rt ulusunun özgürlüğü kabullenilmelidir .. 

Büyük Ekim Devrimi [le i bi,rli~te,ul_usal kurtu
luş, ı:yıücadelele r i sosyalist ~- dünyanın bir pa r çası 
Qldul;;ır.Lenin'in büyük bir . enerji ve çaba . ile 
yara~tğı ulusal kurtuluş polit ikaları ,oportün istler 
taratından tahrip edildi ve' içı - boş bir süs eşya-
sı : haline getirildi. ' 

SÖsyalist ülkeler hiçbir ''şart öne sürmeksizin 
ulusal kurtuluş mücadeleiEHinT .desteklemek du
~urhundadı rlar .Oysa ,sosyal i st çlünya ulusal kurtu
luş mücadelelerine 15üyük diwl~t pol it i kas ı i le 
bakarak ,öne şart sürerek ,sosyal i st öğreti yi ters
t_erı_. işleterek ve çı~arlarına uygun seçmeci dav-
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ranarak yaklaşmaktadır .Bu ,emperyalizm karşı
sında ulusal kurtuluşları kurban etmek demektir 
Bugün Sovyetlerdeki "açıklık" ve "yeniden yapı
lanma" teorileri bile ulusal kurtuluş mücadele
lerine oportünistçe yaklaşımları çözemedi.Ve 
dünya dengesine uygun,stratejik destekler vere
rek,ilgilenmekten öteye geçemedi. Haksız savaş
lar karşısında bile desteklenmeyen ulusal kurtu
luş hareketleri vardır,yalnız başlarına bırakılmış
lardır •• Biz,Kürdistanlı sosyalistler bu durumu 
yakından izliyor ve biliyoruz. 

Ülkemiz Kürdistan'da yıllardır ulusal kurtuluŞ 
mücadelesi verilmektedir.Orta-Doğu'da önemli 
~enge değişiklikleri yaratacak olan Kürdistan 
Ihtilali ,her boydan tehditler ve oportünist yak
laşımlarla karşı karşıyadır .Bütün bunlara rağ
men yolunu açarak ilerlemektedir. 

Büyük Ekim Devrimi 'nin 71.yılında ülkemiz 
Kürdistan her zamankinden daha fazla tehdit 
altındadır.Her zamankinden daha fazla dayanış
m~. ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. 

Ulkemizde yaşanılan son siyasal olaylar gös
teriyor ki ,ulusal kur,tuluş .mücadelemiz Orta
Doğu'daki çıkar çatışmaianna ve üstünlük kur
ma yarışına usuturplu biçimde peşkeş çekilmek 

istenmektedir.Kürt halkına yönelik katliamlar 
sessizce geçiştiriliyor.Adı devrimciliğe,komünist
lige,barışseverliğe çıkmış ülkeler;bölgedeki poli
tik gelişmeler karşısında,pragmatist,çıkarcı dos
tluklarını korumak için kapalı kapılar ardında 
karani ı k oyunlar çev i rmektedi rler ••• Biz ,Kürdis
tanlı Marksistler ve halkımız bir kez daha gör
dük ki ,ulusal ve örgütsel çıkarlar dostluk ilişki
lerine eğemendir .• 

Denge politikasını kendisine şiar edinenler ve 
aşırı pragmatizmle Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi 'ne yaklaşanlar ,istedikleri kadar Bü
yük Ekim Devrimi 'nin devrimci ruhUna bağlı ol
duklarını söylesinler ya da sahip çıksınlar;onlar, 
sosyalizmin yanından bile geçemezler.Yine onlar 
istedikleri kadar Leninizm adına barış görüşme
leri yapısınlar ,istedikleri kadar Orta-Doğu barı
şından söz etsinler ,Kürdistan sorununu görmezlik 
ten gelerek barışı sağlayamıyacaklardır •• Barış 
adına ve sosyalizm adına sömürgeci devletlere 
yardım yapılamaz.Yoksul Kürt halkını öldürmek 
için sömürgecilere siJah satılamaz.Savaş mey
danlarında ve sivil barınma alanlarında sosyalist 
silahların halkımıza karşı nasıl kullanıldığını gö
rerek çocuklarımız büyümektedir.Ve bizim ço-
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çuklarımız hiçbir zaman bu silahların dünya ba-
rışı ve sosyalizm için kullanılmadığını öğrenecek 
lerdir ••. 

Kürdistan Kurtuluş Partisi (rızgari) olarak 
Büyük Ekim Devrimi' ni ıçım!z buruk,ama umut
la yine gururla selamlıyoruz.Onun devrimci ru
huna herşeyimizle baı;flıyiz.Onun yol göstericiliği 
ile gelişen ve güçlenen mücadelemizle,sömürge
ciliği bütün yanları ile ülkemizden kovacağız. 
Partimiz,ülkemizdeki bütün siy,asal güçlerin oluş 
turacağı Ortak Taaruz Cephesi 'nde yerini ala
caktır.O'nuı:ı bir öğe.si olarak,barış,bağımsızlık 
ve sosyaiizm için mücadelede savaş alanında 
olacaktır. 

