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ı 
DiYALOG ÜZERINE 

.başyazı. J 
Partimiz, programında da açık olarak belirlediği gibi ,ulusal 

kurtuluş mücadelemize katılan,destek veren,dayanışma içerisinde 
olan bütün güçleri (devletler,partiler,kişiler) dost saymaktadır. 

Bu amaçla; 
Sosyalist devletler, ulusal kurtuluş hareketleri ve kapitalist 

devletler işçi sınıfı mücadelelerini destekler, bunları <fost kabul 
eder. 

;..•, ,_ 

Partimiz,bu genel hedefler içinde her türlü diyaloga hazır ve 
açıktır ... Ancak,terhel tezlerinden hiÇbir şekilde taviz vermez. Hiçbir 
bloka bağlı ve bağımlı olmaksızın, bağımsızlıkçı bir çizgi izler. 
Bizce, diyalog için, bu perspektif içerisinde en başta ilkelere 
bağlı bir zeminin oluşturulması gerekir. Diyalogun zemini, taraflar-

._,_ ________ ..;..,_ dan yalnızca birinin çıkarlarını gözetmesi şeklinde qeğil, kar,şılıkl1 
.. ' .·. 7 , . 

. -._, .~ ,· 
.;·· 
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iki tarafın çıkarlarını gözetecek şekilde ve devrimci-demokratik 
yöntemleri temel alarak oluşur. En azından karşılıklı saygı, eleştiri, 

öz-~l~ştiri vb ... gibi ilkelerin çalıştırılması gerekir. 
····~·>''·-·'"'" 

<, • ., .. 

Tü~~iy~.·~·e, ,.ypallaşma yolunda olan "TBKP"'nin diyalog önerisi 
'48Tdt~~:' 'Eğer~·" i'1TBKP" yukarıda açıkladığımız zemin üzerinde bir 

diyalog istiyorsa, biz (birleşmeye giren "TKP" ve "TiP"in eski 
sü-reçlerini de), "TBKP" programını değerlendirmek zorundayız. Bu"·i' 
yalnız değerlendirme değil, aynı zamanda yanlış ve çelişkili yanları....: 

nın da eleştirilmesidir. ~Bu eleştiri ideolojik-tf;tOrik olduğu gibi, 
. s1i_y~aı bir teşhi~i ·de ~zorunlu olarak gündeme getirecektir. 

Çünkü, diyalog "sağda-solda", "kıyıda-köşede" hedefsiz ve tek 
yan li sürdürülemez. Bunun bir "adabı muaşereti" , herhalde vardır. 

En azından diplomasi ilişkiler~ içerisinde sorunun ele alınmasf".; ve 
sunulması . gerekir. "TBKP" kendi birleşimi içindeki partilerin 
geçmişine (.!) nasıl bağlı kalıyorsa, biz de, uzun zamandan beri 

''gelen geçmişimize bağlı kalmak zorundayız. Bu,bir i 1 k e sorunu
dur. 

·,. 

Ayrıca, diyalog taratların resmi · beyanları ve kamuoyu'ndaki 
aÇ·Ikıamaları ile vücut bulmalıdır. Siyasal samirniyet bunu gerektir
'mektedir •.. Istenildiği zaman istenildiği biçimde söylediklerimizden 
dônmek, ya da diyalogu, istediğimiz zaman ve istediğimiz biçimde 
başlatmak eğitimi "b e n m er kez c i " bir eğilimdir ve diyalogu 

8 ------------------~ 
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daha başından ortadan kaldırır. "iyi adam", "kötü adam" imajları 

ile, siyasetiere yanaşmak, "informasyon bilgileri" kendine yakın 

duran "eklenti" odaklardan almak alışkaniığı, elbetteki, "dostluk" 

paravanası ile diyalogun düzeyini kişisel boyutlara indirger.· ·au 

düzeyden ise, "kimse sorumlu" tutulamaz ! .. 

Kalıcı, bilimsel ve eşit haklar temelinde, ilkelere bağlı diyalogun 

aynı zamanda protokollere bağlı tutulması ·ı da gerekir. 

Bu kısa hatırla~madan sonra şunları da ekleyelim: 

Biz, siyasal bir parti olarak, geçmişi ve geleceği belirli, açık 

siyasal programımız ve hedeflerimizia ortada durmaktayız. Gerek 

Türkiye devrimci hareketi ve üzerinde olduğumuz Kürdistan devrimci 

hareketi ile il~ili, ~erekse şosyalizmin sorunları konusundaki temel 

-ez~rimiz bellidir. Rızgari'nin, süreci ve zengin yayın plotformu 

ile ideolojik-teorik ve siyasal tezleri gözler önünde ve "gönüller"de

di r .•• 

"TBKP", "Türkiye'de köklü toplumsal değişiklikler üzerine, 

kapitalizm 'den sosyalizm 'e geçiş ve sosyalist Türkiye üzerine 

ı 
bütün sol güçleri" tartışmaya çağırmaktadır. Bunu "TBKP", progra

mına da almıştır. Elbette, bu onun kendi süreCinin bugOn.- gerekli 

kıldığı bir düzeydir. Onun çıkarları doğrultusundadır ,tek yanlı ve 

. dayatma olarak ortaya konulmaktadır. Özellik!e ulusal sorun konu

~----------- sundaki "dönüşleri" herhalde "tartışma" . kapsamındadır ve ileri 
. ' 9 
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. ;.:,··. 

adım olarak görülmelidir! 
<,<. 

Bu kararı verirken, :~"e Türkiye'nin koşullarını ve ne de Orta-Do..:..:'· 
ğu'nun du.rumunu hesaplamamıştır. Ne "gidişinin" ne de "birleşme
nin" nesnel gerekçelerini ortaya koyamamıştır. Özel ve kendine 
"mahsus].' bir tutum ile devrimciliğin kurallarına da uymamıştır .. Biz, 
sosyaliZmin sorunları da olmak üzere, özellikle Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi 'nin ittifaklar siyaseti açısından, yol göstermek, 
uyarmak, bilimsel tezlerimizi tartışmak görevimizi unutmuyoruz. 

· Biz,KUKM'nin i tt i fa k 1 ar s i ya s et i ' n i n hedefleri 
açısından egemen ulus devrimci-demokrat ve sosyalistlerine, btL 
ittifak, güç ve eylem birliklerinin oluşmasındaki görevlerini anlat
mak; şartsız-tercihsiz olarak katılmalarını sağlamak ve kendilerinin 
mücad~le ettikleri -eğer edlyorlarsa- odakların yenilgiye uğratılma
sında i t t i f ak 1 a r ı n önemini onlara kavratmak görevimizi hiç 
unutmadık ••• ; · · 

Bu nedenlerle "komünist" ya da "sosyalist" olmasalar bile, 
demokratik bir oluşym · kariısında da KUKt\tf"nln hedefleri doğrultu
sunda diyalog kura'rı~. Bu diyalog resmi kanailarta olur, diplomatik 
esasları iç·erir ve mutlaka kalıcı protakoliere bağlanır. Partimiz, 
tüm üye ve·. yöneticilerJ ile bir> bütün olarak, her konuda olduğu 

gibi, diyalog ''konusunda da duyarlı olmak durumundadır. Burjuva 
kulislerinden, resmi olmayan ilişkilerden diyalogu kurtarmak ve 
mücadelenin temel tezlerinin hayata geçmesini sağlamak zorundayız.-----------' 
10 www.a
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,. 
Önemli bir konuda, :11TBKP11nin büyük yanılgılar içinde olduğu ve 

önerdiği diyalog karşısında ciddi engellerin bulunuşudur: 

Birincisi; Kürdiştan bir ülkedir ve Kürtler bir ulustur.Kürt 

Ulusunuh Kendi Kaderini Betirlemesi Hakkı, bağımsız 'Clevte.:.. 

tini ·t<~rma da dahil, ayrılma hakkı'nı içerir~ Bunu ·hiç bir 

koşula bağlama~ mümkün değilçHr. Bu nedenle· Kürt Sorunu, 

Türkiyenin iç sorunu değil, Orta-'Doğu Sorunu'dur. 

ikincisi; Kürdistan Orta-Doğu'da dört devlet tarafından· 
parçalanmış ve sömürgeleştirilmiştir. Bu devletlerden biri 

de Türk Devleti 'dir. Türk Devleti Kürdistanı işgal etmiş ve 

sömürge statüsü içinde tutmaktadır. Mücadele Kürdistanı'ın 

askeri işgalden arındırılması ve bütün sömürgeci i 1 i ş k i 
ve , b ağ ı m 1 ı 1 ık 1 a r a . son verilmesi düzeyindedir. B,!J 

. as g a r i b i r p ro g ra m hedefidir. Bugün bu çeli_şm.e-

nin çözümü dayatmıştır. Türkiye'de demokrasiyi "kaıanma" 

ya .da · "demokratikleşme" için bu ac)l progr~m h~defi 

ertelenemez. Bağımsız..,Bir.leşik-:-Demokratik bir K U R D 1 S
T A N 'ı n kurul ması gerekir. 

Üçüncüsü; Kürdistan sınıflı bir toplumdur ve kapitalist 
üretim ilişkileri egemendir. Kürdistan Ulusal Kurtlillış 

Mücadelesi, aynı zamanda az a m i p r o g r a m 
11 
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h e"d'1t1q·e i' i bakımınaan toplumsal bir kurtuluş l'nücadeie----------........ 

sidir. Bunun programını da Kürtler çizmek zorunqadırlar •.• 

Özetle; 

Biz, · "TBKP" ile diyalog· kurarız. Ancak, bunu, kuralları· içinde 
ve ideolojik niücadele ile siyasal teşhiri elden bırakmadan yaparız. 
Program önerileri dOğrultusunda diyalog, ittifaklar siyasetimizin 
içerisinde durmaktadır .•• "TBKP", Marksizm-Leninizm 'den ayrılmış 

ve kendi çıkarları· doğrultusunda siyaset üretse de,biz onu, demokra
tik bir platform olarak ele ahrız • 

. Süreç, geçmişi , önerdiği programı ve konumu ile "TBKP"nin 
ciddi bir eleştirisini zorunlu kılmaktadır. Bu sayımızda biz, 11 TBKP 11 

ve geçmişinin eleştirisini yaparak, diyalog için önerilerimizi belirte

ceğiz ... 

"TBKP"nin programı illegal koşulların yansıması olarak kaleme 
alınmıştır. Legal koşuHarda önemli ölçüde nitelik değiştirecektir. 

Ancak,geçmişi ve geleceği ile KUKM'nin önünde ciddi biçimde 
durmaktadır. Bu nedenle, mücadelemizin somut ve prati~ hedefleri 
doğrultusunda, kadro ve m i 1 it an 1 ar 1 m 1 z ile k it 1 e-
1 er i duyarlı kılmayı görev saymaktayız. 

* 
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OPORTÜNİZM ÜZERINE POLEMlKLER 

GIRIŞ 

a-lnsanın gelişme sürecinde 

oportünizmin kaynakları: 

lnsan canlı varlıkların en geliıamiş türüdür. Yaıaam 
sürecinin tümünde, gelişmesine uygun araç ve 
gereçleri yaratır. Bunları hem yaratır, hem de 
yaratma amacı dışında kullanır. Bir bütün olarak, 
ilk dönemlerden bu yana . insanın, do~a ve diğer 

insanlar karşısında her zaman ve koşulda kendini 
koruyucu' özelliği, ondaki BEN(EGO) 'in varlı~ının 
nesnel boyutudur. Yaratık olarak bencil ve tekil 
olmanın verdiği s a 1 d ı r g a n 1 ı k , . gözü doymamış
lık, yeterli beslenmeme, .duygularının tatmin olma
ması, vb ••• gibi yanları ile hep BEN'im anlayışının 

"TBKP" . PROGRAM ELEŞTIRISI VE' DIYALOG 

kök salması ve değerler sistemi'ndeki bozuklUkların 
ortaya ' çıkmasına neden olur ••• Bu yaşam sav~ı 

uzun ve zor bir savaştır. Toplumsal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel vb ••• gibi birçok nedene dayalı 

olarak, insanın yaşamındaki değl§me ve gell§me 
süreci etkilenir. Baskı ve otoritenin yaratıcısı da 
yine insanın kendisidir. önce yaratır, sonra yarattığı 

baskı ve otoriteye boyun eğer. , 

Doğal olarak, do~umundan sonraki evrede insan, 
bağlı bulunduğu aile içinde biçimlenir. Bu, .· insan· 
için ön bir biçimlervne'dir. Zorunludur. Dünyaya 
gelir gelmez, oluştuğu yapıyı dışiayıp ve sessizce. 
reddederek yeni kişiliği ile ortaya çıkan varlık, 

13 
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aynı zamanda bu yapıyı kabullenir de. Ailenin özel 
mülkiyet tutkusu içine girer, onun bakım, "terbiye 
'Ve sahiplenmesi" ile büyür. Bu bir geliı;me, aynı 

i zamand,<~-. değiı;me sürecidir ele ••• Çevreden edindikie
; rini ·aııes1 Içindeki kurallarla karı;ıl~ştırır, ama, 
herşeyi ailesi çıkarına değiştirir. 

Bir Qönem sonra, biyolojik yapısında ve kişiliğin

deki dönüşümlerle, gerçek değerleri ile niteliklerinin 
dıı;arıda olduğunu sezinler. Bu s ezgi maddi blr 
yapıda değildir. Maddi bir yapıya, anlama ulaştığı 

zaman, yeni bir şeyle bütünleşrnek ve birliktelik 
için eskisinden kopar, ayrılır ve çatıı;ma Içine 

:'9ir,er •. Bu mantığında böyledir. Daha sonra davranış-
lar; ile somuffaşır. ' .. 

' ,.., ' ~ 

' · · · llkel, feodal ya da mü tekamU aile yapılarının 
hangisinde olursa olsun, degişecek olan insanın 

· ·kendi yapısıdır. Daha önce edindiği değerler, ya 
palazlanarak büyürler ya da gizlenlr ve durgun 
beklerler. Bütün bu yapının istenilen düzeye yüksel

. tHebilmesi ancak başka bir eğitim ve değerler 
.sistemi ile olur •. Bu da bir savaştır ••• 

.. Insandaki ,;~~ğiı;meler her dönem mümkündOr. 
değiı;iklik ileriye olabileceği gibi,geriye de olabilir. 
Korkunun, kıskançlığın, aşağılık komplekslerlnln, 
kendini büyük görmenin, rekabet ve kavganın vb ••• 
hemen hepsinin biçimlenmesi ya da eskiden . kalıı:ıa 
muhtevaların hortlaması lle gOndemletlr. ltte, bu 
14 

noktada insan, kendinden zayıf gördükleri ile kuvvet
lilerden ayrılır, ayırtedilir... Bu ayırtedUili insanın 
11teçhizatlanması11nı getirir. 

Insan, değiı;menln her boyuturw:Sa,biyolojik ya da 
psikolojik rahatsızlıklar da kazanır. Bu ·rahatsızbklar 
bünyesel zayıflık ya da kahtımsat bazt özelliklerden 
de kaynaklanablllr. Bunlara karş birçok tedbirler 
alır, lEŞlls ve tedavi lle bu hast!!lıkların üstesinden 
gelmeye çalışır. Kendisi gibi olanlarla birleşir, 

diğerleri ile ayrılır. Bu sOreç de,insanda önemli 
değişmeler yaratır. Onun kişiliğini de etkiler, 
değiştirir... Bu, boydan boya bir ya!jam savaşıdır. 

Toplumsal olarak üstesinden gelinebilir şeylerdir. 

DOnyaya gelmek, yaı;amak ve , ,ölmek üçgeninde 
durmaksızın süren bir yapıdır. But değişme ve geliş

melerle insan, daha önce olmayan nitelikler kazanır. 
lnsanı suskun kılıp, .çekingen yapabildiği gibi, tersine 
hırçın ve saldırgan bir yapı da ciluşturabllir. Böyle
ce, insan, bu davranıfi biçimlerine uygun örgutlen
meler yaratır, olanlara katılır ve gereken araç ve 
gereel bulur • 

DoQa,gıda maddeleri, yaı;am koı;ulları, kısacası 

toplumsal olanaklar Insanın gellı;me ve yaı;amında 

önemil faktörler olarak dururlar. Hergün insanın 

bunlara karşı savaşı ve onları alt etmesi, yenmesi 
lle devam eden bir hayat vardıt ve durmaz. lnsan 
ya,adıkça zevkleri, renldere bakış~, tutkuları,doğa ve 
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toplum ka11ısındaki tavırları, hemen hepsi deQI~ir, 

gell~ir ve ayrışır ••• Bu tekli lnsanUpl'nde,yaşamın 

saOlanması sürecinde yapısal bazı yanlar da oluşma· 
ya başlar. OrneOin bunları şu kavramlarla açıklayabi· 
liriz: "kaypaklık, döneklik, üçkağıtçılık, güvensiz 
adam olma, kuşkuculuk vb ••• " Bu yanlarla birlikte 
aynr· zamanda insanda bellirli bir ahlak da oluşur. 

Yanl, üştü örtülü de olsa, oportünlzm (gerek yalnız, 
gerekse kariyerizm ile birllkte),geli~lp bOyüyecek 
bir kayna~ bulur ve insandan yükselir ••• 

b-lnsamn siyaseUe tamşması ve 

. oportünlzmln tekillenmesi: 

Yaşamak iç!n mücadele Insanı siyasetle yüzyüze 
getirir. Bunu mücadelenin nesnel koşulları yaratır. 

Siyase,t' ile tanışırken elbette her insanın seçmeci 
yanları vardır. lnsan bu seçme özgürlüğünü kötüye 
kt,ıllanır ve ilk başta kolay ve kendisine yararlı 

olanı seçer. Kısa elden kendini kurtarma güdüsü 
ağırhktadır. Bu evrede, yukarıda açıkladığımız 

"kaypaklık ve döneklik vb ••• " gibi yanlar da yardımcı 
ögelerdir. toplumsal olarak dilden dile dolc:şan 

"gemisini kurtaran kaptandır" ya da "köşeyi dön" 
burjuva teraneleri reklamlardan hayata iner, insan 
yalnız başına bu yapının önünde el-pençe divan 
durmaya başlar... Eğer "idare·! maslahat" tan 
yana ise, tüm bozuk ahlak olguları karşısına dikilir, 

lklrclkll kalır. Şaşkın ve · çaresiz düşer. Burjuva 
toplumun acımasız yasaları çalışmaya başlar. Yaşar
sınız ve "lşlnizl de yoluna" koyabilir, o zam'an b'ir 
"paye" de alırsınız... Siz; "açıkgözsünüz1', h~tfa 
"anasının gözü" birisi olup çıkarsınız! böylece hei: 
yere burnunuzu sokmada "6zg0r" olursunuz. An._ 
cak, ,siyaset ve bunun doğal sonucu olan mücadele 
hep böyle yerlerde durmaz. Birdenbii·e olmadık 
depremler yaratarak, Insanı olağandışı değişikliğe 

zorlar, değiştirir. Biranda yalnız ve tek başınıza 

kalırsınız. Bunun üstesinden gelmenin yolunu ise 
benzerleriniz ile birlikte hareket etmekte bulursunuz: 
Bu andan Itibaren bazı kurallar oluşur ve işlemeye 
başlar. Eskiden getirdiğiniz yapıyı alt-üst eden 
yeni ~Ir kişlUk edlnirstni~.. Bu yeni kişilik, siyasi 
blr düzeyde geliştiği Için, kendisi ile birlikte bu 
kez de toplumsal hastalıklara ka.P.ı aralar. Bunların 
başında da KARlYERlZM-OPORTÜNlZM gibi belalar 
ve llletler gelir. 

Bu hastalıklar kolay edinilirler. Ancak, tedavi ve 
teşhis'leri oldukça zordur.Bir kere insan bünyesine 
girdikten şonra çıkmaları mümkün olmaz.Oportürilzm 
v! karlyerizm ile malOl olan insan, bunu ·her 
duzeye taşır ve savunur duruma gelir ••• Bu hastalıklar 
Insan. kişiliğinin deformasyonu'na neden olur ... 

Geçmişteki rahatsızlıklar, toplumsal olarak edinilen 
bu hastalıklar için önemli birer kaynak oluştururlar. 
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Bu kayn8k burjuvazi tarafından birçok inceleme · 
ve· araştırma sonucu saptanan taktiklerle, her 
fırsatta dürtülür ye palazlandırılır •• .tnsanlar, gerek 
gelişme süreçlerindeki biyolojik-psikolojik ve gerekse 
toplumsal olarak edindikleri siyasal hastalıklar ve 
rahatsızlıklar nedeniyle birçok araç da geliştirirler. 

· B~~arı, birbirlerine ve genel mücadelede kullanırlar. 
Ama, bu araçlar, her zaman ellerinde kalmaz, ya 
da her zaman istedikleri _biçimde kullahamazlar. 
Her defasında k!!ybettikleri araçları yeniden 
kazanmanın yollarını ·:ararlar~· Bu davranış biçimi, 
onun gelişme, değişme süreci ve siyasal mücadele 
içindeki durumu ile bir bütünlük gösterir. Ayrıca, 
her kişilik,her aracı k u 1 1 a n m a y a elverişli 
değildir. Araçların kullanılmaları önemli bir olgll 
olduğu gibi, aracın amacına uygun kullanılması da 
önemlidir. Bununı için yapısal bir değişiklik gerekir. 
Bu nedenle değişrnek durumunda kalan insan, zorunlu 
deği$ikliği d ı ş b p n y e s i 'nden i ç b ü n y e s i ' 
ne geçirmeye çalıŞır ve bir dönem sonra a d a p -
f ~s y on•aoğrar, ahşır. En zor olanı bile kabullenir 
. ve ss.n.k~. doğuştan beri getirdiği bir karakter yapısı 
gibi $a\1Unur,. dışa yansıtır. Bu aşamada, elbette 
kendi yapısaldurumuna en uygun olanı s eç m e 'de 
daha hazırtopçudur ve aktiftir... kendine · uygun 
olmayanı seçme de ise, büyük değişimlere uğramak · 
zorundadır. Işte, tam bu noktada, eskiden kalma 
kahtımsal ya · da bir bütün olarak muhtevasında · 
16 . 

--, .. ... ~, ;. 

duran kişiliği ve . değerler yapısa -eğer değişime 
uğramamışsa- horUar ve en müsait ortamı bulur. 
Kendisi için olduğu gibi, bağlı olduğu siyasal bütün
lük içindekileri de etki alanına almaya çalışır ya 
da alır... Devrimci mücadele ·açısından, karşıt 
gilçlerin b~ durmadığı bir platformda, satın alınmak, 
satılmak, dışlanmak, tecrite uğratnak gibi olgularla 
karşı karşıya kalır. Tehlikenin · boyutları kişisel 
olmaktan çıkar, evrensel; nesnel ve toplumsal 
olmaya başlar •• Artık, bu düzeyi ·savunmak, meşru
laf)tırmak ve rasyonalleştirmek için yoğun bir 
çabaya girişilir... · 

c-OportOnlzm bulapcıdır ve 
oruıla mOcadele edilmelidir: 

Insanlar siyasete karıştıkları andan · ·itibaren 
Iradelerini b8$kaları lle birl.irlrler. Böylece, 
kollektif blr davranışın egemen olmasını sağlar ve 
kendilerı de karar sahibi olmay~ başlarlar. Artık, 
davranışlar ve Işlemlerde bir h 1 y e r a r ş ı vardır. 
Bu model, tekil duran Insanın yalpalanmasını engel
ler. Kararlara uymak ve onları uygulamak zorunlulu
ğu başlar. Bu aşama önemlidlr,çOnkü,bu olgu insan 
klşlliğlnln en Ost dOzeyde oluşması evresine tekabm 
etmektedir. 
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Biçimlenen bu kişilik ile onu dışlamaya uğraşan 
kişilik ya da bazı rahatsızlıklara karşı kararlılık 
ve devamlılık llkeh!rini tutanlar icin nemelazımcılık,. 
bıtkınlık gibl"GzgQr" davranışlar kalkar. Bu mücadele 
odağı,bütün zararlı hastalıklara karşı da insanın 
yalnız olmadığı bir odak yaratır. 

Bu evrede kendini ya da bağlı olduğu kollektifi 
koruma ve kollama zorunluluğu vardır. Hastalık 
bulaşınca yalnız kişiyi değil, bağlı olduğu . bütün 
yapıyı sarsar ••• 

Insan, siyasette, sağ ya da sol dOşünce platformıa. 
n ~ ebUeceği gibi ortada da kalabilir. Eğer bu 
seçfro,zorla ya aa ·ıesadüfen olmamışsa, özellikle,or
tak · anlayış· J~~nde ,c. düşünerek sol tJlr siyasetle 
yaşamını sürdürmeyi seçenlerin; feodal ve kapita
list ~eğ~~l.er~~ yoğrultı:ıuş ·burjuva yapıdan bütünü 
ile·· kopmalari · ve değerler sisteminin alt-üst olması 
gerekir. · 

Sol siyaset bir baştan bir başa birçok düzeyleri 
gerektirir. Hele sosyalist siyasal mücadele1 tesadüfi 
olgularla, kaprislerle, bıtkınlık ve öfke ile, aşal}ılık 
komplesklerlnln tatmin aracı olarak ya da bedensel 
hastalıklarin rehabllltasyon- merkezi vb... gibi ele 
alınamaz. Bu mücadele ·belli kural · ve davranış 
Ilkeleri'ne bağlıdır. 

Her· siyaset, elbette savunulması ve uğruna ölünme· 

si gereken bir llzverlvl dayatır.; "Nazlı-buzlu","temiz 
ane çocukiari11t'lln bır "sevda'' \ya da başka) uğruna 
girdikleri zor ve onurlu mücadele platformu, onları 
uzun .zaman . taşıyamaz. Yabancı bir maddenin 
vücuttan dililanması gibi. bünyeden onları çıkarır. 
Eğer bunu yapamazsa, bir süre sonra bünye harap 
olur. Bu, aynen salgın bir hastalık gibi bulaşır, 
hergün yeni eğlllmlere, davranışlara yol açar ••• · 

Gerek sosyalist siyasal mücadele ve gerekse 
ulusal kurtuluş mücadeleleri 'nde,b&Oımsızlık,demok
rasl,sosyallzm uğruna savaşmak; Insanın Insan tarafın· 
dan a&nOrQlmesl ve her tOrlü sömOrü ve baskıya' 
karşı olmak zorunluluğu vardır. (3ugün dOnya.'da ne 
sömürü ,ne baskı vb... azalmamış, tersine daha da > 

k~tmerletmi!itll'l... Bütün bu. olgular, kapitalist 
sıst~min karşısında . durmanın ve ona karşı mücadele · 
etmenin· zorunluluğunu da geUrmektedir. . Eğer 
siyasal tercih tesadüfi yapılmamışsa, böylesi bir. 
mücadele gereklidir • Bu mOcadelenin peşini 
hiçbir "namu5lu ·ııecıene .. dayalı" olarak bırakamaısı ... 
nızl Böyle bir noktada~ hastalıkların da her çeşidi 
ıJluşur, gelişir ve saldırıya geçerler ••• Bu aşamada, 
bütün araç ve gereçlerin düşmana karşı yöneltilmesi 
gerekir.... · ·· . ... . 

Bu genel mOcadele strateJisi karşısında .hastalık
larla mücehhez olanlar, hemen "Yelkenleri11 lndhjp, 
h~rkesin de .indirmesini isteyeceklerdiri "Bin dfıte.:-
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den ·· bin su ·getlrecek"lerdlr.· Biz, genel stratejik 
hedefier ve somut taktiklerle mücadelenin bu.,, 
evresinde ilkelerlmlzfe. sıkı. ·sıkıya baOlı olmak" 
zorundayız. ·au· bllllıçle, ı!nerjlmizi ve lnlslyatlflml
zi daha da yQkseltmemiz gerekiyor. 