' . 
Aynı zamanda,sosyai"izmi tahrip eden,ona tüc-

car mantığı ve ilişkileri ile yaklaşan oportünist
lere · karşı da dişe diş · mücadel'ede kararlıyız. 
Ulusal ve tuplumsal kurtuluşumı.;z: ' önündeki tüm · 
engeller i n yıkılması · için birlik ve saflarımızı 
sıkiaştırmanın gerekliğini de belirtmek isitiyo
ruz.Bu uzun,zor ve · aşırı sabır ile dayanıklılık is
teyen mücadelede hiçbir zaman panik göster
meden,halkımıza olan güvenimizi de tekrarlıyo
ruz:. 

Günübirlik ve geçici çıkarlar için değil ,uzun 
54 

,vadeli siyasal amaçlarımız uğruna,ciddi ,bilimsel 
ve gerçek biriikiere doğru ilerlemeliyiz.Bu zor 
ve acımasız savaşta,hiç , kimsenin aracı ve kuk
lası . olmadan Bağımsız,Birleşik,Demokratik ve 
Sosyalist bir Kürdistan'ır:ı her n.e pahasına olur
sa olsun gerçekleşmesi için var gücümüzle çalı
şmalıyız . Bu ,elbete kolay olmayacaktır .. 

Yaratılan ya da yaratılmak istenen . bu . du
man~ ı kaos ortamında,birbirimize kenetlenmenin 
ve saflarımızı daha da sıklaştarmanın bilinci ile 
hareket etmeliyiz. 

Pazarlıklara,dayatmalara karşı . ikirçilikli ya 
da teredütlerle değil kararlıkla ·karşı durmalıyız 
Devrimci ahlak ilkelerini ve sosyalist yöntemle
ri ne pahasına olursa olsun,özellikle bu ortamda 
elimizden bırakmamalıyız.Hayatla .mücadel.e ara
sında bir yerde değil.,mücadelenin tam ortasında 
durmalıyız. 

Bu inançlarla Büyük E;:kim Devrimi 'nin 71.yıl
dönümünde umutlu ve kararlıyız.kuşkumuz : yok 
başaracağız. 

(Devamı 56. sayfada) 
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BiR iŞKENCECi'Nif'ISONU ÜZERiNE 

12 Eylül Cuntası ile Kürdistan ve Türkiye 

üzerinde uygulanan ağır baskı ve zulüm ey.lerni

nin acısını en çok cezaevleri çekrnişti.Cezaev.leri 

içinde en katmerli işkence gören yerlerden biri 

de Diyarbakır 1 Nolu CezaeviydLBuradaki iş~. 

kence örgütlü ve programlı olarak,Kürt halkının 

ve militanlarının imhasına yönelrnişti.MiT ve Po

lis burayı karargah seçrnişti .. Diyarbakır'daki iş

kence ve uygularnaları en detaylı biçimde Par

tirniz tarafından yayınlanan HAPiSHANE RA

PORU' nda açıklıyoruz.1.cildi çıkan v'e tükenen, 

2.cildi basırnda olan kitabın 3 ya cl~ 4 ciltte 

tamamlanması düşünülrnektedi r. 
Diyarbakır zındanlarındaki vahşi uygulamanin 

1980-83 arasındaki uygulayıcılarından biri de. 

yüzbaşı ESAT OKTAY YILDIRAN 'dı.O seçilmiş 

bir araç ve zavallı bir insandı (!) O'nun gibi 

bütün işkenceci ler bi lrnel idi rler ki ,ornuzu kala

balık generaller ve burjuvazi işi bitince kimseyi 

korurnaz .. Ve Esat Oktay da korunarnadı.22 E- . 

kim 1988'de Esat Oktay öldür:üldü ve cezasını 

buldu .. 
Cezaevindeki iş~encelerdeki "başarısı"ndan ö-

-türü ödüllendirilen ve binbaşılığa terfi ettirile

rek gözü boyanan Esat,önce Manavga Askerlik 

Şubesine gönderil,er_c~k kamufle edildi.Sonra,izmir 

ve Aydın'da (merrıleketi olduğu söylenmektedir) 