örneğin; sosyallzmln !-!ygulamadaki başarısızlıkları 
karşıtında hemen gerisin geri çark edemeylı. Bu, 
burjuvazinin propaganda s e ı i n e kapılmak, saflara 
açıkca o p o r t O n i z m i taşımaktır. Belki ki,inln 
'kendisini "kurtarır" ciddi nedenleri olabllir(l). 
. Ancak, bunun·· ağır bir suç ol~ bilirmelldlr ••• MOca· 
deleyt· ideoldfik-teor~l!( boşluğa · •ltelemenln" sonucu, 
müçadeteden vazgeçhl~yi getlrJ.r ... .. . 

. Bug(in dünyactı;ı"' dı!Vrim:ci. siyasetten vazgeçecek 
bir ortam var mıdır? "Baruı", "Demokrasi" vb ••• glbi 
silahtar tümü Ue ·!!limizden ahnıp, bize ters ç~rıt
miştir~~-Bu, bizim devamlılıOtmızı ve kararhlıQımızı 
ortadan kaldırır mı? QYsa, gerçekte, ne barıt, · na 
de demokrasi vardır ve sömürü ·hızını t<aybetmernlt;;, 
tir. lşte · bu noktada, empf!ryaltst "rasyonallerin 
kabul edilmesi ve m~rulaştırılması lle, en büyük 
. hastalik _Olit,n,9f]ortünlzm e~lı.1<ıhnmaktadırl GeÇml~ 
te "uyt.ıklayan'' yanlar ve yapılar yeni dur~ları · lle 
'h ort ı ayarak ortaya çıkmaktadırlar. eunun 
ttŞllsl ve saflarımızdan atılması görevi lle kartı 
karşıyayııı.. , 

Oportünlzm lle atb8tı geliten ve büyüyen kll'lye-· 
18 ' . 

rlzm llleti de gözden uzak tutulmfliTlalıdır. ÇünkO,ka- .. 
·rıy~,rlzm· , mevki ve makam hırsıctu~,koltuk sevdasıdır. 
ö.yle: bir sevda veM hırs. ki, tıiçbiq §E!Yi gözü görme~ 
yen. budalalığa dönuşerek , saflaııı bozguna uQratır. 
Dedi·kodu ortamı yaratarak yolMlık dahil, bütün 
değerleri tahrip eden bir benclWW ve tekililk oluştu
rur... Herşeyi harcamaya,~ifre etmeye kararlı 
bir yapı ile, buna uygun davranı, Ibiçimiert geliştirir. 
Temel olan Insanın kendlsl ve ~ıkarıdır. Herkesle, 
her konuda anlaşır, herşeyi ucuza satar(!) Bütün 
bu olumsuz yanlarından ötürü gazona bile kırpmaz • 
Bürokrasl'nln koltuk budalası mü~rleri glbl, arkası-
na yaslanır ve herkesi "hademett; görür. Bu mantık 
sefllllOl . lle dünyaya bakar • ..4ıağılık kompleks.! 
lÇlode, herkesin pna hizmet et~l anlay~tını yay
gınl~tırır. "Oaldan dala atlet", her slyaset~e 
"konak" yapar.. Ar4k, tıer SISyledlOlnl. rahatça .. 
Inkar eden azılı bir pSikcıpat~tır. EOer etrafta "· 
bÖyleleri dolaşıyor ve çoğunluO.;-~~mı,lerse;Ulegallte ., 
de deşifre olmuş demektir. çolıkb, bunlar lyl birer 
legalite manyağıdırlar •• 

Oportünlstler ve karlyeristler, lter yenilgi· döneml-
nin usta .kıvırtıcıları ve "paha tfçllmez" cmneklerl

. dirler. "Belalan" ucuz atlatfniastnı lyl billrler. 
YenUglyl fatura edecekleri . blrinJ. mutlaka bulurlar. 
Ama, her zafere de "ortak"'tırlarL. 
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I 

OPORTONIZM VE SOMUT BIR ÖRNEK; 

a-(;~ olarak: 

Bjz. şosyallst siyasal mücadeleyi ve Kürdistan 
Ulusal kurtuluş Mücadelesini seçmiş lnsanlarız. Bu 
yolda, lradeierimlzl de blrl~tlrmişlz.. Bu seçimimiz 
tesadOfl de deQildlr. Bu nedenle, saflarıriıızı ve bir 
bütün olarak genel siyasal mücadeleyi tehdit eden 
opartOnlım 1 L-1 e t 1 ' ni ( onun yan illetlerini de) 
tanımak, ve tejhlr etmek görev ve sorumlul+'nde-
yuı:~.' ' -

Gerçekten _de -oportünlzm, dlQer öteki hastabklar 
glbl mücadele içinde ortaya Çıl<an ve mücadelede 
taşınan bir Ulettlr. Tedavısı güçtür. Onu tanrm·ak 
ve hiçbir düzeyde gelişmesine fırsat vermemek 
gerekir. Biz, siyasi bir hareket olarak bu görevimizi 
yaptık ve yapıyoruz. Bu hastalıQın, burjı.ivazlnln · 
ellnde bize karşı kullanılan en önemli silah oiduQu
nt.Jn da blllnclndeylz. •• 

., .: . ' ; '- ·-~·· 

OportOnizm,günümüzü çok ilgilendirmekte ve 
kurutulması zor bir çıban gibi durmaktadır. Birçok 

'genç insanın kafasının (uygulamalar, yanlış üretilen 
teori ve lafazanhklarla) "allak.;.bullak" edildiği ve 
burjuvazi 'nin saldırısı ile tasallut altına alındığı bir 
süreçte, oportünizm'in en azından kaynağında 

durdurulması gerekmektedir. Bizi, yıllardır bu hain 
sllahla "iı;lmlz9en" vuruyorlardı, şimdi de·· "dışımız
dah" vurmaya·· başladilar! •• Artık, oportünizm kanlı 

bir pusu'dur. Daha çok gelişmiş ve . güçlenmiştirL. 
Hergün bilinçli olarak palazlandırılmakta ve daha 
da saldırgan hale getirilmektedir. Bu kanlı ve 
karmaşık pusu ortamında mücadele ederken; dönek 
ve hayınlarla, lhanetçl ve tesllmiyetçileri iyi tanı

malıyız. 

( ... ) 
1977 yılında "ÖzgOrlÔk Yolu Oportünizmine lstelij,ği 

Bir Cevap" broşü,rümüzün önüne, kısa ve fakat 
anlamlı bir alıntı ı<oymuştuk: . _ 

"Bir yayınavi sahibi. olan JohaM Balho~ 
. 16. yüzyılda, Lelbzig'te yaşıyordu. Bir aif.; 
yayınladı. Bu kitapta, geleneQe uyp olarak 
öteki resimler arasında blr de horoz resmi 
vardı; Ama, horoz resmi ma h m uz s uz 
çizilmişti ve yanına Iki yumurta konulml.lljtul 
O zamandan berl,metnl,ilk . hallilden daha 
kötO bir duruma getiren 'düzeltmelere•. A&-
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., manlar VemaUhomll'lg derler". · . • . . 
· Yine, aynı broşürümüzün. iç kısmında Lenin'den 

bir b•a alıntı vardı: 
11KU§kusuz, her insarun bir soruna yakl81J11l8 
yolunu istediği gibi seçebilmesl kutsal blr 
haktır. Ama, insan,ciddl ~ dürilst bir yaklaıp 
mı, dürüst olmayandan ayırtetmek zoiUldadlr 
dır". 

,b-Oportünizme en somut ömek:"TKP". 

70 küsur yıllık(!) 11TKP"(~imdilerde "TBKP"olm~) 
de kelldi yolunu saçerken elbette "özgür"dilr. 
Zaten, "demokrasi" mücadelesi veren bu "ünlü 
Komünist Partisi"(ki, biz 11TKP"nin tarihini de iyi 
bilmekteyiz), ciddi ve dürilst olan bir yaklaşımı, 
ciddi ve dürüst olmayandan ayırmak zorundadır. 
Biz, bunu .istemek hakkına sahibiz.. ÇOnkO, "TKP" 
'herhalde bizi de "Milli Cephe" içinde görüyordur ••• 

Ama, "TKP" bun~ yapmıyor. Her zaman "imtiyaz
lı" bir "Komilnist Partisi ll oldugu için, ona giren 
ve çıkan(lar) herkes "nitelik" kazanmaktadır. 

Fakat, ~u bir gerçel<tii•: "TKP" "mahmuzsuz bir 
horoz"dur ve yanında da birçok "yumurta" vardır ••• 

"i. Evet, bugün kar~ımtzda ayan-beyan duran ve 
;:•tt:aldığım düdük" diyebilen "TKP" (diğer namı ile 
"TBKP") en önemli üretken ve pazarlıkçı oportOnlst 
.20 

bir merkezdir. Oportünizmin en büyüyğü ve babasıdır. 

Şimdi, tam "ehlileıjmiş" ve açı{la çıkmak için her 
türlO pazarlıklara girebilan bu "Komünist Partisi" 
ve eklentileri, b&!jımıza bela kesllmişlerdir. Bu 
belanın teşhisi bizim için çok önemlidir. 

"TKP"nin "TlP He çiftl~meden'~ önceki genel 
siyasal hedeflerine bakarsak; bu'. hedeflerinden 
nasıl ç a r k e t t i ğ i n i açıkca ~rürüz. Böylece, 
çelişmelerini belirleyebiliriz ve program hedeflerine 
yönelik ele~tlrller[ yapabilir, somut tesbitıere 

ula~abiliriz.. · 
· c-11TKP11nin genel siyasi ve stratejlk hedefleri. 

Her nedense, 1910 'lerde ."TfP"in legal platformda 
yOrütüldüğü bir dönemde "Ulegal11 olan "TKP' 
(şimdi birlikteler. 1), görüşlerini açıklamak zorunda 
kalmı~ Biz, "TKP" ile ilgili değerlendirmeye bu 
noktadan başlamak istiyoruz. Çünkü,bugünkü "TBKP" 
oluşumu önermelerlyle "TİP"in h:lgalitesi olayını 
yeniden ve üstelik daha da geride gündeme getir
ı:nektedir. 

s.Ostüngel "yold&!j"ın ııqONüMO?DE TKP" adlı 
kitabına şu "ÖNSÖZ" konulmuş: · 

"Türkiye ·.Komünist partisi; yurt çapında 

yükseliyor. Hergün yeni yeni parti komltelerl, 
taban örgütieri(hücreler) kurlfluyor. Milltanlar 
savaşı, i§Çi sınıfına(abç),fabrlkaların içine 
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yöneliyor. Parti safları, TKP'nin devrimci 
canlılık ve sava§kan(abç) geleneğine yar~Çr 
genç komünlstlerle doluyor. Partimizin yeni 
eylem programı, devrim mücadelesinde 

.. yolumuzu. aydınlatıyor., TKP, dar boğazdan 
'·sıyrıhyor. . . · 

Bu gelişme üstüngel yoldaıjan bu kitaba 
aldığımız dört yat1Sı ile yakından ve sımsıkı 
bağlıdır. Parti -içi· ve parti;..Gıljl tartşnalarda, 
Leninci ilkelerin(abç} · kitaplardan y*"'a 
.geÇmesi yolui'ida Üstün~l. .-oldaşın bu dört 
yazısının büyük önemi viri:hr~: ·· 

Kitabın "önsöz"ündeki anlayışa bakıbrs~, o gQnle~
rin legal (daha doğrusu yarı legal) "TlP"·İ lle 
"TKP"nin gelişmesi iç-içe . geçirilmiştir. Bugün 
"TBKP" girişimi He "TKP" yönetimindeki · "TlP"lUer 
de gözönüne alınırsa, Üstüngel "yoldaş" ile "önsöz" 
yazıcılarının, neyi ·· kastettikleri rahatça anlaşılır. 
Çünkü, o gQnlerde "TKP" dışar!da adeta köhnemlşti. 
Hatta, "TİP" taratmdan ·da {büyük bölümünce) 
reddedili y~rdu •• 

Yazıların tarihlerine baktığımız zaman, "önsöz'~ 
e konulan "büyüme" teorileri gerçekle bağdaşma
maktadır •. Kavramlar işe, tam bir oportünizm'dir. 
,Öyleki, "TİP" legalitesinin (o günlerde,yani 1970'ler 
sonref;ı "TIP") Marksist-Leninist kalıplara sığdırıla
rak "kapmanın" açık telaşı görülmektedir. Ayrıca, 

"TİP" ayrışması ve· 1968 yılları gelişen "muhalefet"in 
kanalize edilmesi amaçlanmaktadır.Oysa, biri parla
mento içi biri dışı bir yapıdadır.. Altını çizdiğimiz 
"işçi sınıfı, savaşkan gelenek, Leninci ilkeler vQ. •• " 
hepsi birer kandırmacadır ve "önsöz'' bir abartma 
olarak durmaktadır. O günkü gelişmelere bal<tığimız 
zaman bunu rahtlıkla görebiliriz. 

aa-"MlLLl BURJUVAZI ve .G()ÇBIRUGI" anlaYl§l: 

Yazılardan ilki, "BAŞ DÜŞMAN, BAŞ TEHLIKE 
ve GÜÇB1RL1Gl" başlığını taşıyor. Ancak, Ilk bakışta 
ismi' gibi çarpıcı bir içeriği yok. T erslne, "her şeyi 
kabullenir" bir pragmatizmi simgeliyor. , 

Kitabın 24-25. sahifelerine denk düljen bölümdeJ 
ilginç bir tesbitle S. üstüngel "yoldaş" "TKP" 
anlayışını alt-üst ettiğlnin "farkında" bile cteaıu 

üstüngel şöyle diyor: 

"Memlekette burjuvazinin i;indekl ayrılma 
. ve ayrışmayı göremiyenler, yahut.~!fl'emezlik 
ten gelenler: 'Türkiye'de bir · mllli 'burJuvazi 
koydunsa bul' diyorlar"... · · 

. Oysa, kendi stratejilerini böyle bir belirlemeye 
oturtmaya çalı~an siyasal hareketıere USrneöln:"MO
D")' yıllarca "TKP"nin saldırısı vardı. Bu konuda 
()zellikle, "TİP"in görüşlerinin yeniden tekrar tekrar 
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okunması gerekmektedir. Burjuvazi için 11TKP"nln 
tezleri birdet'tlire nasıl • da deaışmiş! -Belki, "şartlar" 
böyle gerektirmektedir ••• 

üstüngel devam ediyor ve "Bazılarının" "Milli 
~~rjuvazi de 'CHP'de çoktan ununu elemiş, eleC)int 
asmıştır'dediklerini" ·- kınıyor ve şu belirlemeyi 
yapmaktan cekinmiyor: 

"Bu ters görüşler Amerikan boyunduru{ıuna 
karşı, onunla bağlı faşis~ diktatara . tehlikesi ..ı 
ne karşı,gericiliğe karşı, ulusal bağımsızlıkı 
demokrasi ve barış __ J_çin savaşta bütün (lus~ 
~in _ (abç) örgütlerin; akımların abç. 
~mruemokratik cephe'de birleşme dlrenltle;o 

·-: rini baltalar". -

. Bay üstüngelin'in bu önerisi "TKP" içindekl 
"muhalefetin" tezlerine katılmak anlamındadır.o 
üstüngel bununla da yetlnmlyor ve şöyle devam 
ediyor: 

"Burjuvazi 'nin hepsini bir- kaba doldurmakt 
onun ayrıntı ve ayrışma sürecini görmemek; 
milli burjuvazinin kendisine özgü lkl birbirin 
aykır\(abç) yönünü görmemek hatasını u• 
ruyor '· 

üstüngel • in bunu kime -söylediği beUl değildi~. 
Burjuvazinin bu kanadı için önerme yapmakUı 
üstöngel "özqür"dür. Hatta, böyle bir "yanı" görebll-
22 . 

diği için,ana belll._bir program çıkarmaı< görevini de 
yerine getirebilir. Tekellerin TCirkiye üzerindeki 

·.cebelleşmelerini unutarak bu lafları söylemek, 
bizce saf bir oportünlzm'dir. Bund•n daha önemlisi 
de üstüngel 'in bu görüşünü bagtamale istediği 
noktadır._ Aynı yazıda Atatürk'e dizilen övgüler 
bunu göstermektedir. Herhalde, Atatürk,M!lli burjwa~ 
zi'nin "temsilcisi" olarak görülmektedir. Çünkü, O, 
"TKP" ce "Ulusal kurtuluşçu"dur.L~·r 

bb-"ULUSAL BAGIMSIZUK" ve •TKP"nln ATA

TÜRKÇOLOOO: 

Yazının bir yerinde Atatürk'e şöyle sahiplenUmek
tedir; 

" ••• bu anti-komünist kampanyayı, AP yönetl
clleri;barış dltmanları, AtatOrk'e k8lll, 
onun savunc:k.9ı Ileri Ilkelere k8111, oruı 
anti-emperyalist,. antl-feodBJ. yanDna . karp 
saldırılarla yanyana yilriitO)fOI'lat •. Atat0rk1Qn 

ilerici gençliğe 
1
?f,tlerlnJ(abç) yayanlara 

karşı Bornova savcılı nın soruı;turma,kOVU§tur
ma açması,aslında gerlclletil'\ AtatOrk'O yargı
lamak, onu m$hkum etrriek çabalarından 
bS§ka bir şey deCjildir". 

Yinıe, 

" ••• Atatürk'On: 'Yurtta Barış, Cihanda Barış' 
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··;;_.·ı,_.Ji...! 
,jL't.•' 

~:-:r.-"="=i'ün:lk;;rüs=,.=ü(abç) cıoOrudan doOruye NATOL ::!v···· .... 
asıyla kenara itilmiş .bulunuyor'' 

,, 
· : ; denilmektedir ••• 
· .'iTKP"nin dış ·politika hedtıflerine de ·diyecek 

yok! Ama, Atatürk'ü "ilerici, devrlıricl11 olarak 
. sunmasına karşı söylenecek çoli: şey vardır. Çüni<O, 

__ ·Atatürk, gerici, Anti-Kürt ve A'f'itl-KomOnist biriydi 
· ve bunu en iyi biçimde de, uyguladı. Uygulamasının 

. · başarılar.uıı · "TKP"nin yapısında da görmek mümkün. 
. O kadar ba~arılı bir A tatürkçü ideoloji sunulmuştur 
'' kit:~~pizim komünistlerimiz" bu ideolojinin _etkisinden 

70, J<üsur yildır . hala kurtular:namışlardır.Bu yerde 
bira2 olsun düşünmek ve "taşırımak" gerekmez mi? 
Böyle' bir Komünist strateji olur mu?.. . 

S.üstüngel yazısının ileri bölümünde . daha da 
büyük "yumurtalar" yumurtlamaktadır: 

" ••• Bütün bunlar yurtsever güçlerin, politik 
parti ve örgütlerin, ilerici akımların Milli 
Demokratik Cephede belli bir minlmum(abç) 

1 '· progr~m üzerinde anlaşmaları, birleşmeleri 
iç.in, gerekli ortamı, koaulları hazırlamış 

bulunuyor" diyor •• 

Böylece, toplumsal olarak "ilerıcuer ve gerlclle~ 
ayrımını nesnel olarak yapıyor ve kendisi de "Uerlcl 
lerin'.i yanında saf tutuyor. Seneler sonrasında 

"Mülteci faal!yetletind~" bu'' gericiler d!i!diOi odakla 
d~ . biraraya · gelmesinı "ihmal" etmedi. He~lde 
bütün bu zlkzaklar, oldukça şaşırtıcı olmuşturL. · 