ve Istanbul 'da :;; gizlendi ,ama,kurtulamadı.Onun 

gibi diğerleri de,. kurtulamıyacaklardır.O günler

de Cezaevi müdürü olan ve şimdi Kıbrıs'ta bu

lunan BiROL ŞEN,bundan önce müdür olan Ala

attin BAY AR ,tüm bunların başı ve şimdi Kara 

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kemal Y AMAK 

ve daha birçokları •.• 

Türk Genel Kurmayı yayınladığı bildiride,Es

at•ı övmekte ve O'nun iyi bir Atatürkçü olduğu

nu söylemektedir.iyi bir işkenceci olduğunu ise 

gizlemekte ve savunmaktadır.Evet iyi bir Ata

türkçü idi ama,iyi bir işkenceciydi de.O her 

şey yaptı .• birçok insanın ırzına geçirtti.Birçoğu

nu sakat bıraktı ,öldürdü .• Türk Genel Kurmayı 

böyle birini övmektedir •. 1980'1erde Diyarbşkır•-
,,,, 
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da Kolordu Komutanı olan Kemal Y AMAK ,De-

. vegeçidin'de askeri birlikleri bizzat gezerek, 

"bana Kürtçülere ve komünistlere baskı ve iş

kence yapacak,onları cezaevinde hizaya, sokacak 

tam yetkili iki yüzbaşı gerekli" dediği zaman, 

Esat gönüllü çıkmıştı •• Nitekim cezaevinde "ben 

yalnız Kemal Yamak 'tan emir alırım,kimse beni 

bağlamaz" diyordu •. Ama,sökmedi...Eğer yüzbaşı 

Esat (sonra Binbaşı) konuşsaydı ,Genel Kurmay 

başkanlığına aday olan Kemal YAMAK 'ın hali 

nasıl olurdu .. Çünkü,Esat her zaman satın alına

bilecek biriydi.Rüşvetçi ,kumarcı,içkici ,velhasıl 

her yanı vardı .. Bütün lümpenlerle içili dışlıydı .• 

Bazı asker ve çavuşları zorla üzerine çekiyordu!. 

Bütün komutanlar ,adli müşavir ,hakimler ,savcılar, 

avukatlar arasında büyük paratarla arabuluculuk 

yapıyordu .. Bir eroin davasında açıklandığı gibi, 

kendisine Renault araba rüşvet olarak verilmişti 

Bize dayatılmış böylesi haksız bir savaşta,bu 

tür işkencecilerin cezalandırılmaların başka ola

nağı yok .• Türk basını alışılmış yapısıyla hemen 

olaya bir suçlu yaratmak için çabaladı.Bu olay 

tüm Diyarbakır cezaevindeki zulüm ve işkence 

görenlerin,ölen arkadaşların anıtarına yapılmış 

ortak bir eylemdir.Esat gibi diğer işkenceciler 
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de kendi lerini kurtararnı yacaklardır. 

işkence,zulüm ve zorbalığı bir kez daha lanet

liyoruz. 

24 EKiM 1988 Kürdistan Kurtuluş Partisi 
(rızgari) 

BASlN/YA YlN MERKEZi 

54. sayfanın devarnı 

BÜYÜK EKiM DEVRiMi'nin ... 

YAŞASlN SOSYALiZM! 
YAŞASlN KÜRT HALKININ ÖZGÜRLUGU ve 

KÜRDiSTAN 'IN BAGIMSIZliGI! 

Ekim/1988 
KÜRDiSTAN KURTULUŞ PARTiSi 

(rızgari) 

Polit Bürosu 
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POLITEKNiK DiRENIŞi'NIN YIL DÖNÜMÜNDE, YÜNAN'-KÜRrAALKLARININ DOSTLUGUNU 

PEKIŞTiRELiM! 

Bilindiği gibi,1967'de Yunanistan'da Askeri 
Diktatörlük iktidcı.ra el koydu~.1967 -68 yılların

da devrimci bir mücadele sürdü,ancak,ittif::.>.k ·. 
yok tu.1968 ı den 1972' ye kadar ise ,soğuk bir dö-
nem yaşandı ,mücadele potansiyel i çok düştü .. 

Kısa sürede Cunta ile halk arasında çelişki 
derinleşti.. 

Cunta,öğrencileri de "hizaya" sokmak istiyor
du.1972 öğrenci seçimlerinde dışarıdan empoze_: 
ler yapmaya çalıştı •• Cunta'nın uygulamalarını 
kabul etmeyen öğrenci ler ,kendi 1 iğinden de olsa 
hoşnutsuzluklarını protestoya dönüştürdüler •• Öğ
renciler Üniversite seçimlerinin kendileri tara-
fından yapılmasını istiyorlardı. · 

Şubat 1973'te Hukuk Fakültesi bir günlük iş
gal edildi.14 Kasım 1973'te Politeknik işgaliyle 
protestolar önemli bir düzeye sıçradı •.. 

Gelişmeler karşısında Cunta,parlamenterizmin 
oluşması için harekete geçiyor ve bazı partiler 
seçimlere katılmak istiyorlar. 