Ostüngel"TKP~'nin .:g~~Çek yO~ünü ·ğizieyemiyor• · . , 
~~~~.Partimizin J<uruc~ M.Şuphi,,,. J92D yılında 
Mustaf~ Kemal (AlabjJi<tQn do' devrimci 
halil-bızim-)'e (Atatilrk'e) ··ryaz&Qı·rmektup 
larda,Atatürk •ün yazdığı mektuplanna verdiOl 
cevaplarda: milli gOçlerln emperyalizme, 

gericlUğe karşı tek cephe olmalan zorunlulu
Qunu belirtmiştir. Kuva-l mllliye, o zamanki 
tek cepheydi. TKP, bu cepheyi yalruz sözle 
deQU, silahla, binlerce komOnlstln Sakarya
lar'da, Oumlupınarlar1da, Anadolu toprakla
nnda döktOkleri kanlarla savurmUijtur. Binler
ce· kornOnist bu uQurda zındanlarda · &nOr 
çOrütmüştOr". 

Elhak böyledir. "TKP"nin burjuvazinin yanında 
saf tuttuğu bellidir. Silahlı mücadele ~verip vermediği 
açıl< değil. Ama, unutulmasın ki,Kürt ulusunun 
cı:ıjatları da bu Kuvvayi Milliye neferlerlydi.-· Ola 
ki,· "TKP"liler Kürdistan'daki zulüm·s·ve ~şkt!lltenin 

büyük bölümüne "Atatürk Ilericiliği" adına k'K.ılmış
lardır. O "yüzlerce komünist" bizce ulusat':ıkur.tulu

~umuzun katllleridir. . MOcadelemizin sebepsiz ve 
yıllarca tecrit ve ertelermeslni de saoıamışlardır ... 
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Tarih böyle yazmaktadır. Ve ne kadar yaranılırsa 

yaranılsın, "Komünistler" o "ulusal kurtuluş" denilen 
sava!ita 1 emperyalizme ve gericiliğe karıaı değil, 

resmen ve alenen emperyalist güçlerin yanında 

mazlum halkiara karıaı sav8fimışlardır. Bu mazlum
ların baıaında da Kürt ulusu gelmektedir. Sizce, 
"döktükleri" kanlar da boşunadır. 70 küsur yıldır 

~u "boşunalık" için ortalıktadırlar ... 

:'Jiö~~Öz•;'.>a~ ''~eiirtiten' irONEM" . de herhalde 
buradan kaynaklanıyor. ; · ·, 

d-"TKP"nin "Tarihsel rolü ve ödevl". 

:tkinci yazısında bay üstüngel, "TKP'nin TARİH
SEL ·Roı..ü ve ÖDEVI" başlığı altında Çekoslovakya 
olayları ve gençlik sorunlarına değinmektedir. 

aa ... ÇEKOSLOVAKYA 01-AYLAfU: .,, 

"Çekoslovakya Olayları ve Gerçek"(sahlfe:35) 
başlığı altında, o gynler,de Çekoslovakya'nın 59vYE!~

.ler taratından ·iş~RnPJ!itfll!~tögea~;ııeı-.v~-~ 
9~rnıı.~g:ıü~ıtıı \!Jb!NA1W'clliyı91~1~çl ak
ct.i;dır. Elbette, bugün bu suçlama ciddi bir öz-~şti-
24 . ' 

' 
-· ;_. 

riyi gerektlrmektedlr.Bugün meydana gelen durum 
kartısında herhalde bu suçlamanın . tam. tersi söyle
necektir. "Prag Baharı" olarak adlandırılan kanlı 

olaylar Türkiye'de mümkün olduğu kadar gizlenmiş 

ve Sovyet işgali rasyonalleştirilip, haklı çıkarılmıştı. 

Bu~n "TBKP" yöneticileri (Eski "TİP" ve "TKP" 
yöneticileri) olanlar, 1968 yı lı nda· Aybar' ın ("TİP" 

başkanı) Çekoslovakya olayları lle ,llglll bellrlemele
rintt şiddetle karşı çıkmışlar ve bu nedenle Aybar'ı 

"afaroz" etmişlerdt. Aybar diyordu kl, "sosyalizm 
zorfa, tanklarla kurulamaz" ••• Bugön H.Kutlu ve N. 
Sargın (N. Sargın Aybar'ın Genel sekreteri idi) 
ise, daha usturuplu bir eda ile ve yıllar sonra 
"sosyalizmin hümanist özünün yokedilmesi, sosyaliz
min bunalımında önemli rol oynam~ştır" demektedir
ler, •• 4 temmuz 1989 tarihli Cumhurlyet Gazetesi
nin: .. '.'.Sosyalist ülkelerdeki son gelişmeler ve Mark
sizm üzerine güncel tart~malar" ıie Ugill .sorularına 
şimdi böyle cevap vermektedirler .. .; 

bb-1968 GENÇLIK OLA YLARl: 

1968 Gençlik Olayları ile ilgili· belirlemeler ise, 
demegoji ve usturuplu yalana dayanmaktadır. Opor
tünist ~an ise gizlenememektedir. Bu dönemin 

~K o~~f§Ff'il!'! 'tf~f\t 8stünget•tinı~lemeleti{le 
-J1e~e~';;~s9R~ıfl~kıi~G~ ıı~staörle~ Dazırrıö•üiicılerifıi 
9 bel'fftmWtlı ·~fa~ varlfı1l;).:tnA. sv Cil1 "i:ınJ\) ''ı:;bnıa 
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' 
~ilindiği gibi, 1968 Olayları •.tüm Avrupa'yı sar- · 

ırnş ve Türkiye'yi de etkisi altı~a almıştı. Bendit 
ve Rudi gibi gençlik liderlerinin adları ile anılan, 

Fransa ve ~lmanya'dak-i başkaldırılar, düzene karşı 

tehlikeli boyutlara ulaşmış ve o günlerde,Türkiye'deki 
gençl!k eylemlerine de sıçramıştı. 6. Filo'ya karşı 

"direnmeler" ,aktif eylemler ve bombalı saldırılar 

·başlamıştı. O zaman "TİP" gençliği ise, p a s i f 
bir tutum içindeydi. "TİP" bu gelişmeleri 11k0ç0k 
burjuvaziniı;ı t;:ıtminsizlikle:ri" olarak yorumluyor ve 
suçluyordu... "TİP", emrindeki FKF(Flkir Kulüpleri 
Federasyonu)' ye verdiği direktiflerde, "Amerikan 
er:nperyalizmine ve 6. filo.' ya karşı paşif direnme 
yapılacak" diyordu •• ~ . , 

"Tl~.", kendi içindeki aktif unsurları tecrit ederek, 
ihr:aç'.a götürdOğü sırada ,"MDD" muhalefeti başver- · 
mişti. 8u muhalefetin de desteği ile FKF dışarıda 
tutularak "DEV-GÜÇ" (Devrimci Güç birllği) 
qluşturulmuştu ••• 27 Mayısçı 'lardan tutun da, hemen 
hemen her gruptan birçok unsur ve örgüt bu yapının 

içinde yer almaya başladı. FKF de, "TİP"e muhale
fet eden grup tarafından "DEV -GÜÇ" düzeyine 
çekiliyordu. örneğin; Orta-Doğu Teknik Üniversitesi 
Fikir Ku.l.übü, FKF 1den ayrı ve kendi başına buyruk 
"DEV -GUÇ "e girmiş ve temsil edilmişti.. Görünen 
yanı ile K.Kaplan ve M. Atakil "paşaların", görün
meyen yanı ile ise, M.Belli 'nin "emir ve kumanda
sı nda" {Anti-TIP ve Anti-TKP), parlamento dışı ve 

.•... 

radit.el sol gruplar sokağa "çıkmış"lardı.. Bunun 
arkasında ise,açıkca "cunta" ve askerlerin pôtin 
sesleri vardı ••• 

Gele gele 12 mart müdahalesi geldi ve sonuçlarinı 
da ibre~, vı:ı nefr~tıe hep birlikte gördük... Ama, 
"TIP" kanadı arlanmadı, utanmadı... Yine, . :bildiği 
şeyleri okumaya devam etti.("FKF; vtf-' DEV :.;GÜÇ" 
Heı ilgili yeri geldiği zaman değerle.ndirme ve tartış-

ma mutlaka yapılmalıdır.) .. : 
Üstüngel'In belirlemelerine cıeYam edelim. 

Üstüngel,"TKP"nin "Tarihsel RIJ.lü ve Ödevl"nl 
şöyle belirliyor: 

"TKP, burjuvazinin bu manavralarına karşı 

savaşmak, ilerici gençliği uyarmak, öğrenci 
.gençlik eylemlerini var gücüyle desteklemek, 
işçi ve gençlik hareketlerini Amerikan 
köleliğine karşı demokrast, ulusal bağımsızbk, 
barış uğrunda yürütülen savaşta birleştirmek 

zorundadır" ••• 

Evet, gençlik 11birleşmişti", ama 11TKP"nin duıında 

bir birleşmeydi bu. Öyle bir yere gelindi ki,"TİP"liler 
( birkaç eksiği ile) oportünist damgası lle "FKF" 
(yeni adı ile "DEV-GENÇ")den dövOlüp, kovuldular. 
Ihraç edildiler ••• , O zaman, "savaşkan TKP"li ve 
"TIP"liler ortalıkta görünmüyorlardı... · . 

Bu dönem, aynı zamanda yeni gelişmeler de 
25 
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yarattı. Türkiye'deki gençlik içinde "DEV-GENÇ" 
olayı devreye girdi. Daha sonraki dönemlerde ise, 
"DEV-GENÇ" değişik bir tarzda yeniden gündeme 
geldi ••• "DEV -GENÇ" olayı önemli tarihsel bir olgu 
olarak durmaktadır ••• 

cc-"ULUSAL HÜKÜMET" ,''ZORLA ASlMILAS

YON" ve KÜRTLER: 

Üstüngel'in sözünü ettiğimiz ikinci yazısının 
sonuna doğru, küçücük bir biçimde şunl!3r yer 
almaktadır: 

. -,; -:· ll ' .... ,.., '· :~ . • -~ ' J 

Ulusal Demokratik Cephe'ye dayanan bir hükü-
met". · 

Evet, böyle bir hükümet önerisi "MDD"ciler 
tarafından da öneriliyordu. Ve 12 Mart Müdahalesi'
nin "cicim ayında", böyle bir hükümet ha kuruldu, 
ha kurulacak da oldu... lçinde,eski "Komünist"lerden 
yeni "Devrimci"lere ... kadar Ilirçok kimse. dıa·_.v~r9ı • 

. _ 1 1 . Mart ,1971 günü, b8bası(o zamatı SamSım Valisi 
,idi) ıre görüşüp dönen -s. kurayı "12· Mlırt •tabahı 
· müdahale olacak" demişti ••• Bu bilgi üzerine cezae
vinde bir "kıyamet kopmuş", "Ulusal Hükümet 
yanlıları" marşlar söylemeye ·ve slogan atmaya 
başlamışlardı L.Ankara Merkez Cezaevi (bugün "TBKP 
liderlerini ağırlıyorL.),bu seslerden inlemlştiL.Ger

çekten 1 2 Mart günü müdahale olmuştu •.. 
26 

O zaman bağırıp çağıranlar arasında yalnız S. 
kuray değil, "Ulusal Hükümet"te aakanlığı tartışılan 

eski "DEV-GENÇ" Başkanı A. Sarp'tan tutunda, 
M. Çamkıran'a kadar herkes vardıL. Kürtler ise, 
birkaç kişi ile, bir kenarda bu "Ulusal Hükümetin 
Devrimciliği"ni merakla bekliyorlar'ıdı. Şimdi siz, 

"Kürtlerin ve ötekilerin deıtıokratlk haklarını 
tanıyacak, bunları zorla eritme politikasına 

son verecek bir hükümetı,bağımsız, başına 

buyruk, gelişen, kalkınan Tllrkiye'yi, demokra-
.. tik Türkiye'yi savunan bir hükümet", 

diyorsunuz... . . ~ .. 

Bir kere, "Kürtler ve ötekiler'~ diye bir ·kavram 
kullanamazsınız. Kürtler bir ulustur, ötekiler ise, 
sizin 11bileşiminiz"de azınlık. Kürdistan diye bir 
ülke vardır ve Türkiye'den ayrı düşünülmelidir. 

"Kürtlerin ve ötekilerin" haklarıl'l koruyan "ulusal 
bir hükümet" olamaz... Siz, "Marksist-Leninist" 
olduğunı:ızu·-·söylüyorsunuz, .-hem ,de .. "Komünist'l.,,,pir 

···•·p-anismiz.i. Bu tür• belirlemeler .ayıp olmuyor.~? 
9 Köl'tietirf· en azındarı Kendi ·· kaderini. Kenı:Jis~gin 

Belirlemesini savunmak, her ljartta savunmak; 
Bağımsız Devletini Kurma Hakkı · da içinde olmak 
üzere, ayrılma hakkı 'nı teslim etmek zorunda deijll 
misiniz? : 

Bütün bunlara rağmen, "TKP ·serbest çalı~mah" 
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başlığı altında "Leninci ilkeler TKP'nin program·. 
ve tüzüğüne temel olmuştur. Bu ilkeler onun savq·· 
eylemlerine ışık tutar, savaşında ona klavuzluk 
eder" diyorsunuz ..• 

Ikincisi; "zorla asimilasyon" diye bir kavram 
üreti yorsunuz... Zaten, senelerdir "doğal aslmllas
yon" taraflısı olduğunuzu biliyoruz~· Bunu, "Kapitaliz
min Gelişmesi Yasası" na bağlıyorsunuz. "TİP" de 
aynen böyleydi. Ama,şimdi H.Kutlu,senelerdlr olanak 
larından yararlanarak, Avrupa'larda rahat rahat 
"Komünist" mücadele yapmasını sağlayan bir kapıya 
"ihanet" ederek, "Bulgaristan'da TOrk kökenli 
Bulgar vatandaşlarına yapılan uygulamalar ••• " diyor! 
("sosyalist ülkelerdeki son gelişmeler ve Marksizm 
üzerine güncel tartışmalar" Cumhuriyet, 4 Temmuz 
1989). Peki, neden savunduğunuz ve 11tımar" edildlği
niz bir "sosyalist devlet"ln "doğal asimllasyonu"nu 
savunmuyor sunuz? •• 

e-"Başı Çeken Devrimci Güç". 

GÜÇ" 

• yılını 
,Uan 
sizin 

belirlemeniz gibi gellşmedi, ve "yabancı sermayelere 
kartı da eylem olmadı. Siz, "yabancı sermayelere" 
kılıfını geçirip ve "TKP" potansiyeli Içinde göster
rTıeye çalışarak, "KomOnist" bir anlayışı yaygınlaş
tırdığını sanıyorsunuz. Ama, nafHeL. 

·Birincisi; O "yabancı sermayelere" . karşı girişilen 
Qylemler içirnde "TİP" gençliği yoktu. 

Ikincisi; "TKP" ise, ismi var kendisr yok bir 
~üzeydeydi. 

O günlerde gelişen olaylar ise özetle şöyleydi: 

Evet, ı 968 ve sonrası gençliğin (özellikle üniversi
te gençliğinin) sokakları doldurduğu ve Demirel'In 
df! "Sokaklar yürümekle aşınmaz" dediği yılla.rdı.Yargitay üyeleri de dahil,herkes "sokak"lardaydı •• ~ Ama, 
Gençlik, "yabancı sermayelere" karşı mücadele 
etmiyordu. 

( ... ) 
üstüngel'in bahsettiği TMGT ise, 4 kurulusun 

(birbirinden ilgisiz) yönetiminde birleştiği,Konfede, es;;,• 
yon tipi bir örgüttü... Gençlik örgütü değildl . ve 
üniversitede de tabanı yoktu. TMTF(Türkiye . Mlll! .. , 
Talebe Federasyonu), Teksif Sendikası, Türkiy_e ., 
Kadınlar Birliği ve Izeller Birliği'nden oluşmuş_-)'t .. ; 
yönetiminde .C.HP'lilerin egemen oldukları blr 6rgQto:.-' . tO ••• Ancak,son dönemlerde (f96B-69 yılları) "DEV- ·-
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GüÇ11(Öevrimci Güç BirUği)'e girmiş ve bu oluşum
dan oldukça etkilenmişti L. 

Ayrıca, FKF de, üniversitedeki TMTF tabanını ve 
yer yer de yönetimini ele geçirmişti("TİP" Genel 
merkezi 'nin emri üzerine) ••• Bu, "ele geçirme", 
aynı zamanda FKF potansiyelini üniversite de 
egerrien kılmış, hatta bir yerde birleşik hale getir
mişti. Uygulanan yanlış taktikler sonucu, bu farklı 

örgütsel yapıları ayırtetmek zorlaşmıştı ••• Tabandaki 
sosyalist nitelikli gençlik de, ayıredicl özelliklerin 
ortaya çıkarılması için baskı yapıyordu. 

Dönemin başlıca iki özelliği vardı: 

Birincisl;FKF ortadan kalktı ve yerineDEV -GENÇ 
adıyla ve niteliksel olarak yeni bir örgütlenme 
geçti • .lkincisi;ve önemlisi, Kürt gençliği ayrı bir 
örgütlenmeye (DDKO) geçti... r• 

Bay .. üstüngal. ·~~ buııJ~ı kulak· ardı ediyör ve 
bilmemezlikten geliyor. Çünkür o dönemin hemen 
hemen tüm gençlik harek~tlerine DEV-GENÇ ve 

DDKO'lar egemendiler. 

O günlerde üniversite de birçok kanlı olaylar 
yaşanıyordu. DEV-GENÇ'in cuntayı çağıran ve 
çağırmayan kanatlarının çatışması gün geçtikçe 
büyüyordu(Ki, ileride bu kanatlar ayrı ayrı partilere 
dönüştüler ••• ).Ancak, cuntavı caöıran kanadın eaemen
liği görülüyordu.Örneğin;Ankara da düzenlenen bir 
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DEV -GENÇ mitingini cuntacı kanat liderleri, diğer 
grup yöneticilerinin elinden kapıp yönlendlrmişier 

ve Kızılay'a götürmüşlerdi. Burada büyük olaylar 
gerçekleşmişti ı ... 

Onemli bir olay da şuydu: lsıanoul 'daOOB(De>~rlm.,. 
ci Öğrenci Birliği) adıyla kuruiaıı örgütün durumuy. 
du. D. Gezmiş ve arkadaşları tarat'ıııdanAnU-TlP{Tür..; 
kiye Işçi Partisi) ve parlamento dışı bir "hareket" 
olarak çalışmaya başlamıştı.( ••• ) )1 kurucusu lle 
sonuna kadar aynen kalan bu örgüt, Istanbul Üniver
site olaylarında 1 dalaylı ya da direkt etkiliydi ve 
büyük ölçüde de egemenlik kuruyorduL.Bu örgütün 
içinde kurucu olan ve etkin ~ posizyonlarda buluııan 

iki DDKO kurucusu da vardı. Daha' sonra · DDKO'nun' 
· gelhamesi sürecinde fiili . olarak geri çekilmişlerdi •• 
"DÖB", "TIP" ve yandaşlannı oportünizm ile suçlu
yordu... t. Selçuk ve 1. Soysal gibi yazar takımının 

ideolojik önder olarak görürmalerine rağmen, 

"DÖB" arkasına M. Atakh ve K •. Kaplan gibi . 27 
Mayısçı 'ları y~lmıştı ve bunlar tar~fın~aQ;J~f!etUiyor
du. "DEV -GUÇ" oluşumunun en onemtl ayaklarından 

biri "DÖB11tüL. 
O. Perinçek'te "DEV-GÜÇ" Içindeydi ve "FKF"yl 

bu yörüngeye çekmek için her çabayı da harcadı. 

Cunta'cılar, D.Perinçek'i her' yanıyla pohpohlamayı 

da ihmal etmiyorlardı L. 

Ayrıca, sesleri çıkmayan ve heryerden kovulan 
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"Sosyalist Gençlik Orgütü"("TİP" yanlıları) de 
kurulmuştu... Bugün "TBKP" yöneticilerinin büyük 
bölümü bu örgüt içindeydiler ••• 

( ... ) 
Yani, gençlik eylemleri tamamen üniversitedeki 

sağ-sol (bir de sol 'un kendi hesaplaşması) çatışma
sıydı ve parlamento dışı sol 'un cuntı:ı eylemleriydi ••• 

Sayın üstüngel, 1968-1969 Gençlik 'Eylemleri, 
görünen yanıyla bir yerlerden merkezi olarak yön
lendiriliyordu ve yönetiliyordu. Bunun en açık 
örneği Ankara'da O.Avcıoğlu ve yanındaki Kurmay 
subaylarla yaptığı "Gençlik eylemlerinin değerlendi
rilmesi" toplantısı oldu. Bu toplantıya 42 Gençlik 
lideri katılmıştı ve içinde TMGT yöneticileri de 
vardı. Toplantı da O. Avcıoğlu, "Gençlik kendi 
başının çaresine bakmalıdır. Parlamento kokuşmuştur 
ve 'TİP' ten medet yoktur ••• " diyordu •• Böylece 
C un ta 'cı eylemlerin üst ideolojik yapısı belirleniyor
du. Yakın zamanda "Ziver Bey Köşkü" ile ilgili 
cuntacıların "anı ve hatıratlarının" gözlerden uzak 
tartışmalarında; "Istanbul Üniversitesinde asker 
kılıklı unsurların dolaştmlması dikkatleri çekiyor, 
bizzat üniversite gençlerinden adamlarımızı seçellm11 

belirlemesi, ,.DÖB"ün kuruluş ve TMGT'nin devreye 
sokulmasına denk düşmektedir. "DEV-GÜÇ" olayı 

da bunun merkezi organisazyonudur •• Sağ'ın çatışma 
alanına gelmesi de bu aşamada gerçekleşti •• Şunu 
da ekleyelim, bu · oyunu bir ölçüde bozan yalnız 
DDKO olmuştur. Hesap edilmeyen bir olgu olarak 
gündeme gelmişti ••• 

( ... ) 
Yani bu eylemler "Yabancı sermayelere" karşı 

eylemler değildi ve 6. Filo'ya karşı girişilen eylem
ler ise, bu yapının gençliği . sokakta tutabilmesi 
manevrasıydı. Anti-emperyalist . muhtevası bile 
bugün tartışma konusudur!.. TMGT . lokallerinin 
"karargah" seçilmesi potansiyeli kısa sürede CHP 
yanına çekti ve çok; paşarıh da oldu •• 

Siz,sağ gençlik. örgütlerinden de söz etmiyorsunuz. 
Oysa;··. M1T6' gibi' örgütlerin çatışma alanına sokul

. maları, ileri dönemlerde sağ gençliğin nasıl kemikle
şerek, faşist hareketin tabanını oluşturduğu da 
önemli bir ol~u olarak durmaktadır •• 

Bir de DDKO'lardan hiç bahsetmiyorsunuz. Döne
min en önemli özelliklerinden biri olarak DDKO'ları 
neden bu potansiyel içinde düşünmediğiniz dikkat 
çekicidir! Yoksa Kürt gen~liği "yabancı sermeyelere 
karşı değil miydi? ''''Kürtler ve ötekiler" sizin için 
yeterli mi sayıldı? •• Siz, yalnız, Kürt gençliğin! 
değil, "ulusal birlikten" söz ederken "Komünist 
Partisi ulusal bağımsızlık direnişinin ön sıralarında 
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yer alıyor" diyerek, Kürt komünistlerini de "ayrılık- . 
çı" gösterip safdışı bırakıyorsunuz ••• 

f-"SömOrgecillk" ve "Ulusal BaQımsızlık". 

Türk devletince metropele transferi sa/llanmaktadır. 
üzerinde a/lır baskı ve işkence ' uygulana(\ ı Kürt 
ulusunun varlı/lı bile kabul edilmemektedir. Asimilas
yon ve jenosid ile Türkleştirme politikası güdülmek 
tedir. Kürdistan' daki ucuz Iş gücü ve ·emek zorla 
Türklere satılmak zorunda bırakılmaktadır. Kürt 

S.Üstüngel "Sömürgecilille kar~ı" ise, şöyle ulusu mazlum bir ulustur, Türk sömOrgecilill~ Jarafın-
~ -demef<.fedlr: ,~,, ., '' ;;:ı~:· dan köleleştirilmiştir. Bütün bunları hiç bir tahrifata 

<~:~' ·~~s~mürgeclll~e karşı direniş ulusal so;~~~n ,temeli, başvurmadan teslim etmek zorunludur... Ama, 
bağımsızlık ve kurtuluş hareketinin savaş alanıdır." Üstüngel, bütün bunları bırakınız kabul etmeyi, 

sorunu Türk halkı açısından ele almaktadır. Ve 
Gerçekten BRAVO!... hedefi kar artarak, çarpı tmaktadır.. Üstüngel, Türk 
Ama, üstüngel Için ne sömürgecillk bellidir. ne halkının sömürgeciliğe karşı mdcadele içinde 

de sötnürgeci olan güç ••• Ayrıca, emperyalizm ve olması gerektiğini söylüyor •• Birçok yerde ve "TKP" 
-.; ·kapitalizm kavramları dışında, neden sömürgecllik programında kapitalizm ve ona karşı mücadeleden, 
· kavramının kullanılmasına lhtiY..aç duyduQu da düşün- sınıf_ savaşımından. bahsedilmesif'le. karşılık, Türk 

dürücüdürt.. · · sömürgeelliilinin ters-yüz edilmesi de okkalı bir 
Biz, Türk devleti sömürgeci bir devlettir ·diyoruz. oportünizm'dlr ... 

Bunu açık olarak Ifade ediyoruz. Bu nedenle, Sö:'" · B~ anlayiş altında yatan· "man~ı" ve ·~,albeli" 
mürgeci Türk devletine karşı Kürt Ulusal Dlreninele- durum kendini. belli etmede qecikl'l)lyor. 
ri ·~ın haklı ve meşru olduğunu savunuyoruz. Blı Nitekim, yazısında bay-Üstüngel' Şöyle dlyor: 

· ·' g6r~ün - ye mücadelenin komünistler tarafındatl 
·ı· kabul · edilme5i ve desteklenmesi zorunludur giyo~ 11Kimilel'>i de Kuwa-i Milliye 9'l"lerine 

tuz/Kürdistan'ın sömürgeleştirildiğl; buna bağlı dönelim, diyor. Evet, o günler halkıl"!'lızın en 
olarak askeri işgal. altında tutulduğu açıktır ve şanlı savaş gelenekleriyle doludur.O savaşın 

. tartışma'· bile yapılması gerekmez. Kilrdistan'rl:l .. • olurtılu bir yönü de bütütı halkçı güçlerin 
tüm yer..;altı ve yer-üstü kaynakları talan edilmiŞ .. 'bir ulusal savaş cephesinde omuz omuza 
ve edilmektedir •.. Tüm enerji ve diQer kaynaklarının vermiş olmasıdır". 
30' . . . ' .. 
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,,i:2'' . Ne ~demek istiyorsunuz bay üstO~g~l? >Sli, O 
.~.:sj!vaşta 'KOrdlstan'ı sömOrgelettlrdlnlz. Ermeni 

ulusunU tarihten slldinlz. Ege Rumiatını yurtlarından 
ettiniz.. Kiminle1 nasıl omuz omuza vermlttlnlz, 

· söyler mfsiniz? · · 

. , üstüngel devam ediyor: 

"Ama, işçi sımfr, koıjullar öyle getirdi ki, o 
~amada, canla baıjla, dlrendi{ll halde · hege
monyasını kuramadı. Halk, saldırıcıları ve 
emperyalistleri tutan padişah hilkOmetlne 
karşı savaşarak ırmaklar gibi kan akıttı, 
düşmanları yendi. Ama egemenilk başkasında 
kaldı. Halkımızın savaş geleneklerine, devrim- · 
cl, Ilerici deneylerine ba{llı kalmak başka, 
geri dönmek başka şeydir" ••• 

Bu söylenenlere bakınız ve yorumlayınızL Evet,. 
Türk savaş geleneQi var. Hem de kötü bir gelenek. 

.. T alan ve yağma geleneğidir bu ••• Siz, bu birçok 
yanı lle Osmanlılıktan kalma gelenekleri ml öneri
yor . sunuz? Yoksa, TC'nin kurulmasından sonraki 
tarihsel süre~ i mi? "T arihse.l süreç te taUtısl~ bir 
dönem" di'y~i'ek; Kürtleri; . Erm.enileri ·ve siiln 
tabiriniıle "ötekileri" imha eylemlerine ml gelenek 
diyorsunuz? Kuvvayi Milliye ruhunuza zaten diyecek 
yok!. Bu, "TKP"nin miras ve oeleneOldlrL. Slz 

Atatürk'e llerici,,.de~rimci diyorsunuz ••• 

"Egemenlik" . kimi~ eU~d~ k~ldi? dfiUtı . mOcadele-
tlne t Kuwayl Mllllye ruhuna ve cephesine 6vg0ler 
yaptınız da ne oldu? · 

Aslında bu; kendi kendinizi tarnı tamına blr anlatı
manızdan başka birşey değildir ••• 

· g-Suçlamalar ve "TlP"ne 6vgü. 

ÜstOngel, son yaZısında "LİKİDATÖR-AKIMLAR-
1-A SAVAŞ" başlıQı .. ıiltında birçok unsura çamur 
atmaktadır. Bunlar · atasında Or. KIVILCIMLI'ya 
kadar herkes var ••• Bu unsurları savunmak bize 
düşmez. Or.KIVlLClMLI da dahil adı geçen unsurların 
çoQunluğu . bu suçlamaları Qerekll biçimde cevapla
mışlardır.ömeğin KIVILCIMLJ , "OportOnlzm 
Nedir?" adlı kitabında "TKP" ve "TİP" ne geniş 
yer ayırmıştır. · 

Biz, burada "TIP" ne dizilen "övgiller" azerinde 
durmak istiyoruz. 

Yazılar Ilerledikçe üstüngel · "yoldaş" da Uerliyor. 
Hemen hemen herkese( suçlama yönelttiOi halde 
"TIP"ne "övgOler" dizmektedir ••• O zamanlar "sözlO
sü" olan "TIP" ile Ilgili belirlemelerinde Ona "gOl 
l<ondurmuyor". Ama, "kadı kızında da kusur olur" 
' 31 
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misali şunları söylemekten de geri durmuyor: 

" ••• yığınlara, yığın örgütlerine lnme girişimini 

yanlış anlayanlar yok değildir. Kimi yoldaı;·· 

lar(abç) tek tek de olsa, sendikaları, genel
likle yığın örgütlerini parti örgütOnden 
üstün tutma' eğilimi gösteriyor. ,_Böylesi bir 
yanlış görüş TiP'te de vardı:., · · ·. · ' 

Yoldaşlar,(abç) TİP'in olumlu ve olumsuz 
yönleri yok değildir. Olumlu yönü: sosyaliz
mi, bu ülküyü memleket çapında yaymaya 

yardım etmesidir. Legal çalıtma(abç) yöf')
temlerinl uygulamasıdır." 

Bu dönem DİSK ile ilgili 11TlP11 içinde kargBija 

ve tartışmaların olduğu dönemdir. Üstüngel "savBijı 

başkasına k aptı rdı" diyor, ama "komünistler sendika· 

ları sosyal-demokratlara kaptırdı" demiyor. Ve o 

günler DİSK'in kurulmasına karşı çıkıp, "TCRI<-lş 

içinde çalışma yapılmalıdır" diyen birçok unsurun 

"TİP"nden ihraç edildikleri günlerdir.. Bu unsurlar 

parti dışı muhalefetin işasını oluşturmuşlardır •• ~ 

Yine, · üstüngel "TKP"nin "açık çalışması zorunlulu 

ğu"ndan söz etmektedir. "TlP"ln olumlu yanı da 

J'legal çalışma yöntemlerini uygulaması" olduğuna 

.göre, "TKP"nln ne demek istediği açık belll olmakta 
dır. 

üstüngel "TlP"nin "olumsuz yönünü" de oöyle 

.32 

eleıjtlriyor: 

" ••• adı Işçi partisi ama, . kadroları küçük 
burjuva, aydın, esnaf ,me*'urlarla doluydu. 
Fabrikalarda parti örgütü yoktu. Buna ~anun
lar engeldi. Ama,yalnız · legal çalışmayı, 

' ~·anayasa var,pariamento var deyip burjuva 
yasalarına sığtnmayı başa aldıkları için, 
gizli, illegal örgüt kurmaya yanaşmadı. 

Bütün bu olumsuz tutumlar çok pahalıya 

oturdu. TKP,bu kardeş(abç) partiye, üyeleri
ne, elinden gelen yardımı eslrgememektedir. 

Ama,yanhşlarını da eleştitmekten çekinme
mektedir. Yıkıcı değil,)lapıcı eleşUrmeyl 

uyg~lamak borcumuzdur". i 

Evet, aynen böylediri Bu sözler~ "kardeş" partinin 

o günlerde tam dağılma sürecine : denk düşmektedir. 

Ve onun potansiyelini "TKP"ne 'oturtmanın pı lan

lamasıdır •• Zaten, "TKP", hep böylesi dönemlerde 

ortaya aniden çıkıverlr, başını uzatır ve sahiplenir •• 

1974 döneminin yeni gelişmeleri karıjıslnda, hazırlop 

bir biçimde hemen kolları sıvayan "TKP", 1980 

sonrası "TlP"lileri yurt dışındaki : "misafirperverliai" 

lle yutmuştur... Hani ne demi,ler "bir kahvenin 

bin yıl hatırı vardır" ••• Bugün meydana gelen "TBKP" 

oluşumu da "TKP"nin bu yanının en somut ürünü

dür ••• 

1970 öncesi "TlP"(70 sonrası. "TlP" ise, zaten 
,,, ,)• 
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mirasyedldir!) birçok militanın Türkiye ve .. Kürdis.., 
tan'ın birçok yerinde verdikleri dişe . di§.: s.avaşla 
oluşm~tu. Emek ve alınteri ile. kJ~l~~e mal 
olmuştu. . Eğer bu gelişmede emea-1 olıi)ayanlar 
varsa, o 'da "TKP"liler ve bugünkO, .. "TBRP"liler~ 
di ••• "TKP" nin "kimin malını kime sattığı" ~- qelli'i 
değil!... · • · •·· 

1 97() öncesi "TİP" ni, "TKP"nin ciportünizmi ve 
kaprlsleri yedi.~. 

"TKP", "TİP" eleştiriyer ve "safları, esnaf, " 
memur vb.. ile doluydu" diyor. Peki, "TKP"nin 
"safları" kimlerden müteşekkildir. Işçilerden mi? 
Siz, ·"TlPIInin v .O c u d .u azerinde Qlan pir parti 
değil misiniz? Bütün kadrolarınız memur,aydın,öğretıti · 
ve bürokratlardan ol~muyor mu? Eğer bir zamanlar 
CHP ve şimdi. SHP "safları"nda karnet bağlayan 
sosyal-demokrat s e n d i ka ağa 1 ar ı n ı dü~nü• 
yorsanız, _ yanılıy.orsunuz ••• Onlar kl, .. 12 Eylüller'de 
sıkıyönetim savcılarının önlerinde el~ençe divan 
durdular ve . tutvklanmalarıru gönüllü ·istediler. 
Şimdi herhalde- "burjuva demokrasisi" mOcadelesi 
veriyorlar!..SHP içinde "birlikler" kuruyorlarL.. · · ·• _, 

i• TIP'nin illegal · çalışmayı önemsemediği" . q~. 
yalandır ••• "TIP" kurul~ ve gelişmesinde yapıs~ll 
olarak herzaman yarı legal kalmı.ştır- ve kal_ma.ya 
çabalamıştır. Bunu sizlerin "el attıQınız" 1974'lerdeki 

V 

ıiTlP" için belki söyleyebiliriz, ama, 1970 öncesi 
"TİP" tamamen farklı bir yapıdaydı •• Başanp başara
madiğı tartışılabilir ••• 

. ( ... ) . 

Legalite ve iliegalite "TKP" açısıhdan kişilerle 
özdeşleştirilmektedir. Örneğin; H.Kutıo:•nun biycjgra
fisinde 1974'te "TKP"ye girdiği .ye.· ~aha önceden 
de "TİP"nde çalıştığı belirtllmeJ<tedi'r. · Bliylece, 
H.Kutlu 1le gizlenen ve yine onunla legalize olan 
bir anlayış egemen kılınmaktadır. 

H.Kutlu çok ·kısa zamanda bu kez "TKP" Merkez 
Komitesi Oyeliğine geliyor. Yıl 1975 1tir. Ardından 
1980 yılında da Türkiye sorumlusu oluyor. Yaı'ıi, · 
. H. Kutlu "TİP" li iken "TIP Ulegaliteyi önemsememiş" 
tir, ama, "TKP" ye girince "TKP'' hemencecik 
illegal oluvermiştir ••• 

h-Ostüngel ve "Kürt Sorunu". 

üstüngel biraz daha "ilerliyerek" eski metinleı-Ini 
daha iyi düzeltmekte, "Ulusal Soruna" da · yeni 
yeni "bakışlar" getirmektedir. · 

Somuttan hep kaçarak getirilen bu y"eiıi "bakışlar" 
daha "akıllı" düzeltmelerle doludur ve oportünizmf 
katlamaktadır ••• 
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, , "Kür.~ 'Sorunu, bu ulusal konu çok bileşiktir" 

, , dıyor Ustüngel. Niye? Çünkü, 1974'lere gelinmiştir 

,~-.-~:·"pDKeö: 'lar pratiği vardır. Kürdistan'da örgütlen
. · :"eler ve- davalarda "TlP" dışlanmıştıı:~ "TKP"nin 

ıse, zaten adı ortalıkta yoktur. Bölgedeki gelişmeler 

kitlesel .. gösteriler, 74 AF'f!. ile dışarı çıkan kadrola; 

· vb... Tum bu nedenlerle Ustüngel daha da kıvrak 

bir oportünizm yapıyor ve geleneksel tavrı ile bu 

kez, Kürdistan'dan "kadro deVşlrme" olasılığını 

gözönünde tutuyor L. 

Üstüngel diyor ki, "TKP"nin "Kürt halkına karşı 

tutumu, Leninci ilkelere göre, parti programına 

alı~mıştır".. ~ani,_ nerede? Leninci bir program 

"Kurtler ve ötekıler" mi demelidir? "Komünist 

Partisi, kurulduğu günden beri Kürt halkının salla

şı_na, savına, davasına vargücüyle yardımcı olmuştur" 

dıyerek de, yalana başvurmaktadır. Hiçbir zaman 

böyle bir "yardımı" olmamıştır. Ne zaman oldu? 

Atatürk zamanında,:rnı, daha sonra mı? Kürdistan'da 

_,Q<l,Şkaldırıları, ulusal direnmeleri "irticai hareketler" 

olarak niteler'ıdirip, devletin yanında yer aldığınızı 

kendi ağzınız ile kaç kez söyledi niz ••• , Programınızda 

da bu gayet açıktır. Kürt Ulusu'nun Ayrılma Hakkı

nı, Kendi Kaderini Kendisinin Belirlemesi Hakkını 

"ayrımcılık" olarak suçlayarak, DDKO'lara "bölücü" 

damgasını siz vurmadınız mı? Mahkemelerdeki 

savunmalarınızda neler söylediniz? Şimdi geldiğiniz 

yerde ise, Türk burjuvazisi ile yapılmış pazarlık ve 
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AT ile flörtünüz nedeniyle biraz "yumuşak"sınız •• 

Ayrıca, Kürt Ulusu ve Kürdlstarı Mücadelesi de 

kendini isbatlamış ve ortaya koym\!Ştur.ı<abullenmek 

zorundasınız... Kürtlere "bazı hakları verilsin" 

temelinde önermeleriniz Leninci ilkelere uymuyor 

bay üstüngel •• 

Şöyle bir belirleme yaparak nihayet ağzımıdaki 

baklayı çıkarıyorsunuz: 

"Kürt, halkının kurtuluş direnişini Türk halkınui 

,. emperyalizme karşı, demokratik blr düzen, barış ve 

sosyalizm için olan savaşından ayırmamııatır" •• .lçinlze 

Kürt Sorununu sindiremediğiniz bellidir.Kürt Ulusunun 

Mücadelesini Türk halkının mücadelesinin bir parçası 

olarak kabul edişinizi mi, Lenincl ilke kabul edi

yorsunuz? 

Olmaz bay Üstüngel.. Kürt · ulusu somut bir 
olgudur ve Kürdistan "bir ülkedlr. Ayrılma hakkı 

ku~l'dır. Bağımsız-DemokraUk-Blrl~ b ir 

Kurdistan ve özgür bir KOrt 

u 1 u s u için belirleme yapınız. Korkmayınız. Yalnız 

bellr!~me yapmak da yetmez , bunu hayata geçirmek 

Komunistlerin boyunlarının borcudur. Biz buna bir 

şey daha ekliyoruz:sosyalist KOrdistan. •• 

i-Ostüngel ve "Komünizm". 

Üstüngel sonuç olarak !iÖyle diyor: 
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"TKP'nin kurucularından Etem Nejat yoldat, 
daha 19191da, bakınız ne dlyordur'KomOnlzml, 
Marksizmi Türkiy,'de yayacaQızl Uluslararası 
politik~da biz uluslararası sosyall~mle yOrO-

...... rnek iorundayızl Devrimierin D~~lml Ok-
- .• j; tobr'u(abç) savunmak zorundayız; Proleter 

entemasyonalizmin bay~aQı altında toplan
mak ~bizi kurtuluşa g6törece~tlrl' Işte, slze 
somut biçimiyle Lenlnlzml YaŞasın Lenlnlzml" 

"TKP'.'nln Türkiye'de KomOnizml yaWymaktan ve 
· ·Enternasyonalizm'den çar k ettlQinden bu yana 

·çok oldu. H~, başından da bOyleydl~.~H.Kutlu ve 
·· N.Sargtn gibi kendiliklerinc;len ·"komünist"ler, 

" ••• kapitalist ülke kornOnist partllerinin 
Komlntern'ln bir sekslyonu(abç)olarak gere
Qinden fazla uzun sOre çalışmalarını" 

''eleştirmektedlrler ve 

" ••• Ekim Sosyalist Devrlml'nl aynen 
rnek ne gerekli ne de olanaklıdır" 

· demektedirler bay üstüngelL •• 
,. ( ... ~ 

. . 

yine le-

".,Su mi·, onlar mı? Hangisi doQru bay OstOngelL •• 
Sizden · başlayan ve bugOn devam eden tOm bu 
düzeltm,eler, · katmerli bir oportünlzm deQll de 

nedir? 

( ... ) 
' < ~· 

~ . .: '-. 

•· 
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"TKP" PROGRAM HEDEFLERI ve OPORTONlZM: 

"TKP" program hedeflerinin bayük. bölamane 
ulaşılamadı~ı gibi, birço~undan geriye de dönOldaOQ 
görülmektedir. 

Legalize olan bir yapının gereklerine uygun 
olarak, program hedeflerinin hemen hemen taman
den vazgeçilmiştir. "TKP" programının devrlm,demok· 
rasi,komünizm,ordu,ulusal sorun vb •• gibi bölOmlerlnin 
incelenmesi, "TiP" yasalitesinin bir bOtOn olarak 
kabullenildiğini göstermektedir. Bu bölOmde birçok 
çelişmelerle dolu "TKP" programını ele alaca{ıız. 
Günün koşullarına uydurulmak Istenen programda; 
ideolojik,teorik, siyasal yapı bir bütün olarak oportü,. 
nizmle iç-içe'dir ve .uygulanır lığını ,da kaybetmlştlr •• O
portÖnizm'in en son örneı:Ji de başvurulan "birleş
me"dir ••• 

"TKP" programının 
birleşmesi nedenleri 
36 

eleştirisi, "TİP' 
ve "TBKP"nin 

lle olan 
anlaşılması 

bakımından fevkalade, önemlidir • 

a-"TKP"nln iktidar olma derdi hJç olmadı. 

, 11TKP"nln blr devrim programı ~l<tur. TOrkiye'de 
iktidara aday olmaş_ı . da mOmkün değlldlr. çOnkü, 
"TKP böyle bir savaşım 11 vermem~te~i~.. . 

Programında, 
1 

"TKP, Marksizm-Leninlım 6ğretislne, Komü
nist ve işçi partilerinin 1 951;-1~60, . 1969 
danışma toplantılarının prensip ve,. yargıların~, 
Proleter Enternasyonalizme ·ba{ılt1'(bak:"TKP" 

programı,"TKP'nin Savaş Odevi Ozerlne"bölüniO )oldu
ğunu söylemesine rağmen, "TKP" nEi bir . Komünist. 
partidir, ne de bir sınıf partlsidir ••• Hele hele 
"Tlpiı ile "nikah"tan sonra,zaten oluı;;an "TBKP" 
ile hemen "birleşik" oluvermiştir. Hem geleneksel 
yapısı ·ve hem de karma aşı ile aldı{ıı sarı biçimle, 
Türk burjuvazisinin temel program hedeflerinin 
yerine getirilmesi için seçilmiı;;, "ehlileı;;tirilmiı;;'~ 
iyi bir "garnitör" durumuna gelmiştir. Bu görevı 
bihakkın yerine getirmek de hem usta, hem de 
"deney" sahibldir ••• Eğer bu görevıııı yerine getirme
de gecikirse, baı;;kalarına tarihsel "misyonunu" 
kaptırabllecektlrl 
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aa-!~TKP" SOSYALIZM'den TAM ÇARK ·ETMIŞ

TIR: 

Resmen ve alenen sosyalizmden. çark eden "TKP", 
zaten komünist değildi. Çünkü, "Yoldaş" 111Plenum", 
11Enternasyonal" vb~~. gibi kavramlşr bir · partıyi 
kamünist .. etmez. Nihayet, "kardeş" Doğu Bloku 
partilerinin dururrili da "TKP"nin Türkiye'de olsa 
olsa sosyal-demokrat bir parti olabileceğini göster
mektedir. 11TKP" program hedefleri bırakınız eski 
"TlP"ni, bugünkü SHP'nden bile geridedir... . 

"TKP11 Marksist''tbm k~Vramları kullanabilir,11de
ğiştirebilir" ve "yorumlayabilir11 ••• Bunda özgürdür. 
Ama, dürüst olmaya mecburdur ve 11sol" potansiyeli 
burjuvaziya peşkeş çekemiyeceğini unutmamahdır ••• 

bb-"TKP" KAPITALIST EKONOMIYI KABUL
LENMIŞTIR: . 

Ekonomik ·:_olarak Türk burjuvazisinin ' liberal 
·'ı, · ekorıomi programı · 'kabuller;ıilmiştir. "TKP" nin bu 

programıli uygulanmasında yapacağı deği~iklik ve 
Türk burjuvazisinin önermalerinden "ayrılığı" da 
yoktur. · A T'da yerini almaya uğraşan Türkiye 
için topluluğun tüm öneril12ri kabul görmektedir. 
Bu işin · gönül1ü misyo(lerliğini "komünistler" 
yapmaktadırlar (ileride yeri geldikçe "TKP"nin 

ekonomik görüşlerine değinilecektir). 

b-Düzen partisi. olma ve . burjuva demokrı:~Slsi. 

Siyasal açıdan "TKP"nin diğer düzen partilerin
den ayırtedici hiçbir özelliği kalmamı~tır. Avrupa~ 
da legaldlr, Türkiye 1 de "izin" ve rUm~; · · gizlene .. 
cektir... DtJrumu gayet .· açıktır. Ama, lUegal 
değildir. Çünkü, Türkiye'de Ulegal oltna::ve m0ca~ 
dele etme başka blrşeydir •• Ehllleşlp(henüz tam 
olmadığı söyleniyor ve bazılarını da kendisi ile 
birlikte ehllleştirm,esi gereklyorl)yerlnl legal 
olarak Türk burjuva parlamentosunda alacaktır.za..; 
ten,sahiplendlğl birçok · sendika ağası da bu anda 
parlamentodalar.(l~l sınıfının temsllclleril) 
SHP'nin "sol grubu" olarak meclise postlarını 
sermişlerdir. Binlerce insanın ölümü, sakat kalma
sı ve .cezaevlerinde gün doldurmaları pahasına 
kendilerine "paye" verilmiş bu sendika ağalarınin, 
birgün iplikleri mutlaka pazara çıkacaktır.~. 

. "TKP"nin bu yapısal durumunu belirleyen oy 
potansiyeli de bellidir. "TİP11nln potansiyelini aşamı
yacaktır. Zaten, "TBKP" taktiQi "TİP"nin legalltesi
ne · sahip olma düşüncesidir. 

· Artık net biçimde anlaşılmıştır ki, · 11TKP11 ve 
birleşimi Türkiye'de burjuva demokrasisini istemek
tedir. Mültecilikten de, Komünizmden de ''bıkmıfi 
usanmış" haliyle, yapabileceQl tek şey "oturmak" 
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ve "yerleşrtle1'<11.tir. Sorun bu anlayışta hedefini de 
bulmaktadır. · 1Ancak,"TKP" böyle bir platformu 
sanki yeni keşfetmiş gibi öne sürmekte ve herkese 
de dayatmaktadir. Oysa, bu platform uluslararası 
bir dayatmadır. Her yanı ile görülmektedir. Başta 
Türk burjuvazisinin tercihi ve programı'dır. Bunun 
adını gizlemek "Komünist"lere yakışmazL. _ . 

Burjuva demokrasisi 'nin Türkiye'de yerleşmesi: 
nasıl olur sorusuna gelince; temel bazı hakların 
kullanılabilmesi için, "yumuşak bir ortam" en 
azından herkesin istediği birşeydir ve pek o kadar 
anıaşılamıyacak. birşey de değildir. Bizim açımızdan 
da sorun önemlidir. En azından biz bir ulusun (bu 
anlatıma 11TKP111iler çok kızıyorlarl) temsilcileriyiz. 
Ülkemiz sınıflı bir toplumdur. Genel stratejimiz 
gereği Türk .. Devrimci Hareketleri(!) ve emekçi 
sınıfları ile olan ya da olması gereken ittifaklarımız 
nedeniyle, Türkiye'de bir burjuva demokrasisi en 
azından bizim ittifakçı saydığımız güçler açısından 
gereklidir-.: Ama, AT isUyot;. ya da "TKP" yasallaş
sın, herşey safdışı ''olsüi{ diye, bir burjuv~ demokra
sisi isteyerney iz. Bu, ·herşeye rağmen değil, en 
azından asgari marksist bir program olarak ele 
alınmalıdır. Ama, temel ve vazgeçilmez de değildir. 
Ayrıca, gerek sendikal ve gerekse legal çalışma 
alanlarının genişlemesi ve rahatlaması açısından 
da, bu konuda demokratik bir mücadele yapılmalı
dır ••• Bizieri anti-legalite bir yerde göstermeye 
38 

gerek yoktur. 

Bir önemli sorun da,; Komünizmin, "TKP"ne 
tanrı vergisi olmad~ğı ve miras yoluyla devredileml
yeceğidir ••• Bizimde bir ülkemiz ve sınıflv'toplumumuz 
vardır. Biz de azami programımız gereği, böyle bir 
faaliyete gerek duyarız. Çünkü,KOrdistan kapitalist 
üretim ilişkilerinin egemen olduği) .. bir toplumdur( Bu 
konuda da yeri geldikçe gerekli açıklamalar yapıla
caktır). 

( ... ) 
c-11TlP" legallteslne "EL Mahkum". 
"TİP" legal çalışıyordu ve bu legalltenln blçlmi 

de belliydi. "Demokratik" olma ve yasal çerçeve 
de' çalışma anlayışı~ "TİP"ni, yer yer aşırı derecede 
"ef~ndl"leştirmişti(bu konuda Boran ve Aybar'ın 
birçok demeç ve yazılarına( 1) bakılebillr). 

Sovyetler Birllğl'nin Türkiye i'le ·ugHi ·açik görüş 
belirlemesi ile' birlikte,bu legalite·ıtTlP"ni meşrulaştı
ran bir yapıya ulaşmiŞ, "TKP" lse silirimeye yüz 
tutmuştu. ESki "Komünist"ler •TtP"nin yapısına 
saldırıya geçmişlerdi ••• Aynı zaırıanda Sovyetler 
Birliği'nin 11TKP11 tarafından "öcü" olarak tanı tılma
sı da ortadan kalkmıştı. Yani, 11TİP" süreci kendisi-
nindi ve yeni bir süreçti... · 

Bugün "TKP", "TİP" içine(60'lı yıllarda ve yeni 
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yenı ol,utan ''TtP~' ~ içine)-e.skl. ve ~hn8mlt YIP*YI~ 
girmeye üQrqbOl dönemleri çook . gerlfJI bır~mıt 
ve "TIP"lllerl(74 sonrası yeni 11T1J:)"Uler) Onca 

rönetlmine getirmı, ve ·liOnra :.de onunla birleemaya 
1) girmittir. ~rtık eski· ve yeni· "TİP''Uler · 11TKP"nl 

blr .!!!!.!!! olarak adi andırmaktan . vaıgeçmlflerdlrl ·. 
özetle; "TIP" legalltesl blr bOtOn . olarak. "TKP"yl 

zaptetmlttir. "TKP"nln buna "Eli Mahkum''dur.Bu 
nedlnlerle "TIP" ve "TKP" ptogramıarr· birlikte ele 
allM'iabdır. 

Böylece, 

"TKP"lllerln elettlrip kOçOmsemelarlne ve "TlP"
lllerln özenle ·ayrı durmalanna kartın1blrblrler1 lle 
"y'akınbkları" açıkca anlflfJlmaktadır. Daha Onca 
"TİP"nln Içinde . olup, 11TKP"ne 9eçlnce . blr·lkl 
yılda hemencecik "nitelik" · deQlttlren unsurlar, 
timdi lilfln derecede "legal"lettiler. Boylan-b0$ları 
uzadı! Gazete mqetlerinde dlOer partllerin yı5netl
clleri gibi "esnek" ve "vakur" pozları Çll'f8f . c;artaf 
çıkmaktadır. ··ly!·' bir "lt yapmanın" . kendilerine 
verdiQl "g0ven"':''lçJrıdeler. . . 

rLKutlu 65 ka;,.. . yıllık bir Program hedefi·. bellr• 
leyerek, "Demokratik TOrklye, Daha GQçlQ JKP• 
1920-198S" · sloganı lle Partinin ,~llmem., kaçınca 
yılını kutıuyor("Halkın OzledlQl Otint*ras. r · TKP 'alı 
olmaz'* BI'Of()rO, "TKP" yayınları.~)';,.Demlk · kl, 

\ 

~ 

!•TlP"(ISkl ya da yeni) dönemi de "TKP"nln "tanlı 
g&çmltlne" dahil edilmektedir. BOylece, ortaya 
çıkan. birçok.· program 'karmqası kafaları karıttır-

... mektac;lır •• !. · 

Y-ıllardır, 6ıe1Ukle "TIP" saflarından · beri "wruta 
vuruta"( yanlıt ya da doQru) bugQnlere ul~mıt 
KOrt aydınlarının, bu tesllmly!tç_l "TKP" . · Y&fli:'Sin& 
ka~ı söyleyecekleri çok teY v$'dır•· 

·· "Gaçm(f zaman olur ki, hayall cihan değer" 
dem(fler. Bu vasile lle çok Onemli görc:tOQümOz bir 
konuyu burada hatırlatmak Istiyoruz. Bir zamanlar, 
(1970 öncesi} 11TlP11ln lçlne dOştO{ıO "bunalım"ın 
atlatılmPJ Için kllkler OstO blr yönetim . önertlmiş 
ve bunun sonucu da M.A.Aslan Genel ·bafkanJıQa 
getlrllmiştl. BO yük · heyecanla( l) bu göreve gelen . ve 
2-3 aylık kısa blr sOrade gerekçeslz(l) Istifa ·.eden 
bu Genel b-.karun, bazı "odak"larca · g6t0i'ü10p 
bizzat(!) . "tehdit" edlldiQl . söylenmittiL.Bu herhalde 
hatırlardaclır ••• Ancak Jfln önemli olan bu yanını 
deQll · M.A.Aslan'ın. ıstlfasına bugOn "'"TBKP'• 
y~neilcl· kllQlnln nuıl sevlndlklerlnl hatırlamak blzl 

.. OrkOtOyor ••• O zamanlar, bu, .anti-KOr~. nltelllderlne ve ,.hazmedemamelerlne yorumlanmıttı ... , 
39 
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<···> 
Bugün ben merkezci "TBKP" yönetimi, 1974'1er

den sonra , yeni yeni oluı;an 11TIP11in kuruluı;u 
sırasında da Kürt Sorunu'na kar_şı korkunç derecede 
saldırgandılar. Bu sorunu kökten reddedlyorlardı •• 
Bu ~vırlarını, oportünlzmin genel karak_terl gereOi 
şimdı unutuvermiş görQnmektedirler. Ama, -biz 
unutmadıkL.O zamanlar KÜRT Hareketini bir 
"veba" gibi görüyorlardı ve "lütfen bize blr daha 
bulaştırmayın" dlyorlardi ••• "TİP" · 4. Kongresi'nde 
kabul edilen "HAKLAR TASARlSI" yüzünden"partlnfn 
kapatıldıOı(l970 öncesi "TIP") ve buıiun sorumlulı,ıOu· 
nun ise, "TIP'' ve OOKO Içindeki bazı KOrUere 
ait" olcJuOunu · söylüyorlardı ••• Yıllarca, Kürt Sorunu •na 
"milliyetçlllk", "bölücülük" damgası vuranlar da 
bunlardı... Sıkı sikıya yapıştıkları ve yasallaşmak 
için iyi bir korunak olarak· seçilmiş "sendlkacılar"ın 
bile, Kürt Sorununa ·nasıl yaklaştıklarını gördük. 
Kürt Sorunu lle ilgileri yüzünden &rkadaşlarımız 
"DISK"( biraz büyük yazalım!) 'ndan kovulmadılar 
mı? Sizce, muhtevalarında bugün de. pek büyük 
deaıştkUk yoktur~.. Bazı Kürt "arfrtOI<ratları"nın 
"TBKP" içinde bulunmaları" da durumu kotaramamış
tır. Çünkü, Kürt Sorunu, onları da, yOnetlcl kUQl 
de aştı, "Komünist bir hareket" Kürt Sorunu'nun 
gerisinde kalıverdl ••• Hele hele son zamanlarda, 
Sovyetler BirllQI'ndeki ulusal sorun lle liglll gellt· 
40 

r~· 

'meler, bu kıvrok oportünizmi tam şaşkına çevirmiş 
durumdadır. ' .. 

Şimdi kan ve zulüm altında ~an Kürdistan Için 
kendi yasallaşmaları kadar b 11eyler s&ylemek 
zahmetine kalkışanlar, devletin eydana getlreceQI 
sonuçlardan sonra kendiUQinden ~gulamaları kabul
tenecekler ve Kürdistan'ı kendi' · programlan Için 
legal · çalışma alanı olarak ~çeceklerdlr. EQer 
Anayasa lzln verirse, parti levhalarını Kürdistan•a 
da asacaklardırL. Böylece, burjuvazinin rnelreblne 
renk katacaklardır. Bu "TKP" yasallaşması ve 
legaııe,meslnin getirecegı tehlikeflln Kürdistan Için 
boyutları gayet açıktır. Her fJellime karşısında 
yasallık ve devleti tutar yanları ; lle "şartlar böyle 
gerektiriyor" dan başka birşey söyleyemiyecek· 
lerdlr. Birçok konuda toplantıllf düzenleyen ve 
"laflar" edenler, Kürdistan'da rOlup-bitenler için 
tek kelime etmemektedirler ••• Oetti.E!tin uygulamala
rı, GAP projesi, baskı-terör, cOOl daQı olayları 