Reformist,teslimiyetçi parti ve g'rupların kar
şı olmalarına rağmeı'l;öğrencilerin direnişi halkın 
geniş desteğini kaza'narak,Cunta' ya karşı önemli 
bir atak yaparak,halkın devrime! mÜcadele saf
larında yerini alıyor;. 

4.11.1973'te yapıran bir anma tör·eni kitlesel 
protestoya dönüşerek;20 bin insanın katılımı ile 

. geniş boyutlara ulaşıyor ve polisle ·· çatışmalar 
başlayarak,birçok insanın yaralanmasına yol a
çıyor •• 17 kişinin yaralandığı bu olay,önemli bir 
ajitasyon sağlayarak;bütün üniversitenin yürüyü
şe geçmesi ve Politeknik 'e kadar gelerek bura
nın işgalini gerçekleştiriyor ••• Okul etrafında bin
lerce kişi toplanarak ,polis le çatıŞı yhr ,hükümete 
ait bina ve işyerleri tahrip ediliyor .• ~: 

Kısaca değindiğimiz Politeknik Direnişi'nin bu 
yıldönümünde,biçim, ve muhteva olarak farklı 

olmalarına rağmeo;mücadele dünyanın birçok 
yerinde yine bütün şiddeti ile devam ediyor •• 

Ülkemiz Kürdişt~11'ın ulusal ve toplumsaf kur-
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tuluş mücadelesi de bütün şiddeti ile devam e

diyor..Orta-Doğu'da önemli statüko değişiklikle

rine neden olacak Kürdistan Devrimi büyük sal

~ırılara hedef olarak zor günler yaşamaktadır. 

1 ran-I rak arasındaki haksız savaş "ateşkes" le 

sonuçlanmasına rağmen,lrak;kimyasal silahlarla 

ülkemize said ı rı ya geçti ,binlerce sakat ,yaralı ve 

ölü bıraktı •. Halkımız topraklarını terk etmek 

zorunda kaldı .. Kanlı Baas Rejiminin halkımıza 

karşı bu saldırılarına hiç ses çıkaran olmadı ,ya 

da çok cılız sesler geldi •. Aynı duyarsızlık Yu

nanistan'da sözkonusudur.Oysa,Yunan Halkı,AI

man işgaline ve Generaller Cuntasına karşı bin

lerce şehit vermiş,yaralı ve sakat bırakmış bir 

Halktır.Üikesini kanla,tırnakla dişe diş korumuş 

ve sahiplenmiştir .• Bir halk böyle günlerini nasıl 

unutabilir?Türklerin ve Osmanlıların zulüm ve 

işkencesini bizden daha iyi bilen Yunan halkı, 

Kürdistan'a yapılan baskı ve zulmü nasıl duy-

mamazlıktan gelir •.• Bunun gibi,Yunan komünist

leri,sosyalistleri ve demokratları da destek ve 

dayanışmanın ne olduğunu çok iyi bilirler. 

Güney Kürdistan'da eli kanlı Baas Rejiminin 

Kürt halkını katiettiği günlerde Yunanistan'da 
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f~stivaller oluyordu.Geniş katılımlı bu festival

lerde bile Kürt halkı üzerindeki baskı ve katli

am protesto edilmedi.Bu bir görevdi ,ama yapıl

madı.Biz de,Kürdistan Kurtuluş Partisi 'nin Yu

nanistan'daki üye ve sempatizanları olarak,hal

kımız üzerindeki katliama seyirci kalınmasından 

dolayı bu festivalleri protesto ettik ve katılma

dık .•• 
Biz,Politeknik Direnişi 'nin radikal ve devrimci 

özünü savunuruz ve buna sahip çıkarız.Bunun gi

bi,Yunan Emekçilerinin demokratik ve sosyalist 

kazanımiarına da aynı düzeyde sahip çıkar ve 

savunuruz .•. Unutulmamalıdı r ki ,bizim mücadele

mizi ancak Yunan halkı gibi acı çekmiş,mülteci 

olmuş,işgal i ,baskıyı ,zulmü ve tahakkümü i liğine 

kadar duymuş ve yaşamış bir halk Kürt halkının 

mücadelesini anlayabilir.Bizim,böyle bir halktan 

dayanışma göstermesini ve destek vermesini is

temek hakkı m ız dır. 

Biz,Kürdistanlı sosyalistler olarak Politeknik 

Direnişi'nin bu yılki anma gününde,diyoruz ki; 

-tüm duyarsızlıkları birlikte yıkalım! 

-Halkalrın dostluklarını pekiştirelim! 

Unutmayın ki ,Kürt halkı her zamankinden da-

Devamı 49.sayfada 
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