Petrol arama ruhsatları, vb ••• lle Ilgili bir p r o ~ 
te st o da bile bulunmadılar. Qelecek, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin t$'örlzm lle damga-
Janması tehlikesini g6stermektedirl..... · 

Bu ekol, Kürdistan MOcadelesi aÇısından, yalnız 
Ideolojik ve teorik olarak değil, . siyasal olarak da 
yenilgiye ugramıttır... Yıllarca ·bu yapı Içindeki 
KOrdistanhların böyle bir mOcacleleyl desteklemek 
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ve ona çalıGfllaktan ötürü günah ve veballerl büyOk
tür ~e bunun altından zor kalkablleceklerdlr ... 

e-Bu ekol k~rkak ve k!«;ak c~ı.dır. 
Genel yapıları gereQli;bu kllk:: korkak· •ve kaçak 

bir gruptur. 1962-68 " ·ar-ası ttTlP" '''·çalışmalarını 
~yle bir gözden geçirirsak · · bunu hemen gOrOrOz. 
örnegin; "TİP"ln Istanbul · ve lzmJr Mitingleri, 
Akhisar Olayları, Afyon Mitingi, Eski~ Parti 

, ·Toplantısı Baskını, Antalya /Serik.' Taprak ltQ811eri, 
6. Fllo'nun lzmir, Istanbul 11ZiyarettetP', 'Parti 
Binalarının Baskın ve ·Tahrip · Olaylan•; •ı anıversite 

. Boykotları vb... Tüm bu olayları;ja "yoldaıj"lannı 
. bırakıp kaçanlar, ortalıkta görünmeyenler hep bu 
kiliğin adamlarıydı. Hatta,"MDD" Hareketı ka11ısında 
"TIP" ve "Sosyalist Gençilk ÖrgOtü"nün toplantıla
~ını güvenceye almak yolunda polise haber vermelerJ, 
afiş asma ve blldiri dağıtmeda kaçma-kavalamaca 
oynamaları herhalde hatırlardadır. "Şanlı TKP" 
adına H.Kutlu o gilnlerl en iyi hatırlayanlardan 

. biridir. 

•· · Yine, 1974 sonrası "TIP" nde de aynı tür geliş
meler gözlemlenmittir. Vasaliteyi en iyi biçimde 
kullanan "TIP", "ne suya ne de sabuna dokunma
mış"tır~~ Hiçbirfjeylerlni kaybetmeden "devrimcilik" 
yapmayı şlar edinmişlerdir. Memui'lukları, karlyerle
rl, herşeyieri yerli yerindedir. Ayrıca, pazarlıkçı 

yanları ile de büyük . ~frasyona neden olarak, 
mücadelenin teslimiyete uQratilmasını saQladılar. 
Kendi· dıtlannda duran PQtansiyel hep · "terörist" ve 
"böiDcü"ydü •••. Yenilginin suçunu da b.-na 
yıkmayı başardı lar.-. Kimler. mOcedele verdi, "kay
m&Oını" kimler yedi belildl rı ••. 

f.,."TKP" ve Türk Ordusu. 

"TKP" Programında şu belirlemeler var: 

"Memleket ekonomisi, devlet bOtçesi, Türki
ye NATO'ya koŞulduktan sonra, emperyalistle
rin (itina ile Avrupadakileri ayırıyor!-bizim-) 
savaş hazırlıkları; kışkırtmaları, planiarına 
göre düzenleniyor•~ •• ~ 

Buna rağm.en, . ri 1986 ULUSAL KONFERANS 
TEZLERI"NDE ise; Türk Silahlı Kuwetlerine ilişkin 
olarak "Reform J::ıiogramı" önerilmektedir!. •• 

Geçmişi ve ,btıgünkü nesnel yapısı lle, emekçi 
sınıflara; Kürtıuh.Jst.ına düşman;- · baskıcı,tahakküm
cü, hele hele ''NATO'yc. koşulmuş" böyle bir 
ordu Için "Reform" ne demektir?· Burjuva bir 
ordunun (ayrıca, kendine has daha kötü özelliklere 
de sahip) "iyileştirilmesi" ml, yoksa onun (Türk 
Ordusu'nunl} ortadan kaldırılarak, yerine yeni ve 
demokratik bir halk ordusUnun kurulması mı? 
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Hangisi? 

- Emperyalizme bütünü ile uyarlanmış, onun stratejik 
durumuna göre donatılmış; ayrıca, Kemalist bir 
mantık ile Orta-Doğu'da emperyalizmin en önemli 
v u r u c u g ü c ü ve b e k ç i s i olan {bu tekerte
melerin bazıları size de ait) Türk Ordusu, sizin 
milliyetçi duygularınızı mı kabartıyor? Eğer değilse, 
başka nedenleri mi var? Halkın _önünde her~eyi ile 
"açık" olmayı (zaten kapatısı kalmamıştıl)gerekli 
gördüğünüze göre, o zaman Türkiye'yi çok ilgilendi
ren ordu konusunda da böylesi kıvırtma ve yanlııiın 
açık olarak belirlenmesi gerekiyor .•• 

"TKP"nln, OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) 
konusunda da ilginç tesbitleri var. OYAK, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin emperyalist içerikli bir kuruluşu· 
dur. Böyle bir kurum için "OYAK fonlarının k ısı tl an
ması" ne demekUr? OYAK Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupianna da yardım ediyor, ama para ve serma
ye piyasasının doğal kuralları gereği de, senelerdir 
yönetiliyor. Bu kurumun hiçbir milli özelliği de 
yoktur.. Bunun kapatılmasından bahsedebillrsinlz, 
belki o zaman ne denildiği anlaşılabilir ..• 

Sizce, yan kuruluşları da dahil "Reform" ile 
düzelteceğiniz Türk Ordusu yerine, onu ortadan 
kaldırmayı amaçlayan bir anlayışı "yaygınlaştırmak", 
42 

"Komünizm! yaygınlaştırmak" kadar önemlidir.· 
Bu ordu ki, Kürdistan'da kan v~ ateş saçmaktadır. 
Yıllardır zulmün kalesidir. Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Mücadelesi buna yöhİendirilılnek zoründadır •. ~Bu 
anlattıklarımız sizce "uluslararası i politikaya sığmıyor• 
olabilir ve belki pragmatizm anlayışınıza da ters 
gelebilir •• Ama, bir gerçektir. 

( ... ) 
"TKP" Türk Ordusu için "Refotm" ile yetinmiyor, 

buna bağlı olarak "BARIŞ,ULUSAL GÜVENLIK ve 
EGEMENliK ALT ARNATlFl OLARAK" da, 

"Ordu Yurt . savunması lle görevlendirilmel~ · 
ihtiyaçları ulusal ba~msızlık korunarak 
·sağlanmalıdır" 

diyor. 

Böylece, Türk ordusu'nun güçlendirilmesini daha 
da açık öneriyor. Zaten,bu, "TKP"de duran nesnel 
bir maktık'tır. Türkiye'de Türk Ordusu ile ilgili 
birçok görüş de, bu anlayışın içindedir ve "TKP" 
ile birleşmektedir. Işin Ilginç ol+n yanı ise, bizzat 
Türk Ordusu böyle düşünmektedir; 

' "Daha modern bir ordu ve ; yurt savunmasını 
hakkıyla yapabilecek bir ordu •.• r• 
Türk Ordusu'nun görevi de, :"Vatanı koruyup,· 
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kollamak" ol~rak açıklandıQına göre, bu enltyıt 
"ulusal bir ordu" 'anlayışı olmuyor mu? 

( ... ) 
Türk ordusunun (kl,bugün bütün saldırganlığı lle 

ortada). · :Kürtlere ya da diğer mazlum uluslara 
karşı "yurt savunması" yapmasına siz ne dlyeceksl;. 
niz?· Tarihsel misyonunuza göre bu bellidir. Ordunun 
ZQ}' zamanlarınde (ordunun zor zamanlarını "yetenek
li;';J;Jiduğunuz .için siz Iyi bilirsiniz!) telgraflar çeke
rek, "Yurt Savunmasında herşeyimizle vanındayız" 
demiyecek misiniz? Tamı-tamına böyle diyeceksiniz •• 

"1KP" Programı ordu lle .Ilgili şOyle devam 
ediyor: 

"Türkiye Komünist Partisi, orduyu, emper,yallst
lerin, Nato'nun, lşblrllkçllerln milltarist kilğin 
ellnden kurtarmayı öngörOr ••• " 

Avrupa'daki "flört"ler ve Kürdistan'daki gelişme
ler karşısında şunu Iyi biJiniz ki, si~ TOrk Ordusuna 
bir . umlllmlik" müdahale edemezsınlzl Siz,Nato'yu 
da kovamazsınızl Ayrıca, Sovyetler Birliği de TOrk 
ordusu'nun durumundan hiç şikayetçl değildir. 
Hatta,kabullenir{Orta-Ooğu'da) duri.ımdadır ••• Nato'yu 
kovacak bir partinin en azından Iktidar olma iddiası 
olmalıdır ve Türk Ordusu Için de "reform programı" 
önermemesl gerekir. Siz, herkesi kör ve sağır mı 

· 11nıyora~,~nuı? Siz, Türk ordusı,ınu daha dOzenli hale 
getlrecekslnlz. 8undald amacınız da bellidir: Ordunun 
ll<l de bir mOdahaleel olmamesını sağlamak... · 

"TKP" her veslle lle Türk ordusunu pışpışlamaya 
ve ona yerenmaya da özen göstermektedir~ 

"Ordunun ana yığını, erierl,astsubayları ile 
halktan(abç),emekçl yığınlardan gelmedir. 
Ordu memlekete dalan emperyallstlere ·karşı 
ulusal kurtul~ savaşı 'nda kurulmuştur. Bundan 
ötOrO glkevi emperyalistlere karşı, işbirlikçileri
ne karşı sava,mak, yurdun baOımsızhk, egemen
Ilk ve halkın demokratik haklarını savunmaktır", 

diyorsunuz ••• 

Bir· kere, "halktan gelme" diye bir kavram yanlış
tır. Burjuvazinin, · bOrokrasinln en kodamanları da 
"halktan" gelmedlr. Gerici birçok örgijtlenmeler 
halktan gelmedir. Onemli olan nereden geldiği 
değil, •ne yaptığı ve kimin için yaptığıdır. Niteliği 
ve nesnel durum\J önem arzetmektedir ~. Sizin Içinizde 
burjuvaziden gelme olanlar varsa( ki, ·vardır ••• ), biz 
onlara geldikleri yere göre nitelrk verebilir niiyiz? 
Elbette l)ayır ••. 

Ayrıca, ordunun durumu, eğitimi, stratejisi, 
clonanımı vb ••• herşl!!yi ortadadır. Onun "ülusal kurtu
luş dönenılnde kurulmuş" olması da birşey · deOiştlr-
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n;ıe~. Ki,"Ulusal Kurtuluş Dönemın deme.k de yanlı!ftı. 

Ordu, görevini bellrlemlştlr. Ancak, onu ortadan 
kaldırmakle yeni bir durum oluşturabilir ve sorunu 
çözebilirsinlz.. · 

İkincisi; "Yurtsever erlerin· aatsubayların yeri 
. halkımızın yanındadır" diyerek, sorunu daha da 
soyu~lurqrsunuz. Niye bunların yeri komünistlerin 
yanında değil de halkımızın yanındadır7 Ayrıca, 
siz, . gerçekten bunların yerlerinin halkın yanı oldu
ğuna inanıyor musunuz? 

Üçüncüsü; Türk Ordusu Ulusal kurtuluş savaşı 
vermemiştir. Ulusal , kurtuluş dediğiniz O savaş, 
Kürt Ulusu'nun sÇ)mürgeleştlrilmesi, Ege Rumları'
nın yurtlarından kovulmaları, Ermenilerin katiedil
meleri sürecidlr. Bunu ~a böyle biliniz .•• 

Orta-Doğu'da · Türk ~usu kadar emperyalist 
amaçlı, gaspçı,t~lancı, ge 'ci, Kemalist, Anti-Kürt, 
Anti-Komünist bilinçli bi ordu daha var mı? 
.Yaptıklarını görmüyor musu"\z? . 

· Evet, Türk Ordusu sizin ı;nalınızdır. Ama, bunu 
"komünist" laflarla süslemİyin ve örtmeyinlz. 
Hani, "Şanlı Türk Ordusu" nun\ "Kıbrıs Çıkartması"
nda, kuyruklara girerek kan <bağışlarınız ile onun 
savaşma gücünü arttırarak, ~ıbrıs' tak!. mazlum 
insanlan daha çok ezmesi olana'i<larını çoğaitmesını 
44 

nOiamıştınız... Şimdi · aynı . , şeyi Kürdistan için 
yapablllrsinlz!.. Kamplarda binleoce lnsan;sürgün, 
baskı zulOm cenderesl altındadır. $ütün bu uygula-' . 
maları Türk Ordusu yapmaktadır.j •• Sizln Kürdistan'-
ın Işgalini desteklediğlnizi, onlatla gönüllü birlik 
içine girmek lstediğfnlz günleri, blfl unutmadık •.• 

Sonuç olarak; "TKP", ordu deyince Türk ordusunu 
anlamakta ve bu konuda Türk byrjuvazisinin görüş
leri lle birleşmektedir. Böylece, , genel stratejisini 
de buiıa uygun açıklamaktadır... ·1 

g-Sömürgecl Devletlerle "Iyi kot"§uluk münase

betleri" 

Türkiye "Komünist" partisi '~Ulusal Konferans 
Tezleri"nde Türk Hükümetinin gö~üşlerl gibi belir
lemeler yaparak, "iyi komşulu~ münasebetlerini 
geliştirmek" ten bahsetmektedir. i Yıllardır Kürdis
tan'ın "başının belası" olmuş sqmürgeci devletler 
ve bu. arada Suriye ve Irak .ile "i~ komşuluk müna
sebetlerinin geliştirllmesi"nl itıermektedir. Bu 
belirleme, açıkca sömürgeeller ! arasında işbirliği 

.. yapılmasını istemektir. Dolayısıy~a, Kürdistan'daki 
imha eylemleri ve sömürgecl- tas~rrufların onaylan
ması demektir. 

Bugün Türk Devleti 'nin de geliştirmek istediği 
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"Orta-Doğu Planı''> Suriye, Irak ve Iran'la p ra g-:
mat i st ölçüler içinde "iyi komşuluk münasebet
leri"dlr. Bu "plan" aynı zamanda TC'nin öncO 
olması "planı "dır. Temelde, Kürdistan t-.1ücadeleslni 
böğmak için, Kuzey ve Güney Kürdistan'da yaratı
tacak tampon bölge lle Kürdistan'ın parçaları 
arasındaki bağın koparılması amaçlanmaktadır. 
"TKP", nesnel olarak bu "Tez"e katılmaktadır. 
Türk ordusu, bu· görev için önemli bir güç olarak 
durmaktadır. Işte, bu gücün yeniden ve daha akıllıca 
"reform"a götürölmesi önerilmektedir ••• 

Bu "plan"ın arkasında saklı duran önemli bir 
olay daha vardır: Bu da Sovyetlerin Orta-Qoğu 
siyaseti... Bu siyasl:!t ile SSCB, Orta·Doğu'da 
"istikrarlı bir Türk Devleti" Istemektedir. Buna 
bağlı olarak, Orta-Doğu için önerilen emperyalist 
rayanalleri tümü lle kabullenmiştir. Kürdistan 
Sorunu için çözüm önerileri de buna göredlr .• 

"TKP" ise,Orta-DOğu'da,böyle bir yapının oluşma .. 
·sı için gönüllüdür. Diğer "komşu ülkeler" deki 
"KP"ler de, teslimiyetçi ve pazarlıkçı güçler olar.~, 
kendilerini her yanı ile ele vermişlerdir ••• 

Bu genel belirler:nelere bağlı · olarak "TKP"nin, · 
ulusal kurtuluş mücadeleleri'ne. bakış . açısı da 
ortaya çıkmaktadır. O kadar ki, "TKP", ''TIP"In 
legal koşullarda, 

"çağım.ız aynı zamanda ulusal. kurtuluş hareketleri 
ve devrimleri çağıdır" anhıyışından bile geriye 
dOşmüştür. Bunun gibi CHP'nin "özgürlük ve eşitlik" 
düzeyindeki görüşlerinden de geridedir ••. CHP'nin 
"ulusal güvenlik ve bağımsıklık" konularındaki 
"kaygıları", "TKP" yi düşündürmelidir ! •• CHP, 

"Ulusal güvenliğin bir ölçüden öteye dış 
olanaklara. ve özellikle tek kaynağa dayan
ması, bağımsızlık açısından sakıncalıdır. ·Çünkü, 
güve,nliği için dışa bağımlılaşan bir ulus 
bağımsızlığını yeterince koruyamaz.Bağımsızlık 

·· korunamayı nca da güvenliğin anlamı kalmaz· ll 
(bak: CHP 1976 Programı), 

demektedir. "TKP"nin bundan · ayırtedilen hiçbir 
özelliQI kalmamıştır. Türk burjuva partileri gibi, Türk 
.devleti de bu konuda ''TKP" gibi ve hatta ond?n 
ileri belirlemeler yapmaktadır;., 

Türk burjuvazisinin genel stratejisi şudur: 

" ••. Türk Milleti olarak Iyi komşuluk münasebet
leri titizlikle sürdürülmell, kimsenin iç-işleri
ne karışılmamalı, kimse de Türk Devletinin 
iç-Işlerine karışmamalı(TC 'nin iç-işlerinin 
başında· · Kürdistan vardır!), Uulusal birlik 
ve güvenliğimiz Için bir bütünüz. En önemli 
güvencemiz de. Türk halkının bağrindan 
çıkmış olan TOrk rii'dusudur. Ordunun daha 
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mükemmel teçhizatlandırılması1 .geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi gerekir ••. Ulusal güvenliği
mizin tek gOvencesi ordu, vatanı koruma ve 
kollama görevi· yapacaktır, •• " 

Bu belirlemeler ile "TKP"nin anlayışı arasında 
hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla,"TKP"de "ulusal 
yapının içinde yerini almış" ve tesilm olmuş görün
mektedir. Böylece, açık bir oportünizm yapmaktadır. 

h-"GAP" ve "TKP". 

"TKP" yukarıdaki anlayışa bağlı olarak "Doğu ve 
Güney-Doğu'daki GAP" konusunda genel stratejisini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

. "ULUSAL. TEZLERl"nde "Ekonomik ve sosyal 
politika altarnatifleri" başlığı altında "GAP" lle 
ilgili eriteresan şeyler söylemektedir: . 

diyor.~. 

''Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), bu 
bölgenin gelişmesini hızlandırmak için önemli 
olanaklar. getirecektir". Ve "Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu'da sosyalist ülkeler ve öteki 
komşu {abç) Olkelerle ortak tarım-sanayi 
işletmeleri kurulması da amaçlanmalı dır", 

"GAP", Türk sömürgeciliğinin emperyalistler le 
46 

birlikte onayladığı ve uygulamaya koyduğu bir 
tasarruftur. Çok amaçlıdır ve bunun içiiı. g;rel<;ll 
her uygulama da yapılmaktadır. Ekonomik,sıyasal 
ve askersel gelişmeler, tümü ile bu "dev"proje'nin 
uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu ;proje,Kürdistan'ın 
kalkınması için değil, Kürt Sorlflu'nun tahribata 
uğratılması. Içindir. Temel amaçları açıkça tartış
maya sunulmadan, "Doğu'nun kal~ındırılması" gibi 
"mütevazi" bir görüş kamuoyunda ~ne çıkarılmıştır. 
"GAP", Kürdistan'ın yapısal durumunu aştığı gibi, 
Türkiye'nin ekonomik kapasitesini! de aşmaktadır. 
Soiıuçları da henüz belirgin değildi rt··. 

Bu konuda Kürdistan Press gazetıl!sinde yayımlanan 
yazıda, M. Sergen "GAP" konusu~ "ciddi biçimde 
eğilinmesi gerektiğini" vurgulama~tadır{bak:K.Press, 
sayı:74) •• Biz de aynı kanıdayız -.,e "GAP" olayını 
yakından izlemek ve bilmek zon.Jıda olduğumuzun 
da bilincindeyit. 

( ... ) 

Alman parlamentosunda geçtiğirrHz Haziran ayı'nda 
yapılan toplantıda "GAP" ile ilgili ilginç açıklamalar 
oldu. "GAP" konusunda yapılan bir :konuşma da; 

"GAP.r ile bir taşla üç kuş i birden vurulmak 
Istenmektedir" denilerek, "GAP"ınl gerçek amaçları 
şöyle sıralanmaktadır: 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-,.- -· "~ProJe; yatlrım, üretim ve. enerJhaçısından 
TOrk ·ekonomisine çok bOyOk katkılar·· getir
mektedir, 

... _ ."";,5 milyon. TOrk asıllı Işsiz~'"' i. s U h
. ·__ d am ı , saOlanacak ve bu önerrili raha.thk 

getirecektir, 

-Kürtlerin Istemedikleri biçimde göçü ·sı:ığle
r:ıarak bölQedeki · ı r k ı · :iekl"iesakhk kı~ıhp, 

' ·-asiı_:nilasyon hızlandırılacektır ... "(bak: Ş. • Ka-
ya'nın Alman Parlamentosu'nda 19.6.1989 
tarih! i ;konuşması. Bu · konuşm,a · tümü lle. 
KOMAL Basım/Yayım/Dağıtım tarafıMan 
kitap hallnde basılmıştır.) · . :: 

Bu belirlenen sonuçlar "TKP"nin "GAP" ile ilgili 
programına tarnı tamına uygundur ••• 

1-"TKP" ve Kürtlerin "Hakları". 

"TKP" "GAP" lle ilgili sunuşunu yaparken, Kürtle· 
re bazı "haklar" verilmesini de- ihmal etmemektedir. 
"ULUSAL_ KONFERANS TEZLERİ"nde bu görüşünü 
şöylı;ı, dile getiriyor~ 

"; .. Kürt halkına demokratik haklarınin tanınması 
gerekir"... Yani, ·"siz · GAP'ni uygulayın ve bu 

uygulamanın- daha Iyi · gerçetdeşmesi · için, KOrtler-e 
de bazı haklar verin" demektedir~.. Nasılsa böyle 
bir "hakkı" uygun bulmuş!... Ancak, !jUOU hemen 
hatırl"_tahm ki, artık .. T,C bile bu düz,eyde işin 
farkı.ndadır. su av~eıçl,an sonra, böyle '."haklar'' 
tanınmasını önermek biraz ayıp oluyor! Kürt halkınin 
demokratik haklarının varlığı ve. çözümü artık 
gerekli ve zorunlu bir hal almıştır. Oyle almıştır 
ki, burJuvazi, bazı "komünist" ya da "demokratlar"ın 
önermelerl lle deQil, kendi çıkarı ve Ilişkilerinin 
baQlantıları Içinde bir mantıkla bunu ele almıştır! •• 
Hatta, birçok "akıl babası"ndan da dersler almak
tadır~ Oyle ki, ABD bile destek vermektediri Ancak, 
Kürt halkına· "verUecekler•ı, özelllkle Avrupa burju
vazisi-'nin ya da "komünlstlerlnfn" dayatmsları lle 
"köşeye" sıkıştırılmıştır. 

( ... ) 
H.Kutlu 1984 Kasım'nda "MK J. Plenumunda" 

yaptı(lı konuşmada;-

" ... eğer Kürtler üzerinde 1Jlusal baskılar 
olmasaydı,bugün Kürdistan'da (bu belirleme 
yurt dışında rahat oh.ınduğu bJr · döneme 
ait-bizim-) kan dökülmezdi". · · 

diyerek,yukarıda anlattıklarımızın ''TKP"de duran· 
muhtevasıhı gayet iyi açıklamaktadır. Işte,. bugün 
bu progrartı burjuvazi tarafından uygulanmak lsten-

47' 
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mektedir. Bu program "TK~"nin., gelece~l Için de 
,, ~· zorunlu ha-le gelmiştir ••• 

Bir zamanlar Kürt ulusunun mücadelesi için 
"gerlci"dir ve "Türk proletaryasının mücadelesini 
bölüyor" diyenler, her nasılsa, şimdi "Kürtlerin 
demokratik hakları verilmeli" diyorlar.. "Kürt 
Sorunu"nun buralara gelmesi bile, ( oportünlzrn 
olmasına rağmen) iyidir! •• 

( ... ) 
"TKP" programının 10. maddesl'nde, 

"azınlıkların ve ulusal kültürlerinin ve dilleri
nin gelişmesini engelleyen etkenler, yasaklar 
ortadan kaldırılmalıdır"(kaldırılacak değlll) 

deniyor. Bu program hedefi "TKP"nln asıl amacıdır. 
Bu programda da ısrar edecektir. Kuruluş ve yasal
laşma döneminin tüm "ileri" hamleleri bir bir geri 
düşecek tir. 

"TKP" legalleşerek,siyasi çalışmaya başladığı 
zaman, Kuzey Kürdistana da "levhalarını asmaya 
başlayacak"tır. O zaman, "Kürt Sorunu" ile somut 
biçimde karşı karşıya gelecektir. Misak-ı Milli 
Sınırlarına çok bağlı ve "anayasa! bir parti" olduğu 
için, Kürdistan'daki her başkaldırı,eylem ·ve çalı$ma 
kendiliğinden "terörizm mertebesine" ulaşacaktır ••. 
O zaman "TKP" bu düzeyin "teorisini" de hazırla-
48' 

·:tmak ·ıorundadır. Şlm~ii:T&ı, "A'irnl'ıkİ~r i:ıiı ve kültürle
rin! kullanmalıdırlar" demesi gayet .doğaldır! •• 

Efendiler, biz bir ulus olarak,ülkımlz Kürdistan'ın 
tüm parçalarında mücadelemiz! yür tmek zorundayız. 
Bugün bağımsızlık ve özgürlük müc delemiz gündem
dedir. Bunun şu ya da bu nedeılle dayalı olarak 
ertelenmesi yanlıştır. Bunun çözümü sürecinde her 
Ileri adımı,önerl ve çözümleri reddetmeyiz ve 
değerlendiririz. Yeter ki, bağımsıızlık ve özgürlük 
mOcadelemize zarar vermesin. Ancak, bu konuda 
tavır somut olmalıdır. Günün .modasına uygun 
olarak yöntem geliştirmek ve kıvırtmakla soruna 
yaklaşılamaz •.• Sömürgecl ilişki ye bağımlılıklar 
açıklanmcıdan, sanki bir "bağış" gibi dayatmatarla 
tercih karşısında bırakarak, sırf kendi çıkarlarınız 
Için aşırı derecede lşletllen pragrhatlst anlayışları 
içeren programlar önermek, elbetteki saf bir opor
tünizm olacaktır. Düşmana karşı savaş ile birlikte 
bu sefil ve baya~ı oportünizmi . de göğüslemek 
zorundayız.. t 

j -Demokrasi ve "TKP". 

Komünistler tarafsız olamazlar. Işlerine geleni 
işlerine geldi~! zaman söyleyemezler. Hiçbir siyasal 
eylemi kendllerine uyduramazlar. Si~in Için "demok
_rasi", Kürtler Için bir imha uygulaması olamaz. 
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Patti-Stratej(.ve siyaset bir bütündür. 

-o~'TJ<;P" "Halkın >Özlediğl Demokrasi · TKP'siz 
of~m~z"''("JKP" MK. 30"-Nisan 1985- tarihli blldirlsi), 
diyor •• Ama, siz olunca Türk "demokrasisi"nde ne 
deği~m~ktedir. Önemli olan budur. Çünkü,_ siz Ko
münist bir parti, değilsiniz. Yaşlı, saçınız başınız 
ağarmış hallnlzle, "genç" Türk burjuvazisi· ile tören
siz "nikah"ınız, şartsız-tercihsiz onu kabullenrrienizi 
getirecektir ve getiriniştir de... Bölylece varolan 
Türk "demokrasisi"nin koruyucu ve kollayıcısı 
oldunuz. Kendi durumunuz Için onun meşrutaşmasını 
yarattınız!.. Kemalist mekteplerde yetişen ve Os
manlı ahl~kı ile büyüyen bir "TKP"nin yapaca~ı 
şey; elbette Kemalizm'e övgüler dizrnek ve Ktiwa:...ı 
Milliyeci olmaktır~ .. lQ,rı< 11Demokrasisi" .. konusunda 
~HP ile aranızdi(:. bir ,_ayrım kalmailiıştır.'; Kürt 
Sçıtprı.u için bir.' imha'yi ., ya da el") azıl;ldar{ _uzun 
dönem ertelenmeyi getirecek olan bu "demokrasi" 
anlayışının neler getireceOiiıl hep beraber gözlemle
yeceğ!z ,Ama, olup bitenlerden sonra yine, "maze
ret" bulmadaki ustalığınızla bir gerekçe bulacaksı
nız! Istediğiniz düzeyi yeniden kendiniz belirleyecek
siniz. Bu "özgür" davranışın gemlenmesl bizim 
açımızdan olanaksızdır. Anca,k, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi'nin geleceği yer ve gücü bunu 
gemleyebllecektir... "Komünist" olarak Türk "De
mokrasisi"nde ne kadar ·değişiklik yapacaQınızı da 

merak ediyoruz!.. Ot;!ğ~şmeler yıllar sonra . olursa, 
bu sizi değil r toplumsal ·gelişmenin ve Türk . bUrjuva
zisi'nin yapflcaOı değişme olacaktır ••• 

Bir zamanlar "Halk demokrasisi" diyordunuz, 
şimdi burjuva demokrasisine kolayca teslim oldunuz. 
Bu aşamadan Türkiye'nin "geçmesi gerektiğf"ni 
savunuyorsunuz. Evet geçmelidir: Ama, siz "sosyalist 
demokrasi"yl nereye koydunuz? Şimdi bunun zorluk
larından bahsediyorsunuz ••• 

( ... ) 
Bırakınız Türkiye'deki demokrasiyi, parti içinde 

bile (hele hele "birleı;lk" oluncal hiçbir zaman 
ciddi bir demokraSI uygulamadınız ve uygulayamıya
caksınız da... "Her nabza gôre şerbet" siyasetinizin 
ise,' demokrasi ile bir ilişkisi yoktur. 

Bizce, demokrasi sosyalist mücadelenin bir parça
sıdır. Hem de ayrılmaz bir parçası ••• Butjuva rasyo
neller Içinde .ele ahnamaz. Türk Burjuva demokrasisi 
gereklidir, ancak, sosyalizmin gelişmesine yardım 
etmiyor ve emekçi sınıflar için bir önem arzetml
yorsa; siz de l e g a 1 l e ş m e y 1 n ve y a s a l -
laşmayın ••• 
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III 

!ÜRKIYE BIRLEŞIK "KOMüNIST" PARTISI 

.PROGR/.\M TASLAQI: 

~~Gf:!nei olarak. 

'' fBKP Program Tasla~ı" henüz yasal olmayan 
koşulların ve yurtdışılığın izterinl taşımaktadır. Bu 
iki açıdan bellidir: 

Birincisij H.Kutlu ve N.Sargın'ın Türkiye'ye 
"döndukten" sonraki belirlemeleridir. Bu iki "baş
kan" "suya ve saburia dokunmamak" için, ellerinıjen 
geleni yapmaktadırlar. Yurtdışında hesa\Ja katılma
mış kişi ve kuruluı=,jlar, "Milli Cephe"nin genişliği 
ve Türkiye'nin koşulları daha tedblrli konuşmayı ve 
"değişmeyi" şimdiden zorunlu kılmıştır. Türkiye'de
ki Devrimci Hareketin gelişme süreci ve aldığı 

biçim içinde, bu "başkan"ların söyledikleri "Mark
sizm-Leninizm __ ilkelerine yeni Uaveler!" lçermekt~~ 

dir. "resarı ", böylece mevcut halini de gerlde 
. 50 

bırakarak, birçok sorunu teorik olarak dıştalayacak

tır. 

Ikincisi; TC Anayasası ve P$rtiler Yasası 'nın 
çerçevesinde kurulmasına "izin cJıkarsa", Program 
"kuşa" dönecek, döndürülecektir.: Şimdiden bunun 
yolu aranmaktadır. "Yeni yol" (TBKP Merkez 
yayın Organı) dergisinde yaptıtılan tartışmalar 
bunu göstermektedir! •. · Programın• başka biçimlere 
kayışının en önemli belirtisi •-ı<ürt ' Sorunu"nda 
olacaktır. 

Bütün bunlara rağmen, bizce, lbu "Tasarı" daha 
önceki "TKP" ve "TlP" programları ile ciddi olarak 
karşılaştırılarak , değerlendil'ilmeli(!ir •.• 

( ... ) 
"Tasarı", "Genel Mücadele Hedejfleri" ile "Sosya

lizm ve Komünizm'!" birbirindım ayırmaktadır. 
"Genel Mücadele Hedefleri"nde . öne . sürfi.lenlerln 

. nıeydana getireceği "demokrasiyi l<azanma" olgusu, 
herhalde "Sosyalist TIP" ile "KomQnlst TKP" ayrımı 
koymak Için kullanılmaktadır! •• Bunun gerekçesi de 
"TIP'' düzeyindeki yasalitenin yeterli görülmesinin 
gerekçesi olmaktadır. Komünizm. hedefleri değil, 
"Neden bir Komünist partisi", ·Sosyalizm değil, 
"TIP legalitesi" konulmak ve savunulmak suretiyle,. 
programda önemli bir çarpıtmaya qidllmiştir .•. 
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( ... ) 
"Tasarı", "TBKP"nl "TKP ve TIP'nin devrimci 

geleneklerinin taşıyıcısı" olarak sunmaktadır. "Gele· 
cek" Için önerilen program ve talepler lle "devrimci 
geleneklerlnin" taşıyıcısı · old\ıOunu söylediQI "TKP 
ve TIP" programları ,arasındaki, belirsizlik açıkca 
görülmektedir.. "Devrimci gelenekler" her nasılsa 
terkedilerek ortaya çıkılmakta ve bunun gerekçesi 
de; 

"Türkiye Komünist Hareketi içinde özgün 
koşullar sonucu doQan ~lltlk(abç) boşluklar, 

, yeni örgütlenmelere yOI-eçmesıyla oluşen 
a~rılıQa son vermesl"(s:5) · · · · ' 

olarak açıklanmaktadır. Bundan ötürü, .. ·bu yerin 
do! durulması Için "TKP. ve TIP" • aleleeele koşup 
yerlerini almakta geclkmemlşlerdirl Yanı; "politik 
bir . boşluk" doldurulmaktadır ••• Bu yer; "çoQulcu 
demokrasi" i~indedlr ve parlamenter bir· yolla 
olacaktır. Bu yol Ise, TOrk burjuva parlamenterlz
mi'di.r. Bu programın "devrimci bir gelenek" ile 
ya .da "isim" ile olması .. gerekmiyor ••• Çünkü,Türk 
burıuvazlsl, zorla ya da 'kolay· yoldan önüne böyle 
bir . prı;ıgram hedefi zaten .. kı;ıyrrıuştur. Olsa olsa 
"geç kalmamak" gibi "devrimci bir gelenek" bundan 
sonra yerleşebillrl •• Bu program yalnız Türk burjuva
zisi 'nin evirlp çevirdiği bir düzey de değil,aynı 

zamenda AT'nun da programı ve dayatmasıdır ••• 
"Devrimci gelenek". en azından "TIP" açısından 

önceleri "emekçi. sınıf ve tabakalarin lktidarı"ydı. 
11 T8KP"nln "mücadele deneyimi" de "TIP" yasallte
sı ole!=aOından(t970 öncesi "TlP" açısından), buna 
parlamenter mücadele deneytml dentlebjlir... Çünkü, 
bunun dışında bit deneyim Ise, Şii'ndiye kadar 
görOnmemlştlr. Ama, "TBKP" "Türkiye fşçl sınıfının 
Marksist-Leninist lkl partlsl(abç) · TKP · ve TIP'nin 
tek· parti olarak birleşmeleriyle oluştuQunu"(s:~) 
söylemektedir... ·· 

b-ldeoloJ lk ;;teorik kayrri'aıar. 
. ı •. 

"TBKP", kendisini "Komünist kültürün günümüz
deki taşıyıcısı" olarak görmektedir. Bu, başlı başına 
bir yaııılgıdır~ Bir kere "TBKP" Komünist bir parti 
değildir. Birleşime giren . partiler de değillerdi. 
A.yrıca) taşıdıQı "Komünist bir kültür" de görünme_. 
mektedlr. Ikincisi; en önemlisi dünya'daki "Komünist 
Kültür"On belirsizliği ve yer yer reddedilmesidir. 
En başta da SSCB'deki durum açık olarak görülmek
tedi·r..Ki, "TBKP'.' bütünü ile bu· genel "Komunist 
yapıya" bağlı 'Ve bağımlıdır. . . , ' ; / , ı .. ·.: 

Sırf ideolojik bir ayrılık koymak yeterli deQildlr~ 
Bunun muhtevada da görülmesi, gözlemlenmesi 
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gerekir. Bizce. Komünist Kültüı:, ancak komünist 

bir toplumun kültürüdür. Osmanlı Geleneksel, 

Aristokrat kültürü ile Kemalist biçimlenme içind~ 

. "devrimci" ya da "ilerici" denebilirdi... 

"TBKP" "Marksizm-Leninizm ve Proletarya Enter

naı;yonalizmi temelinde" bir birleşme olduğlltıu 

açıklıyor. Bu teorik olarak ne anlama geliyor, 

bilemiyoruz. Ancak, açık bir yarııltma olduğu kesin

dir.Pratik olarak da dünya'daki Komünist uygulama

nın "zıvanadan" çıktığı ortada... Program temel 

olarak "yeniden yapılanma"yı önüne koymuştur. 

Ama, bazı "şeylerin" hemen reddedilmesi "mümkün 

görülmediği" için, şimdilik böyle belirlemelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

"TBKP" ·Ekim Devrimi 'nin tekrarlanmasını "ne 

olanaklı ne de gerekli " görmektedir. Önündeki 

süreci de "yenilenme" olarak belirlediğine göre 

"Marl<sizm-Lenlnizm ve Proletarya Enternasyonaliz

mi temelinde" bir birleşme nasıl olacaktır? Kurutu 

düzenlerine rağmen, yapılarını terkedip tek tek 

düşen "Komünist partileri" gibi, "TBKP" de bir 

"çiftleşme" ile "şimdilik" TC Parlamentosu'nun 

içine düşmüştür ... 

'( ... ) 
' "TBKP" Liberal Burjuva Ekonomisi 'ni de kabullen

miş ve bunun içinde rasyoneller aramaya koyulmuş-
52 

tur. "TBKP" programı bütünü Ue böyle bir Ekonomi 

Politika'yı yansıtmaktadır ••. _ özcasi, bu program, 

Marksizm dışılığın en güzel düzenl,nmesidir.Marksfzm 
içinde kalması da zaten gerekmezdl! 

Program, " •.. sosyalizm, bize Özgü renkler ve 
çizgiler taşıyacak"(s:56) diyor ve ~syalizmin "temel 

amaç" olduğunu da belirtmekten vazgeçmiyor. 

·Ama, sosyalizme (komünizmi zatlin ar akl blllasıiıl) 

vanlmasını ise bulanıklık içinde bırakarak; sadece 

teorik koşullarını belirleyerek, "eğer kurulursa" 

şe.klinde "hava le" ediyor .. ~ Sosyalizmin kuruluşunun 

koşullarını açıkça "genel yasallıklıtr" olarak açık lı

yor. Diyor ki; 

"Tarihsel deneyim, kapitaltımden sosyalizme 
geçişin,sosyalizmin kuruluşunun ancak bu 
genel x.asallıkların(abç) somut koşullara ve 
ulusal özelliklere göre yaratıcı lık la uygulana
bildiği dur~Jmda- başarıyla i(jerçekleşebildiqini 

göstermektedir"(s:57). . 
. 1 

Böylece,önerdiği ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 

süreçte sosyalizm değil "genel yaşallıklar" sağlana

caktır. Bunun için mücadele edilmesi gerekir. O 

zaman, Sosyalizmin kurulması da buna bağlı olarak 

kalacaktır .. Bu, açıkça Türk burjti-'a demokrasisi 'nin 

kurulması mücadf:'lPsinin önerilmes~ir .•. 

"TBKP", "devrimci bir yol''da~ söz etmektedir. 
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Buna varmayı da "bir iç savaşa düşmeksizin" müm
kün görmektedlr(s:63). görmektedir. Böylece amaçta· 
da önemli karışıklıklar yaratmaktadır. Bu karışıklığa 
bağlı olarak "Halkın ayrılmaz parçası", "Türk ve 
Kürt devrimcilerinin partisi", "İşçi sınıfının devrimci 
politik örgütü", · "sosyalit Türkiye için mücadele 
eden ulusal bir güç" vb ••• (s:69)gibi birçok amaçla 
ortaya çıkmış bulunmaktadır.. Bu amaç ve nitelik 
karışıklığına rağmen, "TBKP'nin program ve politi
kasının temelini Marks-Engels ve Lenin'In teorisinin 
belirh~diğini"{s:56-57) söylemeyi de ihmal etmiyor!.. 
"TBKP", "F!kirlerini Türkiye koşullarına yaratıcılık
ia(abç) uygulayarak" birdenbire "Türk ve Kürt 
devri.mç!lerillln(abç) partisi" olacaktır. Ya da 
"politik' ÖrgÜt" ve "ulusal güç" olabileçektir ... 
Eğer ,SSCB 'deki değişiklikler yeni boyutlar kazanırsa, 
(ki kazanacak), o zaman hemen "TBKP"de değişecek 
ve 'gerekçesi de; "Marks-l:ngels ve Lenin'In fikirleri· 
nin Türkiye koşullarına yaratıcıhkla uygulandığı" 
oluverecektir ••• 

AıY '!Komünist" olan ve bu . kac!ar çok yönlü ve 
karışık amacı bulunan bir "sınıf partişi"nin programı 
ba.kJnız nerelere ulaşıyor: · 

. ;! r· .• 

"··· T6KP.'nin kimllği, işçi sınıfının devrimci 
partisi, barışın ve demokratlzmin partisi, 
yurtseverlik ve enternesytınalizmin, akhn, 

. ' . ~ . 

hümanizmin · ve sosyalizmin(abç) partisi 
olmasında ifadesini bulmaktadır"(s:70) ... 

Nihayet en sonunda "sosyalizmi" bulmuş olmakta
dır. Evet "SOSYALIZMI"!.. Dolayısıyla, dünya 
"Komünist" hareketinin "sendeleme ve gevşeme 
süreci" "TBKP"nl önemli ölçüde etkilemiş ve ona 
biçim vermiştir. Böylece, birçok· amacı karmakarışık 
biçimde programına serpiştirmiştlr .• Herşeye "ihtimal" 
vererek, herkes Için ve herkesle birlikte olmanın 
"gururunu" duymaktadır •• Bu nedenle hemen tasar
ladığı ve herkesi.. de ahmak sandığı bir "platforma 
girmeye" çok acele etmektedir. Acele ettiQ_i pf;;~iform 
bellidir: "Çoğulcu demokrasinin" meşrulyı;ıtini. ,ıc.azan
dırmak için alacağı yer TÜRK PARLAMENTOSU1

-

dur... :· '· 

"TBKP", Marksist-Leninist örgütler . bU e ş e n 1 
değil, Türk burjuva parlamenterizmine adapte 
edilen, çoğulcu demokrasi denen platformun bir 
parçasıdır ve düzen partisi olacaktır. Aynı zamarıda, 
denge ve kUle partisi .olarak kalacaktır. 

"TBKP", siyasal olarak da testimlyeti seçmiştir. 
Türkiye'de, M-L bir parti,· ·bir :$ınıf partisi bu 
yolla ortaya Çıkamaz. . Bu, -olsa ol~a, öz e 1 
b i r i s t e k ürünüoor. · Sonuçları kel')dllerlni 
bağlayacak ve sorumluluğu da büyük olacaktır ••. 

-, . ' ~: 53 
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( ... } 
"TBKP", Proletarya Enternasyonalizm! 'ni de 

yoktan var etmekte ve anlamını da değiştirmekle 

dir .. "Günümüzde enternasyonalist dayanışmanın 

kapsamı genişlemiştir"(s:69) diyerek, Proletarya 

Enternasyonalizmini "enternasyonalist dayanışma"· 
ya çevirmiştir. Gerçeği olmadığı için sahtesini 
böyle söylüyor olmalı! 

Biz, bugOn dünya'da bir PROLETARYA ENTER

NASYONALIZMI görmüyoruz. Bu belirlememiz 

üzerine, "TBKP11 hemen "kulpundan" tutarak, bize 

"kalıpçı" diyebilecektir. Ama, "TBKP"nin yakıştır

ması hiç önemli değildir.... ... ·.' · 

Sizce, PROLETARYA ENTERNASYONALlZMl 
K o mü n i st bir örgüttür. Yani, KomOnistıerln 

birliğldir. Biz, böyle biliyoruz ••• Bugün, "TBKP"nln 
programında beltrlenen biçimiyle siyasal metinlere 

Proletarya Enternasyonalizm! kavramının yerleştiril
mesinin bir anlamı .ve gereği de yoktur •• Bugün 

görünen yanıyla Proletarya Enternasyonalizm! 

iflas etmiştir. Ulusal Komünist Partileri"ilerlemek

te"dirler ••• Bu kavramın arkasına sığınıp, "enternas· 
yanalist dayanışma ve işbirliği" diyerek göz ~oya

mak .. suretiyle başka birşey söylenmek isteniyor. 

Evet, uluslararası dayanışma olacaktır. Ama, 

buiıun adını açık koymalıyız .•. 
'54 •, 

"TBKP", "yalnız komünist ve işçi hareketi 
.arasında değil", diyerek,anladığı enternasyonalist· 

dayanışmayı da belirliyor: : 
1 

'' ... devrimci demokrat parti,! anti-emperyalist 
hareketler, demokratik y.ğın hareketleri, 
barış düşöncesinden yana blan tüm güçler 
arasında enternasyonalist ! dayanışma ve 
işbirliğinin geliştirilmesi zor~nludur"(s:69), 

demektedir... Zorunludur, zorunludur ama, bu 

Proletarya Enternasyonalizm! deği~dir ve M-L bir 

temele dayandırtlması da gerekmeZ. 
r 

"TBKP", bu konudaki görüşünü ~öyle bağtamakta-
~n ~ 

" ••• Proletarya Enternasyonadzmi bu dayanış
ma'nın tarihsel kökeni ve l günümüzde canlı 

bir blleşenidir"(s:69). 1 

Bu, maddi kökeni olmayan· blr 1 değiştirmedir ve 

"usturuplu" bir ~nlatımdır. Komünist partileri 

bileşen! lle uluslara;ası dayanışma; birleştlrllmekte

dlr.,, 
1 

c-Emperyalizm ve çeli§kller bel~~esl. 
i 

"TBKP", emperyalizm ve çell,kiler stratejisini 
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"Bilimsel ve Tel<ncilojik Oevrim"e dayendıi'maktadır~ 
~,;TBKP", "GOnOmOz DOny13sı 1'nı, 

"Bilimsel-Teknik· · · .Devrimin. ·alablldiOlne 
gellştiOI ekonomik faaliyetlerin uluslarara~ 
Iİşma'nın(abç) hızhındıoı, lnsa.nh ı.n er .. · şısına 
s s em farkı tanımaksızın(ebç evrensel 
Insanlık sorunlarının ,..glô6al sorunlar- dlklldl
ği"(s:B) 

şeklinde anlatmaktadır. 

Burada "Uluslararası laşma"dan k asıt SSCB U e 
diÇ)er devletler arasındaki lllşkller olsa gerek. Bu 
değilse, zaten "uhJslararasıleşma" var ••. 

"Sistem farkı tanımaksızın" oluşan sorunlar lle 
emperyalizme karşı savaş ertelenmektedlr. MOca
deler:ıln yönü başka yere çevrllmektedir.· · 

"TBKR.", "barış sorunu yaşamsaldır" diyor. İlk 
bakışta barış gibi önemli bir olayı öne çıkaran bu 
anlatım, aynı zamanda sosyalizm mücadelesini 
("TBKP" açısından' önemli olan "sosyalist devletle
ri") alaşağı etmektedir. ÇOnkü, "TBKP" barış için 
dOnyada bir "rnutabakat" aramaktadır. Böylece, 
kendisi de ''barışçı" bir güç olatak Türkiye'ye 
oturacaktır! .• 

Bu anlayışla, "eğer sosyalizme geçllirse" diyor· 

(kapitalizmden . geçUeceki) ••• Bu . geçilecek olan 
"sosyaıtzm"de "Türkiye'ye özgü renklaf ve Çizgiler" · 
taşımayecaktır. Olsa . olsa SSCB'nin . strat:Jik· 
hedeflerinin olutmasına .ya.rdtf!'Cl olabılecektır ..• 
Bunun resmi adı "Detsnd"dır· ve emperyalist 
rasyonallerin kabuUenilmesldir. ·söyle bir "mutaba .. 
kat" elbette emperyallz"'e- karfjı mücadeleyi . de· 
erteler... ·... · 

Her ne kadar "M-L fikirlere baÇjlıysa" -da 
"barış" ·ıçin, 

"Çelişkili, karma,ık, ama önemli ölçüde. de 
bütünsel bir karakter . kazarıan düny_amızda 
yeni. bir politik düşence(abç) ~ tar~ının :~elişti-

. · ·d'ımesi ve yqam bulması gereldldir"(s:B}·· · 

diyor. Bu "yeni polltlk düşünce"ne olsa gerek? 

EOer "sosyalizm" ya da "komünizm" Ise, o 
zaman neden "yeni bir politik düşllnce?" "TBKP" 
yer yer "Türkiye'de sosyalizm ger~lidlr" d.iyor. 
Ama böyle bir "politik düşünceye" . de· lhtıyacı 
olduOunu sakiamıyor... Bu, sos~alizmin "TKP'nin 
"çizgi ve renklerini" taşımasının bir gerekçesi 
olabiliri EQer, "TKP" ve "TİP"In !en~ ve çizgileri 
kastec;llllyorsa, o zaman bu sosyalızmın ne olac&Oı 
bellidir... ·; ~.:ı ... 

S iyasa.! .ve ideolojik deÇjiştirm .. ~ler le sosyalizmin 
. ' 55' 
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ı .. r~ t ı .1
: 

.. 
t:; .:-':::' 

refor.mite edilmesir "TBKP"nin, • programından 
ileride ve nesneldir. Bu program . sosyalizmin 
"iflası" olarak emperyalistler tarafından da kabul
lenilmiş ve. savunulan bir düzeye gelmiştir. Türk 
burjuvazisi 'nin ise, bi.Jnu haydi haydi programlaya
cağından kimsenin bir kuşı<usU olmasıni Ancak,bu 
progre\mın, uygulamaya · konulmasında bazı "i tişip
kalkışmalar!~ .da olacaktı~. Türkiye'nin SSCB ile 
ilişkilerinin boyutu da bunu açıkça göstermektedir. 
Işte ••Işçi sınıfının mücadele hedefleri" böyle bir 
yörü~geye rahatça oturmuştur! 

Açık olar:ı şudur: "TBKP"nln "yenilenmeii olarak 
getirdiği ve "sosyalizme giden yolda" önerdiği 
"Insan Hakları, Barış, Burjuva Demokrasisi, Açlığın 
Yenilmesi, Silahların Azaltılması vb ... "nin tümü, 
emperyalistler tarafından en iyi· biçimde kullanıl
maktadır ve programlanmıştır. Burjuvazi "komünist
ler"in ellerinden bu silahları almıştır. "T8KP"nin 
belirlediği birçok gerici rejimlerde bile "ruhsatlı 
komünist partllerinin varlığı" burjuvaziyi hiç rahat
sız etmiyor. "TBKP"nin kuruluşu ve yasallaşmasının 
gecikmesi, Türki9e'nin "bazı sorunlarının"(!) 
henüz yerli yerine oturmamasındandır. "Komünist 
tehlike" için bir engelleme değil, "dinci akım"ın 
halkın çoğunluğu üzerindeki egemenliği lle, Ordunun 
durumundan ötürüdür.Eğer Kürt Sorunu burjuvazinin 
programladığı içerikle "biryerlere" gelebilirse, 
56 
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ozaman 141,142 vb ••• ' de kalkacaktır. Zaten, fiili 
olarak bir işlerlikleri de kalm,amıştır. Böylece, 
emperyalizm ile komünizm çı:ılişmesi "uyum" 
içine girecek, evrensel Çelişme Yasası da ortadan 
kaldı rı lacaktır!.. 

"TBKP11 emperyalizme karşı rhücadeleyl r e s -
m e n hedef'ten çıkarmıştır •.. P~ogramının birçok 
yerinde emperyalizme karşı, 

"··· başta ABD emperyalizı!ninin, uluslararası 
tekellerin ve egemen burju~azinih gerici(abç) 
ve milltarist politikasına katçı savunma(abç)" . 

önerlyor... Programının "ça~ımlz ve dünyadaki 
durum" başlığı altında ise, çağımizı, 

" ••• kapitalizmden sosyalizme ve komünlzme 
geçiş"(s: 11-12) - ı 

olarak belirliyor. Peki, bu nasıl olacak? "TBKP" 
bunu da rahatça şöyle açıklıyor: 

"global sorunların" çözümü içifl mücadele... Ve 
bu mücadeleyi de 111egal, anayat;al, parlamenter" 
bir yoldan yapaçak!. .• Bu süreç !Sosyalizme geçişi 

değil, sosyal-demokrasinin gellşmesini getirir, 
sosyal-demokrat bir platformda "komünizm" 
yapılması ise, bir anlam ifade etmez ve kimse de 
dinlemez... ı 
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"TBKP", karm~ık ve sonu görünmeyen bu 
önermaleri yapıyor ve sorumlul+ da yine alı~ıl
mı~ olan yere yıkıyor: 

"günümüzde bilimsel-teknik devrim sonucun
da !yapısı farklıl~an ve toplumdaki rolü 
artan bjçi hareketl(abÇ) 'nin deOitlk keslmle
rinin{abç) birliğinin saoıanması önem kazan-
mı~tır"(s: 14) . . . . 

diyor ••• Evet önem kazanmıjtır,ama, burjuvazi Için 
önem kazanmı~tır. Burjuvazi bunun önemini biliyor 
ve gerekli olanı da yapıyor ••• 

YapıSı .. bU kadar farkbl~ bir sınıf üzerinde 
"politik öncü" olunamaz ·herhaldel •• Söylene.n.ler 
yeni olmadığı gibi, burjuvazinin program hedefleri
nin temel çizgil~rini de gö$~ermektedlr. Burjuvazi, 
denge programı ile .9~lecek. için _y,alnız i~ileri 
değil, tüm sınıf ve tabcikaları elde tutmaya büyük 
özen göstermektedir. bu "gayretl"ni 1 Mayıs'larda 
radyo ve televizyonları b~nda "zamları" bekleyen 
"Türk proletaryasıtu 11 gördüğOnOz zaman, daha iyi 
anlamı~ olursunuz ••• , · 

"Yapısı farklıl~an" yalnız kapitalist-emperyalist 
ülkeler i~i sınıfı ya da hareketleri değil, SSCB'ye 
bir bakınız, ne kadar farklıl~tığını görürsünOz. •• "Ko· 
mOnist kurulu düzen" birdenbire "halk devleti" olup 
ı;;ıkıverdi ••• Bugün "Proletarya elveda!" .. naraları 

geliyor, duymuyor musunuz?Emperyalizm ve· kapita-.
lizm durmadan ~ldırıyorlar. Artık esidsi gibi de 
değil, daha "terbiyell ve usta" saldırıyorlar.~ •. 

Emperyalist-kapitalist devletlerin ~al·demokrat 
ljçi hareketlerine balanız, · ·daha tatmin-;; ı •edici 
yerlere geldiklerini, sizin tcÇirinizll!l, "f~,ı.!~tıkla
rıni'' görürşünüz. "Barış''. 110emQ1<rasl~~--gibl,Jıorunla
rı en az sizin anladıQınız biçimde .·· ·p~gramlayıp, 
savi,IClSS\,Iklarını da görürsünüz ••• 

Bütün bu geU,melere evet demenize rağmen, 
"l'B.ı<P Türk i~Çi .~nıfının politik güc0dlr11 demeye 
neden ihtiyaç duyuyorsunuz? .. _ Yapısı bu __ kadar 
"farklılaşan" bir sınıfi kabul ettiQinlı. ve bir 
sınıflar bilejenlne glrdiğiniie göre, kitle· partisi 
oldu{lunuzu daha rahat savunabUlrdlnlzL.. · 

Çeli!jl<i Türk i~i sınıfı ile burjuvazisi arasından 
çıkıp, "global .sorunlar"ın · çözOma "dayattığı" 
Için, "barıj ve demokrasi" yanlıları lle kafjltları 
(eğer varsa) arasındaki çelŞnenin bat çelipe 
olarak çözümlenmesi gerekmiyor 11'\U? Bu da, 
açıkça ABD'ne karjl mücadeleyi gOndemden 
kendlliQinden düjürürl Nedenleri de açıktır: 

1-0rtak çözOm için onun da ikna edilmesi 
gerekiyor, 

ı .. ssca, ABD ile bir "mutabakata" varmıljtır ve 
57 
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buna rnecburdur. Nitekim; 

" ••• ABD emperyallzml, günOmüzde, bölge 
devletlerini anti-sovyet bir mutabakat(abç) 
temelinde saldırgan politikası doQrultusu.nda 
yönlendirmeyl birinci amaç olarak görmekte
dir" 

diyerek, "global sorunların" çözümü için taraf 
olan ABD'nin en başta SSCB lle blr "mUtabakata" 
varması zorunluluQu kabullenlliyor. zaten bu "muta-
bakat" vardır • .;~-. · ·· 

...• ~ .-

"TBKP", Orta..;DoOu siyasetini de yahlış yorumla· 
maktadır: 

58 

"ABD yöne-tlmlntn,"bölgede politik, ekonomik 
· ve· özellikle askersel varlıOını güçlendirmek, 
- başlıca baOiaşığı !srail ve gerlci,emperyaliım 

·yanlısı rejimlerle işblrliOini derinleştlrmek 
_ ve onları bölgede gerglnUOI arttıracak bir 
'bloklaşmaya çekmek, bölgeyi NATO'nun 
eylem alanına katmak, antiemperyatıst 
hükümet ve· hareketleri bölmek(abç) ve 
birbirine düşOrmek,askerl müdahalelerle 
zayıflatmak ve yok etmek,devlet,mllllyetler, 
etnik gruplar,dln ve mezhep grupları arasında 
çelişki ve gerginlikleri kızıştırmak, Sovyetler 
Birliği ve öteki antiemperyalist gOçletl(abı;) 

.... , .. 
ı ...... . 

bölge sorunlarının çözümü dışında tutarak 
ABD yanlısı çözümleri daha kolay kabul 
E!ttlrmek istemektedir" (s: 1 $-16) 

demektedir •• Böylece, "iyi komşuluk münasebetle
rl"ni zorunlu gördüğü halde, bu kez "kötü komşula
rı" ayı rtetmekte. Orta-Doğu' daki durumu hedef 
şaşırtarak sunmaktadır.Bizce w değerlendirme 
yanlıştır, gerçekleri ifade etmemektedlr. Orta-Do
ğu'da emperyalizm yanlısı bir g(iç aranıyorsa,- bu 
herşeyi ile en başta Türkiye'dir~ Bunun yanında, 
tran,lrak ve Suriye gerici rejirtllerinln varlıkları 
nesneldir ve. sömürgecl tasarr;ufları ortadadır. 
Bulgaristan silah deposu gibidir· lve hatta iyi bir 
silah pazarlayıcısıdır. Yunanistan lle tarihsel 
olarak dOsmanlık Türk devleti için vazgeçilmezdir 
ve her dönem gündeme getirllmelı:tedlr. O zaman 
bölgede kim askersel varlığını güçlendlriyor? 
Antiemperyalist gOçier kimlerdir? Bölge zaten 
NATO'nun eylem alanıdır. ABD yıllardır, Nato ve 
Cente vb .. )<urumlarla Orta-Do~u~dadır ..• Anlatmaya 
çalı'ltı~ınız "tehlike"nln en önemili Qücü Türkiye'dir 
ve sizin "ilerlcl,antlemperyalist" gprdü~ünüz devlet
lerdir. Bir bütOn olarak ABD ı~ birlikte bölge 
halklarının başlarına bela ke$ilmişlerdlr •. "İyi 
ko.mşularınız"dan bazılannın SŞCB'nln "sözünü 
tutan" gerici rejimler olduklarını bıillnlz •. 

Orteı-Do~u'da barış ve demo~rasl bAşka yerde 
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durmaktadır. Başlıbaşına Kürt Sorunu'nun çözümüne 
bağlıdır ve SSCB 'nin uygulayacağı Orta-Doğu · 
siyaseti ile direkt bağlantılıdır ... 

Diğer emperyalistler Ise, "TBKP" prograrnında 
yer almıyorlar. örneğin; Alman, Fransız, Ingiliz, 
Japon emperyalizmi ve mllltarlzmleri saklanmakta
dır. Yine, Suriye; Irak, Iran ve Türkiye gibi sömür
gecilerin adı konulrnamıştır •.• Ayrıca, bir Afganis
tan sorunu gözlerden uzak tutulmuştur. Arap 

. gerici rejlmier.lnln durumları, lslam-Paktı.? Mısıtın 
oynadığı rol; Ürdün'ün durumu vb ••• glbl Turkiye de 
oluşan siyaset üzerinde çok etkili ol~.n .. sorun ve 
devletlerin durumları açıklanmıyor ... Butun bunları 
yalnız ABD ve "bağlaşığı !srail" lle örtmenl.n 
mümkünü yoktur ••• 

"TBKP'!, durup durLirken Türkiye'ye demokrasi 
ve barış getirmeye çabalamaktadır •... Bunun içlnd~ 
en geniş biçimiyle "iyi komşuluk munasebetlerlnl 
çizmektedir. Türkly~'de bir zama~!ar ... "Milli 
Selametçl" terin "kardeşllk ve muslumanlık" 
çağrıları gibi bir lllenim · yaratmaktadırlar.~. 

Orta-Doğu'da saldırganlık Kürdistan'ı paylaşmış 
devletler tarafından bizzat gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye bunların başında gelmektedir. lran,lrak ve 
Suriye'nin durumuda budur. Bunlar, ·lsrail'den "ÇOk 
daha gerici ·.ve saldırgandır\ar. Bunları gizleyerek 
bif y'ef'e varrllak mümkün değildir. 

Sorun açık. olarak şudur: Orta-Doğu'da ABD ve 
SSCB arasırıda bir "detand" vardır. "Mutabakat" 
aranıyorsa burada aranmalıdır. Arelarında bütün 
sorunların başlama ya .. da bit! rilmesi ile ilgili bir 
açık · anlaşme görQIOyor.. Orta-DoQu devletlerinin 
Iradeleri sorunlarda etkili deQIJdlr. Savaşler hemen
'cecik dureblliyori ••• Bu büyük devletler birbirlerinin 
önerllerine uygun olarak ".barış ve demok~asl"yi 
yer yer "uyguluyorlar"~ •• 

{ ... ) 
SSCB, emperyalist( yalnız ABD olamaz) rasyonalleri 

kabullenmiştlr~ Bahsedilen "barış ve demokrasl"nin 
de kurulmasına taraftardır. Kendi sorunları, en 
azından bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla da 
sosyalizm 'den (komünizm 'den zaten vazgeçlimiştir) 
önemli dönOşler göstermektedir ve büyük tavizler 
vermektedir. Küçük devletlerin ve mazlum ulusların 
'.'Kendi başlarının Çaresine Bakma Hakkı" zorunlu 
bir hal aldığından, Tecrlt'e uğramamak için zorunlu 
taraf olmaları dayatılmıştır ..•. Bu nedenle, biz de 
mazlum bir ulus olarak "Kendi Başımızın Çaresine 
Bakma Hakkı"mızı kullanacağız ... Bu Hak, bizim 
için önemli karşı-devrimci bir güç olan TC'ye 
karşı mücadeleyi zorunlu kılmaktadır .. 

. Eğer, siz TC 1de "barış ve demokrasi .kazanacak
sanız" -ki, öyle söylüyorsunuz- ve TC sizin ülkeniz 
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ise(!), '•o zaman Kürt ulusu ile bu geriCi ve emper
yalizm yanlısı saldırgan devl~t arası,ndakl .~zl.?şmaz 
çelişme nasıl çözümlenecektır? TC nin somurgecl 
bir devlet olduğu, Orta-Doğu'nun en büyük Jandar':.. 
ma gücünü oluşturduğu ve militarizm! açıkça 

belirtilmelidir.. SSCB, TÜrkiye'de "istikrarlı bir 
devlet yapısı" istiyorsa, bu onun Orta-Doğu'daki 

stratejik durumu ve kendi çıkarlarıyle ilgili?ir. 
ABD ile arasındaki "detant" gereği ve Orta-Dogu·
daki emperyalist rasyonalleri resmen kabul etmiş 
olmasındandır. Peki, siz "ülkenizin çıkarları"nı 
nasıl aıciklayacaksınıi? Sizce, TC "istikrarlı bir 
devlet" ·alarak, bu saldırgan yapısı ile sömürgeci 
tasarruflarını devam ettirmeli midir? 

Eğer, "gelişmenin temel eğilimi, artık barış ve 
toplumsal ilerleme güçlerinin başarıları, çağımızın 

kapitalizmden sosyalizme_ geçiş çağı olma karakte
rini" belirliyorsa ("TBKP" Program Taslağı, s: 15), 
o zaman hedefi açık koyunuz. "Bazı yasallıkların" 

oluşturulması, yani, kendi çıkarınız için, "uluslar
arası dayanışma ve işbirliği" gibi bir kavramı öne 
sürerek, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile 
sömürgeeBer arasındaki çelişmenin üstünü örte
mezsinizi Böylesi bir çelişmenin "kapak altı" 

edilmesi, Ulusal Kurtuluş Hareketimiz! safdışı 

eder... Bu programınız ile Kürt Ulusal Kurtuluş 
Hareketi safdışı edilmektedir. Bunu görmemek ve 
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bilmemek için, ahmak olmak gerekir! Zaten, 
Programınızda "demokratikleşmenin önünde Kürt 
Uluşal Sorunu'nu engel" görmı;ıktesiniz ... Bizim, 
emperyalizm ve sömürgeciler llci onların yerli 
ortakları arasındaki çelişkimizi i (nitelikleri ne 
olursa olsun) ortadan kaldırarak; 'ne verilirse biz 
kabul ederiz", yeterki "barış ve. demokrasi" olsun 
demektesiniz... Filistin ·Devleti 'ni ·meşru sayarak, 
Kürdistan Sorunu'nda bu kadar koşullu ve pragma
tist hareket etmek, dayatılan emperyalist rasyo
nallerin kabullenllmesl ve açıkç~ çıkarlarınızın 
savunuimasıdır. Istediğiniz kadar "literatür" parça
layınız, bunu kamufle etmek inümkün değildir ... 

Bir sorun da şudur: 

"saldırganlık ve baskı poUtikasına karşı, 

barış, demokrasi ve toplumsel ilerleme(abç) 
için mücadele çağı" 

ndan bahsediyorsunuz. · Bu "toplumsal Ilerleme", 
eğer Türkiye'de alacaksa, Kürdustah Ulusal Kurtu
luş Mücadelesi ne kadar geri tutulacaktır? Çünkü, 
KUKM! nin bunun "önünde engel" olduğunu söylü
yorsunuz. 

Hiç sıkılmadan da "bu gellşntıeyi başarı ile 
sürdürmekte" olduğunuzu açıklıyorsunuz. Nerede 
ve nasıl? 70 yıldır, sosyalizm "toplumsal ilerleme
yi" Gıdanks ve Lenin tersaneleri'nde "haç çıkaran 
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proleterler" ya da uzayan "kuyruklar" kadar mı 
ilerletti? Işçilerin "önemi artarken" "sosyalist" 
.ekonomiden aldıkları paylar mı arttı? SSCB'deki 
başkaldırıların ve 70 yıl sonra oluşan ulusal ayak
lanmaların, yaratılmış "ilkel Insan tiplerinin" 
yoksulluk simgesi haline getirilmesini mi pazarlı
yorsunuz? Bizi de bu biçime sokmaya mı niyetllsi
niz? "Sosyalist" devletlerdeki "ileri gelişmeleri" 
anlatmak, biraz ayıp olmuyor mu? 

( ... ) 
"TBKP" Program Taslağı "emperyalist ülkelerdeki 

askersel-sınai komplekslerden"(s:9) söz ediyor. 
Askersel· kompleksleı: "sosyalist" devletlerde nasıl, 
bunu da açıklamak gerekmez mi? Bugün SSCB'de 
ve, Dqğu Bloku'nda oluşan olayların nedenlerinin 
büyük bölümü, milyarlarca liralık askersel yatırımlar 
değil mi? "En önemli barış gücü sosyalist devlet
lerdir"(s: 10) diyorsunuz ••. Tersine, SSCB ve Varşova 
Paktı Devletlerinin askeri yatırımlarının fazlalığın
dan Gorbaçov bile şikayette bulundu .•. Programınızda, 
"2000 yılına kadar yeryüzünü ·nükleer silahlardan 
arındırmayan. söz veriyorsunuz! Buna SSCB'yi de 
örnek gösteriyorsunuz:"Sovyetlerin askeri gücünün, 
emperyalist saldırganlık politikasının .geriletilmesi 
için olanaklı "(s: 1 1) olduğunu belirtiyorsunuz... O 
zaman "mutabakat"ın nerede ve nasıl olması 
gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır •.• Bize, dünya' 

>· .~ •• ; ~ 

nın herhangibir yerinde bir savaş gösteriniz ve 
taraflarından biri "sosyalist" devletler olmasın? 
Silah pazarlarında, her 10 büyük satıcıdan yarısını 
"sosyalist"devletler (ya da "sosyalist" patent
ler) oluşturmaktadır. Böylece, dünya silah pazarının 
kontrolU de, yarı. yarıya "sosyalist" devletlerin 
egemenliği altında değil midir? 

"TBKP" Programı hedefi resmen şaşırtmaktadq·. 
"Barış ve Toplumsal llerleme"ye ayrılan büyük 
bölümü ile yalan ve yanlış bellrlemelerfe' doludur. 
Bunların tümünü burada sırı:ılamakolanakhde!jil. 

( ... ) 
Program "ülkemizde tarihsel bir geleneğe sahip 

olan barış hareketi"nden de söz ediyor. Türk 
devleti ve toplumsal yapısında, bırakınız bu gelene~i 
barış · kavramının tartışılması bile zordur. bu da 
katmerli bir yalandır. Yıllardır gasp, talan, ganimet 
anlayışı ile büyümüş, gelenel<sel vurucu ve kırıcı 
bir toplumun, hiç bir yerinde barış bu!amazsınız .• 

~'" ' 
! .. ·, ~ :- ; i ı , ; ; ı ~ ~ ; • · > • , r . : ·.,: ! : -, -

d-"Genel Strateji" ve bugünkü "amaç". 

~'TBKP", emperyalizm ve çelişmeler konusunda, 
yukarıdaki gibi bir anlayış izlediği sürece, "sittin 
sene" Türkiye'yi kapitalizmden sosyalizme geçire-
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-..·:', . :. r. 

-.• r 

mez. Zaten, bunun evrensel boyutları da gi:izler 

önündedir •.. 

Çünkü, ''TBKP" anti-kapitalist mücadeleyi 
' gündemden çıkarmıştır ve bunu "Milli Cephe'!(bir 

hayli geniş!) için feda etmektedir. Hem de, legal, 
parlamenter mücadele veren bir parti olarak 
"meclislere" girmek Için... Bu reformizm'dir ve 
geleneksel yanlarıyle birlikte bazı özgün durumları 

da getirmek:tedir. Ekonomik olarak sosyal-demokra
siden daha geri bir liberal "program", nasıl olduğu 

belli olmayan bir "kitle partisi" ve en geniş 

· ·ııc~phe" ile gündemleşmektedlr •.• 

Doğ'al olarak, st·'nn e 1 ı st' de "BARIŞ VE 
DEMOKRATIK YENILENME" (s:27) olmaktadır. 

Barış, aslında "Türkiye 'de us lu us lu, kardeş kardeş 
oturma"dır. Rahatsız edici olanler ve "terbiye 
edilmemlşler" çıkarlarsa; bunlara karşı mücadele 
edilecektir. O zaman, kendi burjuvazisi lle birlikte 
olma yoluna girilmiş olunacak... "Barış ve Demek.; 
rasi" burjuvazinin ver-al yetkileriyle olduğundan, 

oyuh. bozulduğunda, arkasında birçok insanı da 
ortada (her zaman olduğu gibi) bırakTverecektlr ... 

TC' nin "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" A tatürkçO 
parolası, "TBKP"nln "Uluslararası Birlik ve Daya
nışma" ile birlikte "Barış ve Demokrasi" parolası 
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olarak kendini bulacaktır. 

( ... ) 
"TBKP" programındaki "Yenilenme" olarak 

ordu, ekonomi, parlamento, anayas'?, ulusal çıkarlar 

vb... konularında öne sürülen çözümler( 1) tümü ile 
Türk burjuva parlamenterizml 'nin P 1 an ve 
P ro g r a m l a rı çerçevesindedir ve de onu 
aşamıyacaktır. · 

Demokratik "Yenilenme", açıkça sosy~lizmin 
evrensel b u n a 1 ı m ı (buhranı da diyebillrsin1i1) 
Için, yeni bir çıkış yolu aranmasından başka 

birşey değildir ••. Bunun Türkiye'ye yansıması ise, 
"TBKP"nin Türk burjuva parlamentosunda yerini 
almasıyla belirglnleşecektir. Elbette, "TBKP" 
buna bir program ve hatta slogarı 'da getirecektir. 
Örneaın; 11 emekçiler meclise" gibi... Ama, bu 
burjuva demokrasisl'dlr,"yenllenme"ı bu olacaktır •.. 

Bu "Yenllenme"nln neler olaca~ı da "TBKP"nln 
Program Taslağında şöyle sır~lanmıj(tadır: 

"Ekonomik,toplumsai, kült(jrel . ilerlemenin: 

iş,toprak ve adil bir gelir da§ılımının;konut, 

· eğitim ve sa§lık hizmetlertinin; bunalımsız 
(abç) bir gelişmenin ve geletek güvencesinin; 
barış,özgOrlük ve eşitliğin tam olarak gerçek-
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leştlrilmesi"(s:-27): •• 
Bunlar Genel Strateji olarak öne sürülmektedir. 

Ve bunların "sosyalizme geçilmesiyle olanaklı" 
olacakları iddia edilmektedir. Böylece, Genel 
Mücadele ile.Progı·am çalışmaktadır. 

Bu hedetl~r · ~lıi:ıda sosyal-demokrat hedeflerdir. 
En llbetaı.· ~rjwa partlli!rlnln program hedefleri . 
arasında .. bi.le ·y_er _·. alrnaktadırll!ır. "Sosyalizmin -
gerı;ekteşmesi~e. olanaklı" olmalarını kitlelere 
bakietmemek gerekiri Genel bir ''komünist" strate
ji, herhalde böyle olamaz ••• 

Ayrıca,bu hedeflere varılabilmesi Için kimin 
elinden neler alınacak, belll dt!Oildir ve Işin Ilginç 
yanı da "bur.ıalimsız geçlş"le buna varılacaktır. 

CHP ve SHP'deki "halkçı dOzen, eşit işe eşit 

ücret, toprak reformu, adil gelir dağılımı, sosyal 
adalet vb ••• " önermaleri ile bu "TBKP" programinın 

ayırtedici yanları nedir? Bütün bunlar "sosyalizme 
geçilmesiyle olanaklı olacak" da denilemez. Bugün
kü dOzen içinde de çözümleri olanaklıdır. Ayrıca, 

biz bunları çözmüş "sosyalist devlet" te görmüyoruz 

Bu Genel StrateJi, .. demokrasiyi kazanma., 
olarak gerekçelendirilmektedir. Peki, ka1~nılacak 
olan demokrasi hangi demokrasidir? Bunun adını 
koymak gerekir.·· 

Elbette, burjUIIa demokrasisi 'nin tüm olanakların

dan yararlantnak gerekir •• Komünistler ve sosyalist
ler olarak böyle bir platformda bulunulmalıdır •• 
Biz, KUKMnin 1 tt lf ak 1 ar ı açısından TOrk 
devrimci ya da demokrat oluşumları için böyle 
bir yapıyı ister ve terdtı de ederiz.... · 

"TBKP" bunun Için mücadele edilmesini öneriyor, 
gerekliliğini savunuyor, ama, adını açık koymuyor. 
Kendisi "KP" olma yolunda olduğu Için. mücadele 
edilmesini istediği dOzeni glzliyor ••• Ayrıca, bu 
yapının ol\JŞıiıasınır'ı "sosyalizme geçiş ile olanaklı 
olacağını ~ylüyor ••• NEDEN? 11 TBKP"nln- mücadel.e 
edilmesini 'önerdi Ol dOz ey "sosyalizme geçiş" . . U e 
olanaklı olacaksa, önce sosyalizme geçi§in mücade
lesini vermek gerekmez mi? 8u yanı lle de "TBKP" 
programı çellşmektedlr.Hem de "TBKP" "Türkiye 
nüfusunun ezici. çoQunl~ çıkarına bir çizgi" 
olarak strateji bellrllyor. Fakat, bu strateji Işçi · 
sınıfının siyasal Iktidarı· için değil. Bu mücadele 
ona göre, "işçi sınıfının deği~ ik kesimleri içirı"dir. 

Bu anlayış lle, elde edilmesi umulı'ınların ''sosyaliz
min kuruluşu" na i h a 1 e edilmesinin gereği de 
yoktur. Çünkü, "TBKP", "gerici iktidardan devrım ... :-:
slz(abç) yönetımi alma : yolunu" seçmlştiri Sizce,_ 
Orierllen böylesi bir süreÇte, sosyal-demokrasi 'nin . 
Iktidar altarnatif! olma olanağı daha fazladır... ..· 

Hem toplumsal "yenlleiYTle" . için bazı so,runların . 
6} 
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çözümü gerekli, hem "devrimsiz" bir. biçimde 
burjuvaziden "yönetimi alınacak", hem de sosyal
demokratlar dahil bütün güçlerle "Milli Cephe" 
kurulabilecek... O zaman, bu sorunların çözümünün 
"sosyalizme geçi~" e terkedilmesi gereksiz olmuyor 
mu? 

"TBKP" Program taslağı, "barı~ ve toplumsal 
yenilenmenin toplumsal güçlerini 11 de açıklıyor: 

"işçi sınıfı, kent yoksulları, köylülük, aydınlar 
ve geleneksel orta katmanlar(abç}, ulusal 
ekonomiye katkıda bulunan i§ adamları 
(abÇ}" .•. 

Bunlar "TBKP"ye. göre "sosyaL sınıflar" dır .• 

Ayrıca, "sınıfsal olarak türdeş olmayan gençlik, 
kadınlar" gibi "sosyal sınıflar" ile "Kürt halkı 
gibi ulusal bir güç (abç)" ü de u çıkarları bu strate
ji ile uyum içinde olan toplumsal güçler (abç)'' 
olarak ayırıyorts:2B) • .'. 

Böylesi karma~ık ve kendine göre bir anlayış . 
ile sınifları belirliyor. Bu sınıfların hepsi örgütlülük; 
lerine ve yapılarına göre, "birleşik" içinde yer 
alacaklardır. Ve "işçi sınıfının öncü politik 
gücü TBKP'' bu yapı ile sosyalizme geçmeyi de 
ihmal etmeyecektir!.. Biz, bu stratejiyi anlamakla 
güçlük çekmekteyiz. "TBKP" sözünü ettiğimiz 
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bu güçlük kar~ısında belli "suçlam~lar" da bulunabi
lir. Ama, bu uydurma ve "zorla'' konuıiılandırılan 
yapı ile sosyalizme geçemez .•• Kürt halkının durumu 
da ilginçtir. Örneğin;"i.Jlusal bir.·· güç olan Kürt 
halkı" "TBKP" programına göret ne yapacaktır? 
"Barış ve yenilenme'' için nerede ye nasıl duracak 
tır?Di! ·ve kültürü serbest edllere~"TBKP'1 program 
hedeflerine uygun bir örgütlenme Için Kürdistan'da 
potansiyel ml olacaktır? Ya da "11BKP"nin "birleşiK' 
örgütset çalışmasına katılarflk "i!erleyeceku 
midir? · 

. Yine, "ulusal ekonomiye katkısıf olan iş adamla
rı"· "anti-tekel mücadelede" Milli burjuvazlyi mi 
temsil etmektedirler? Bunlar ~konomiye . nasıl 

"katkı" yapac. akl ardır? Acaba, "TfKP" nin ya.sallaş
masını gerekli gören "büyük sana iciler" yok mu? 
Bunlarla ilgili program nedir? Bu lar da mücadele 
kapsamı içinde . görülebilirler mi Çünkü, "global 
sorunlar" karşısında "sistem fatkı" kalmadığına 
göre, "bilimsel ve teknik devrim" gereği oluşan 
yeni durumlar içinde büyük san~yiciler de haydi 
haydi görülebilirlerl. Ekonomiye da "katkı" da 
bulunabill rler ..• 

Nitekim, kapsam o kadar ge~iş tutulmaktadır 
ki, "TBKP" programı "Amerikancı, gerici, milita
rist güçlerin politikasından(abç) çeşitli burjuva 
kesimler de zarar gôrmektedir" diyor ... Ve;. 
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"barışın 

denilmektedir.· "TBKP"nin böylece "keli görünmüşıı 
oluyor.· ·ııulusal· ekonomiye katkı da bulunan iş 
adamları ve sanayiciler" diyerek daha önce gizle
rneye çalıştığı "ayrım'', genel "strateji"si doğrul:-
tusunda ortadan kaldırılmaktadır. . 

Böylece, mücadele emek-sermaye çelişkisi ve 
Ilişkisinden "ulusal çıkarlara" yükselip ve oradan 
da "barış ve demokrasi" ye geçmektedir ••• "lş 
barışı", "eşit ve dengeli kalkınma",''eşit ~lir 
da{lılımı", "vergi adaleti" vb... isteyen, kendısına 
"bEm de sosyalistlm" «!i:Yen Sabancı da herhalde 
bu tanım içindedir. Ülke ekonomisine, ulusal 
ekonomiye katkısı olan ve vergisini de düzenl_i 
veren(bununla da övônen) bir iş adamı olarak 
Sabancı da ''global sorunlar"dan etkllenmektedir~ 
Ve barıştan da yanadır. Ayrıca,Ametik~~ı pqlitika
dan da zar~tgörmektedir(kendi belirlemesı) •. Sabancı; 
son belirlemelerinde Liberal bir ekonomi ve bunun 
doğal sonuçları olarak da burjuva demokrasisi 'nden, 

. çoğulcu demokraslden, A. T 'ye girmekten de.· yana 
olduğunu açıklamaktadır. "TBKP". de sadece 
"gerici iktidar" da!'l (or:~~da yok, belkı öıal lktida'": .·. __ 

rı söz konusudur!) yönetimi devralmayı(l) önüne 
koymuştur... ntBKP"niri bu soyutlamasına-' ve 
genel stratejisine uygun olar al< "bUgünkü arnacı" 
da bellidir: · · . 

"BARlŞ ve YENILENME". _Bu amai::ını da re s ,.. 
m e n açıklamaktadıi'(s:34) •••.. 

e-Devlet1 Siyasal Iktidar ve Ordu. 

"TBKP"l sömürgecl Türk devletine sahip çıkmak;. 
tadır. Devleti ortadan kaldırmak yerine, onli 
yeniden düzenlemeyi (geleneksel yurtseverlik 
yanıyla 1) ve güçlendirmeyi öneriyor. re Devletini. 
gerici~ emperyalist saldırganlığın en önemli gOcü 
kabul etmiyor ve militarist yapısını "ulusal çıkarla .. 
ra göre" gerekli de görüyor.· 

"TBKP", TC devletinin ni teliOini; · '' 1980 öncesi .. 
bilinçli yaratılan terör ve buna dayanılarak gerçek-:". 
l~tlrilen askeri darbe"(S:39) olarak görmektedir •. : 
Yani 12 · Eylül'ü hemen hemen meşru saymakt,,. 
ve devletin kendini savundu(lunu ifade etmektedi.r.: 
Ayrıca, 12 Eylül'ün gercekçel~iftln hiç biri~, 
de{ılnmemektedir. 12 Eylül böyle bir nedene dayalı.·. 
gelmedi, önceden planlarumştı ve bii, "yaratılan 
terör'ü" kimin yarattaOlm da "TBKP"den sormak,~ 
istiyoruz. Bu "gözle görülmeyen eUe t~tulmayan~ 
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güç" kimdir? .. Ve "TBKP" "faşizmi" de ortadan 
birdenbire. kaldırıp, yerine hernedense "askeri 
darbeyi" Ikame etmiştir ••• 

Keyft.anlayış ile sorunları., yorumlama, ahşkanhQı, 
ona, kendisine yönelecek "t:ehllke"yı:: göre devlete 
istediQi niteliQi verme cesaretini de veriyorl 
Sergilenen bu anlayış, devlet lle mücadele ve 
ilişkilerin "gerici, mıutarist güçler11le(s: ı 9) . müca
dele derekesinde aşaQılara çekilmesi olarak ken
dini gösteriyor. Yani, TC devleti hedeften özellikle 
düşürülmüş olmaktadır ••• 

·."TBKP" ABD'yi "iÇişlerimize kabaca(abç) ·müda
hale eden bir güç'~ . s.aya~ak, ABD emperyalizminin 
saldırganhQını c;ta- h_edet olarak küçültmektedir. 
ABD'nin ••ordu, ·devlet, aygıtı, toplumsal y84amın 
tüm alanlarında kendine bağlı kadrolar ol~tur

.makta". ·olduQunu belirleyerek,. ashnda "kaba 
olmayan•t. biçimde müdahaleci olduQunu kabulleniyor. 
Hatta denilebilirki, ·TC 'nin her yerine girmiş 

durumdadır. "TBKP" .. ABD 'nin oluşturduğu yapı yı 

kaldırmak için de . TC'nin düzeltilmesi görevini 
üstleniyor... Bu lşgüzarhğı, ona, TC'nln reform 
yoluyla "yenileneceğinin" olanaklı olduQunu gösteri
yor ı Herhalde, belli kıyafet düzenlemeleri, parasal 
olanaklar verllmesi, generallerin değiştirilmeleri, 

polis ve MIT şeflerinin · ''eQitllmelerl11 vb... gibi 
düşüncelerle, ABD'nin ''ordu ve devlet aygıtı 11nda 
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denetimi azaltılacak, .· TC'devleti düzeltilerek, 
düşürüldüi;)ü 1.'badl.reden"· kurtanlacaktır ••• 

TC devletini ele ah rken~ tanıml*'masında devletten 
ayrı bir de "baskı_ aygıtı" ·[· ayrı.mı getirerek, 
kendi .müdahalesi ile bu "aygıtı". düzaltrnek yoluyla, 
devleti siyasal olarak ele ııgeçtrmeyi" hayal et
mektedir t Programının başka ~Ir yerinde lse,bu 
söyh!dikleri lle hemen çelişerek,' bu "baskı aygıtı

nın" kolay kolay deaışmeyece. ği~.ı i vurgulamaktadır. 
Devletin bu "baskı aygıtı" ile birlikte bir bütünlük 

oluşturduğunu .da göstermektedir i diyor: 

, 110rdu,polis,M1T, .yşrgı. org~nları hem sayıca, 
hem de nttelikçe güçlendir~lmiştir" (s:25) 

diyerek "bir haytit• yakınmaktad~.Bu baskı··güçleri
nin 11 modernleştikle.rini" ve "bil msel-teknik devri
mln11 zorunlu bir sonucu oldukla ını gerekçe göste
rip, bir ölçüde kabullenilmel ini· önermektedir. 
Bu nedenle de müCadele hedefl,rinin şaşırtılmasını 
sağlayarak, önemli bir yanıttmaya girmektedir. · 

1 

"TBKP" "yenilenme" önerdiği! için, buna uygun 
kavramları da bulmayı ihmal 'tmiyor. "Bu denli 
güçlü ve baskıcı, gerici, emperyalist saldırganlığın 

temsilcisi devlet" ten de bat'ısediyor. "Egemen 
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güçlerin yeni Utlk re iml(abç) içinde" nihayet, 
· ·. TC devletini " ha sa am ve daha etkin bir yer 
· almıt" olarak belirliyor. Çok tükür L. 

"TBKP", "Oligafllnin uyguladaQı . politikadan" 
bahsetmek suretiyle, TC devleti için yeni bir 
(onun için) tanıma geçmektedir. Bu ollgartlnln 
"anti-demokratik, otoriter reJimin işlevi, itçi 
sınıfı ~e halkın(abç) istem ve çıkarlarının gerçek
letmesıni engellemektedir"(s:26) · diyerek, daha 
"ileri" belirlemelerle; "Komünist" olmasa bile, 

' '·-"yenilenmenin" kazanacaaı "demokratlkleljme" 
Için zemin aramaktadır. Sormak gerekir, gerçekten 
Türkiye'de böyle ml oluyor? Halkın çoQunl':JQu 
1980 Askeri Cuntası 'nı desteklamedi ml? İljÇi 
sınıfı ve diQer "rejimin uygulamalarından zarar 
gören sınıf ve tabakalar"10 yıldır nasıl bir mücade
le geliştirdiler ~ğer "TBKP"nin yasal18fjması için 
onay vermezse (11TBKP"nin kurulması ve TCK'nun 
141,142. maddelerinin kaldırılması için referandum 
daha demokratik olablllr 1) halka ne diyeceksiniz? 
Parlamenter yoldan mücadelenin sonuçlarına katla-
nabilecek misililz? · 

Çoğunluğun kararının esas abndıQJ bir burjuva 
yönetimi, oyları ile seçmek ve düşürmek hakkına 
sahip halkın karşısında nasıl bli.- mücadele verile
cektir?· Belki de1 halk oylarıyla sağ bir yönetimi, 
-en· fazla sosyal-demokrasiyi ~çeçektir. O zaman . 

,.. :,:::.:: :.. ' 

. "KP"nin gereği ve önemi iGÇl sınıfı ve halk Için 
. ne olacaktır? Görünen odur ki, bütün yasal kotul
. .: . ları (nasıl olursa olsun anlayıçı ile.) kabullenmek 

durumundasınız •• .t,te, böylece ''demokrasiyi kaza
nacak" sıruzL. 

· Askerler-Qen "yurtsever yanlan olanlarla", "halkın 
iÇinden çıkma subay ve erler"le blrllkte, otoriter 
rejimin size ve devrimci ·mücadeleye kafll nasıl 

·bir tavır alac&Oıru dütünüyorsunuz? · Halkın duygula
_rı ve bulunduQu düzeyi, bugünldl iktidar temsil 

.. etmiyor mu? 70 yıllık "komünist kOltürün- tClljıyıcı-
. ,:Şı" partiler olarak, "halkımızın" geleneklerini ve 
. "milli nltellklerlni" nasıl deQi!}tireceksiniz? Artan 
c;amllerin sayısını nasıl azaltacaksıruz? "Global 

_. Sorunlar"ı öne çıkararak, "Baraş" havarlliği yapmak 
.· başka şey, "KP" olmak bClljk-a -lj&ydir~ •• Bugün burju

vazinin temsilcileri . bile . "banta çctOrı" da bulun-· 
maktadırlar. Ve "Halk", bütün dünyanın barıt 

' içinde rahat yaşaması için "heykelleriı_ dikiyor ••• 
l, - . . 

( ... ) 
"TBKP", . mevcut anayasanın · da "birçok sorlinun 

.ge.rçeklettlrUmesi" için değlttirilme.sini is~etn~l<te
ölr. Türkiye'de bütün siyasaLpartiler, kendi )Çikar
ları açısından, ~yle ya da böyle bu değişikliği 

_ iştiyqrlar. "TBKP',' ayrıccs, bu anayasanın "demok-"-·. - . 67 
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.. raü'ı<:rf bir anayasa olmasınırı ancak kendi katılıf"!:ll' 
·ue mümkün olacağını söylüyorl~.(s:38) Bu tur . 

. ~·değişiklikler "TBKP" parlamentoda olduğu_ . z~man 
da yapılabilecektir ••• O zaman anayasa kendılığınden 
"demokratikleşecek"tir ••• 

Değişec.ek anayasa "katılımcı bir _demokratik " 
rejimi,demokratik,laik,sosyal,hul<uk devletını kurallara 

· bağlama"(s:J9)yı sağlayacak. Bugün 1982 Anayasa
sının değişmesini SHP'de istiyor, ANAP'ta DYP'de •• 
SHP'nin programında da ·"Laik, sosyal,demokratik, 
hukuk devleti" ilkeleri var. Bu biçimde bir anayasa 
TC devletini datıa da garantiler altına alır. Sosyal
demokratlar bunu iyi bilmektedirler. Peki, sizin 

· bunlardan ayrıldığınız · yanlar nelerdir? Biz hiçbir 
·farklılık görmemekteyiz. Tersine geri yanlar bile 
vardır. Bu anayasa TC'nin anayasasıdır. · Onun 
kurallarını belirlemektedir. Yani, "TBKP" Türk 
Parlamentosunda yer almanın programını önermekte 
ve bunu "Marksizm-Leninizmi fikirsel olarak 
Türkiye koşullarına uygulanması" olarak adlandır
maktadır ••• 

"TBKP",TBMM'nin "politik sistemin en üst 
organı olması 11 (s:36) görüşündedir.. 11Gerçekten 
çok partili bir rejim (abç) kui'ulmalı" diyen "TB
KP", 

"Komünist partisi ve Kürt ulusal hareketi, 
68 

.da diyor •• ~ 

"TBKP", bu program hedefleri ile, bazı devlet
lerdeki "kardeş partileri" gibi "n!! uzayan ne de 
kısalan" yapısıyla düzen partisi olarak yerini 
alacak ve Türk burjuva demol<ırasisine "çeşni" 
katacaktır. "Tüm yasaklı politik örgütlenmelerin 
yasallaşması" ise, faşist ve dinci :eğilimdeki hare-

. ketlerin de bu düşünülen demekrası içinde yerlerini 
almalarını getirecektir. Bunun nedenleri ise, yalnıı
ca "TBKP"nin kendi yasallaşmasırlı güvence altına 
alması değil, aynı zamanda toplumsal olarak bir 
"detand"ın zorunluluğudur da. ; Anlaşmanın en 
önemli yanı da böylesi bir "mutabakat"ın olması
dır .. Zaten Türk burjuva demekrtasisi de bunun 
peşindedir ••• . 

Kim böyle bir anlaşmaya ve "bahş içinde. birara
da yaşamaya" gelmez ki? 141,142 ve 163. madde
lerin kaldırılmasını (burjuvaziden 'istenmektedir ve 
o bu hakkı verecektir •• ) istemenin gereği yoktur, 
zaten bu anlayışla fiilen uygulanamaz hale gelen 
bu maddeler, özellikle de "TBKP11 ye uygulanamaz 
duruma gelmişlerdir. "TBKP" yasal olarak zaten 
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korunmaktaclır. Bugün cezaevler,ine baktığımız 
zaman, bu maddelerden yargılananların sayısı o 
kad8r ~~ır ki, ceza yasasının diğer uygulanan 
maddeleri kaldıkça bur;ıların kalkması bir anlam 
ifade etmeyecektir.; 12 Eylül döneminde de bu 
maddeler en az uygulanan maddeler olmuşlardır •• 
Yani, "şanh ve güçlü mücadele gelenekleri ile" 
"TKP ve TIP birleşme" -yoluyla {başka biçim ve 
başka adla· olsa da) yerlerini almış olacaklardır. 
Buna da "demokrasiyi kazanma" diyebileceklerdir ••• 

-( ... ) 
: 11TBKP" o kadar taviz . vermekte ve şaşkınlık 

içine girmiş bulunmaktadır ki, açıkça ne yaptığını 
bilmemektedir. Sıkıyönetim ve Ola{janüstü Hal 
Yasalarının "demoktatikleştirilmesini" · bile öner
mektedir. Ne kadar ilginç bir öneri. · Bir devlete 
karşı mücadele eden ve "siyasal iktidarı ele 
geçirmeyi" düşünen(!) bir hareketin, o devletin 
en önemli ·baskı aracı olan yasalarını "demokratik
leştirmeyi" istemek, siz bu işe bakınız L. Peki, 
kim bunu yapacak ve" nasıl yapılacaktır? Bellidir, 
herhalde "TBKP"nin katkıları ile Avrupaya iyi 
görünecek . "daha usturuplu" bir biçim verilmesi 
anlamı ı:ı~ gel_ç(lekt~Qi r ••• 

"TBKP" programının başka bir yerinde de "sıkı~ 
yönetim uygulamalarına karşı olduğunu" söylernek-

.·t .,···:-·· 
. ..-

F; <••, 

tedir. Bu, sanıyoruz ki, "demokratik ', atinayan 
sıkıyönetim" e karşı olmadıri •• Niteklm,'!TBKP" 
şöyle demektedir: 

"Silahlı kuwetl~rin .demokratik rejime karşı 
kullanılmasını önleyecek, onu yurt savunma
sıyle görevli kılacak, clerpokratik rejime ve 
halkın seçtiği parlementoya bağlı kalmasını 
sağlayacak, iç yapısını demokratikleştirecek 
bir reform yapılmalıdır" 

diyor ••• Bu düşüneeye göre, Sıkıyönetim Yasası 
nasıl "demokratikleştirilecek"tir? Bu şu demektir: 
Sıkıyönetim yasal oh:irak olabilecek, "yurt savun
ması ile görevli" olduğu için, ordu. "olağanüstühal" 
doğal o~arak yaşayebllecektlr.C:hneQln Sovyetlerdeki 
sıkıyönetim uygulamaları ttdemokratik" olmaktadır. 
TOrk ordusu da yurdunu "koruyup kolladığı dönem
lerde "demokratik sıkıyönetim" uygulayabilir. 
Açıkça şunu demek daha iyi olurdu;"ordu; bizi 
rahatsız etmesin" "yurdu korumak için sıkıyönetım 
ve olağanüstü hal"yaşasın. •. "TBKP" kendi yasalitesi 
için özgürlükleri en çok baltelayan ve ordunun 
elinde müdahale. içiı:ı en önemli silah olarak bulu
naı:ı sıkıyönetimin "demokratik" olai'ak uygulanabi
lirliğini kabul etmektedir ••• 

"TBKP" Türk Ordusu konusunda çok·"ulusal"dır 
ve,. "Yurt savunması"nı da çok düşünen bir parti-
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dir. Böyle olduQu için ("Komünistler" için ülkenin 
siyasi ~ınırları yeniden çiziliyor!) de, ordunun 
bugünkü ,yapısını k.abvL etn:ıiyor ve onu "ı-eforma" 
götürüp, düzeltmeyi düşünmektedir. Böylesine 
geliştirip, güçlendireceği orduya "demokratik 
sıkıyönetim yetkileri" vermenin sakıncasını görme•. 
mektedir. Bu durum, ordunun, "Olağanüstü Hal" 
yaşarken de "demokratik" olmasını kolaylaştıracak

tır. Çünkü, 11 TBKP"niıi Türk ordusu ile ilgili düşünce
leri şunlartlir: 

"Subay ve erlerinin de bütün yurttaşlar gibi 
temel hak ve özgü-rlüklere sahip" 

olmaları gerekir. Demek ki, ·subaylar ve erler 
"demokratik olmayan sıkıyönetim . ve olağanüstü 

hal''ler nedeniyle temeı hak ve özgürlüklerine 
sahip deQildir, bunu sağlamak Için or.du'da "re· 
form" gerekmektedir ••• 

1iTBKP" birçok sorunda olduğu gibi,ordu ile il· 
gili de olup-bitenlerl,tarlhsel süreç içindeki uygula
maları,ordunun iç yapısı,eğitiml vb~'yi görmemez
~ikten gelm'ektedir.Bugün Kürdistan'da "Olağanüst(j 

hal" vardır. Bu bizzat "Anayasa!" bir çerçeve . 
içinde ve "demokratik" olarak "yurdun savunulması 
nedeniyle·. ordunun askeri bir harekatı11 dır •• Bu 
özel yasalar, hemen hepsi TC Parlamentosunun 
kararlarıdır. Ve onun emri ·ile gerçeldettlrllmekte• 
dir. Kürdistan'daki ordu birliklerı tümO lle seçme 

70 

birliklerden oluşmaktadır.Bırakınız• "temel hak ve 
özgürlüklerine sahip olm.amayı "' parlamentonun 

.. vermediQi YE!tkileri .kullaıim~kta bpyü~_'bir güvence 
· ·' altındadır. Dônanıii'li, . bakım 've l')cirE!kat olanakları 

ile, "TerT)ı;ıl hak ve özgürlükler!" ien kötü biçimde 
kullanarak; baskı, zulüm,jenosid'' vb.. gibi uygula
maların türn.ünü Türk ordusu yapmaktadır ••• 

"TBKP" diyor ki, 

"Emir komuta zinciri, orpu mensuplarının 

ülkenin durumu. (abç) ve gtıeceği kpnusurida 
özgörce gÖruş geliştirebilmesine engel olma
malı, subayların değişik !düzeylerde kendi 
özgür iradeleriyle politik ~aşama katılması

nın olanakları yaratılmaıtdır. Bu,ordunun 
halkla yakınleşması ve . ur savunması .(abç} 
görevini daha Iyi yeri getırmesi için 
gereklidlr"(s:38) • .-. 

Böylec!, "temel hak ve öz~ürlüklerine sahip 
olmasını" istediği Türk ordusu ~le ilgili görüşünü 

burada daha da netleştirmiş ol!')"laktadır. Türk 

ordusuna "yağ" çekmekten vazçııeçlniı baylar. Bu 
sizin "kendi kendinizi sokman(zı" getirir. Onu 
palazlandırmay.ınız! .. Nedeni ne olıfsa olsun ("TBKP" 
nin yasallaşması da olsa .. ),militarist bir ordu ile 
Uglll dilıeltme ve güçlendirme ö~rileri, anti-Mark
sist, antı-demokratik bir anlayı~tır ve açık bir 
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oportünizmdir •• Hele hele Kürtler üzerin~eki uygula· 
malarını "yurt savunması" gibi nedenlere dayamak 
zorunda kaldıQınızda, daha da aşa{lı seviyelere 
dOşersinlz. Bu anlayış. yalnız başına bile bütün 
siyasal önermelerl ortadan kaldırıcıdır. Kaldı ki, 
Türk ordusu gibi bir ordunun düzeltilmesi ve 
güçlendirUmesi sosyal-demokrat bir görev bile 
değildir. Bu ancak koyu bir mUllyetçiUk olablllr. 
Mazlum bir ulus karşısındaki milliyetçlllğln de 
nereye varac&Oı bellidir. "Barış, demokrasiyi 
kazanma, Yenilenme vb.. "gibi düşüncelerin karşı
sında en önemli engelin de · Türk · prdusu olduğunu 

unutmayınız. VarlıQının nedeni budur... Niteliği, 
donanı mı, . eğitim ve illşkileri; ba{llantıları lle 
Türk ordusu yalnız· Türkiye'de değll; Orta.;.Ooğ_U,'da 
da özel görevli bir ordudur. Mllltarlst-Kemallst 
yanları ile baskıcı ve barbar bir gOçtOr ve görevini 
başarı ile . yürütmektedlr. euna .katkıda .. bulunmak. 
size düşmez... · 

''TBKI'" NA TO ile ilgili de reform dOşünmektedir. 
:Böyl,ece, Türk ordusunu daha da gOçlendiriTlek 

ve eğitiminde "kendine özgü olmayan irade" ile 
daha militarist olmasını gerç~lefjtirmek pr_ogramın-
da da ısrarlıdır... · · · , . ·. .. 

"fQrkiye Nato ·içinde kendi · meşru güvenlik 
çıkarlarına ve ·dünya · barışının çıkailariria uygun 

politika .ızıameli" 

diyor "TBKP" •• 

Bir kere,NATO'nun dünya ve bölge barışının 
düşmanı bir güç oldu{lunu gizlemektedir. Çünkü, 
Nato,-ı barışın kurulması için en önemli engeldir. 

- lklncisi\Nato emperyalist bir güçtür. Emperyalizm 
lli. llgif belirlemede "sert"(özelllkle. ABD için) 
ve· · ~~~tto_ !çin "iyi . niyet" gösterileri · birbiri n.e 
c;ellşmekt.edir. Nato herhalde emperyalist··· bır 
Pakt'tır ve "'onı.ın en. ... önemli. vurucu gücüdür. Orta-
OoQu'nun bekçisidir ••. · · 

.. · "TBKP"·b~·.'·,beUrlemesinde de durmuyor, "Nato 
've Varşo~a.-~:(''TBKP" programı ·· Varşova'yı kOçük 
yazmış!).. Anlaşması .. örgütü askersel doktrinlerinin 
savunma ilkelerı temelinde yeniden düzenlenmesi" 
(s:40) ni istemektedir. Yani, "TBKP" Nato'ya da 

, reform Istiyor. Biraz ileri de ise ·şu _belirleme 
·var: · 

"giderek· -eQer sosyalizm TOrkiye'de kuru
lursa- her iki askersel pakt'ın eşzamanh kaldırıl· 

·· ması için çaba ·gösterilecek". 

··sunun nasıi olac~Oini da "TBKP'i şöyle belifıiyor: 
"bu do{lrultu . eta . ~ir Uerleme· s&Olanamazsa (Oo~u 
Bloku/Vertava paktı/ erken davrandı ve ''T~KP"nın 
5nerisine gerek kalmadı!) TOrkiye Nato'nun (Ama, 

c. ' .. ' 71 
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Varşova paktı için birşey yok!) askeri kanadından 
çekilmelidir11(s:40), diyerek öneri ve iyi n~yetini 
ifade etmektedir!.. ·. · ' ' 

( ... ) 
"TBKP11 açıkça, TC Devleti'nin iki temel olayını 

koruyup kollayacak, şimdiye kadar yapılmayanı 
yapacaktır! Bu ise, REFORM'dur. Aslında reform 
adı altında Türk ordusunu "güçlendirmek"tir ••• Ken
disini M-L bir parti saymasına rağmen, "TBKP'' 
neden böyle bir ihtiyaç duymaktadır? 

ı. Türk parlamentosunda yer almaya,· herşeye 
rağmen 11savdalı"dır. Eğer zaman kalırsa, diğer 
"KP"ler gibi kendiliğinden değişecektir. Bu konu 
Türkiye'nin koşulları ve bilimsel tesbitlerle olma
yan, güdümlü ve dayatmacı bir biçimde olacaktır. 

. 2.0rdu'yu "güçlendirme" yoluyla. "ikna"ya 
uğraşmaktadır. Devlet olayı 11TBKP" için bitmiş
tir. "TBKP" bir düzen partisi olma yolundadır. 

3. Ve en önemlisi bürokrasi sorunudur •• Çünkü, 
ona dokunamaz. Ama, ondan. da vazgeçemez. 
Liberal bir ekonomi ve bunun dayattığı teknokra
tizm onu aşmaktadır. Kendisi de başlı başına 
Türk bürokrasisi'nin "temel direği"dir ••• 

Böylece, uTBKP" yasallaşmayı Türk parlamento-
. sundan diliyor. Bu nedenle "hem nalına hem 
72· 

de mıhına" vuruyor: 

Tün:ı anayasal partilerin, so~alizmt benimse. ' 
mese de demokratik kuralleira saygılı olmak 
koşu!uyla, bütün haklarını: kullanabildikleri 
polltik bir sistem çerçev$inde (bunun en 
üst organı "TBKP"yegöreTBMt'--1 'dir), sosyalizmi 
amaçlayan değişik parti ve 'örgütler arasında 
işbirliği ve bağlaşıklığı içlnde. işçi sınıfı.nın 
toplumdaki öncü rolü gerçe~leşecektir"(s:5%0) 

demesine rağmen, . aslında kendi durumunu "garanti 
altına alma"nın yasalitesini kLrmaktadır. tüm 
"yasaklı hareketler için ortak biri platform, politik 
bir sistem" olmaktadır ve bunun len üst organı da 
TBMM'dir... . 

f-"TBKP"nin c!tf-politika hedeflWi ve 
1 ekonomi anlayışı. 

"TBKP", "Türkiye'nin düzenil' için varolan 
yapının korunması ve ilişkilerin r~syonalleştirilme
sini kabul etmektedir. 

Slogan olarak; "Barış ve istikrarı içinde yaşamak, 
ekonomide söz sı!hlbi: olmak. hallbmızın. hakkıdir" 
(s:lB-19} diyor ... Ve "barışçı,ege1en(abç) bir dış 
politika"(s:39) öneriyor. .: 

! 

"TBKPi• programında "M-L tem~llerden" hareket• 
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le "işçi sınıfının politik gücü"· olmaktan "halkın 
partisi olmaya" gelişini -şimdilik- "global sorunla
ra" bağladığı için ( !), "barışçı . ~gernen . bir dış 
politika" yapacak ... Bu mücadele ile naemokrasiyi" 
de kazanacak ••• Temel sorunların --kalıcı çözümü 
için "sosyalizme geçmek" zorunluluğundan da 
vazgeçilmeyecektir(s: 7 ) ••• 

. "TBKP" programının başka bir yerinde de kapi
talizmden sosyalizme geçişin "devrimci"(!) bir 
süreçle} gerçekleştii·ileceğini saptıyor ve şöyle 
diyor: 

"Delirime yaklaşma biçiminin demokratik 
yolla, yani geniş demokratik bağlaşıklık 
sistemiyle,· çoğunluğun kazanılmasıyla, politik 
demokrasi zemininden köklü dönüşümler için 
mücadele yoluyla gerçekleştirilmesi, işçi 
sınıfı ve emekçilerin iktidarına yönelen 
devrimci geçiş sürecinin demokrasiyi ·koruma 
ve güçlendirme yoluyla ilerletilmesini"(s:7) 

öngörüyor.:.Yani, önce "barış" sağlanıp ve "yeni
lenme" olduktan sonra, bu ~üreçte (adı konulma
yan}"demokrasi kazanılarak'' iktidar olunacaktır!. •• 
Ayaklarımızı yere basarak konuşursak, bu programın 
ne olduğu vıe. nereye gittiği gayet açık anlaşılır. 
Baylar, "demokrasiyi kazanma" ile parlarrtenter 
mücadele vermeyi, alacai}ınız oy kadar temsil 

edilmekten bahsediyorsunuz. Ayrıca, dünyadaki 
"komünist" gelişmeler ve ilişkilerin içeriği, '!ko
münist" partilerin durumu da · g5zönüne alınırsa, 
sizin de ".enternasyonalist birlik ve dayanı§ma11 

zorunluluğu nedeniyle kendiliğinden dönüşüme 
uğramanız gerekir. Bu sürece baCjlı olarak koalisyon 
dönemlerinin ortaCjı olmak, Avrupa parlamentosunda 
temsil edilmekten öteye birşey olmayacaktır . 
SSCB'deki durum ve onun uluslararası siyaseti ile 
Orta-Doğu için çözüm önerileri vb... hemen hepsi 
sizin nasıl bir biçim alacağınızı. şimdiden net 
olarak göstermektedir •• 

"TBKP" Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan· 
da· yakınmaktadır ve kendisinin "çoğulcu demokra
si" de olmamasının bir eksiklik olduğunu vurgulu
yor ••• Bütün suçu da "ulusal kurtuluş savaşımızın 
ulusal egemenlik ve bağımsız . gelişfT!e ülkülerine 
ihanet" eden politik iktidara · "egernen" ol'aiılara 
yüklüyor(s: 19) ••• Bu "egemenler"e "oligarşi" diyerek, 
bunların . elinden politik iktidarı almak için en 
geniş "Milli Cephe" anlayışını öneriyor. 

i'TBKP"nin, iktidar altarnatifi olamıyaca~ı ve 
devrimci bir yapı ile mücadele etmeyişi nedeni 
ile önerdiği siyasal hedefler . ve ·ekonomi-politika 
ise, burjuva program hedefleri ile tamı-tamına 
çakışmaktadır. Ve sosyal-demokrasi'nin ekonOmik 
programının · gerisinde duran reformcu program 
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.. - .· 

hedefleri olarak sunulmaktadır .. ~Politik iktidarı 
"egemen güçlerden" alacak, ama, E!mperyalizme 
her yanıyla bağımlı olan ekonomiyi ise sadece 
düzelteceksiniz! •• Böylesi bir değişiklik "politik 
iktidarı" almak Için yeterli midir? 

( ... ) 
"TBKP" ekonomide "halkımız söz sahibi olmalı" 

dır diyor. Neden,"siyasal iktidarı" almak yolunda 
işçi sınıfı değil de halkımız oluyor? Sloganıise, "halk
la beraber,halk için demokrasi"dir. Yani, "halkça 
bir dOzen" vb... Nitekim, "TBKP" halkın özlemleri 

. arasında "sosyal adalet, diğer halklarla kardeşçe 
.. · ve kendi gönlüne göre bir yaşam tarzı gerçekleş tir-

m ek vb ••• "yi sı ra lı yer. Aslında bunlar, seçim 
sloganı olarak "güzel'~dirler ••• 

"TBKP" bütün bu "halkımızın özlemlerinin 
gerçekleşmemesine", emperyalizm ve onun temel 
ekonomik düzeni kapitalizmi değll, "egemen güçle
rin bugünkü potilikaları ile anti-demokratik otorite 
rejim"! neden göstermektedir •• Oysa, "halkımızın 
özlemlerinin" burjuva demokratik düzen içinde 
bile gerçekleşmesi kolaydır. Ama, antı-kapitalist 
mücadele ne siyasal Iktidarın ele geçlrllmesl 
oldukça zordur ••• 
74 
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( ... ) 
"TBKP" ekonomide de "düzeltmeıer" öneriyor: 

"-Dış borçların ödenmesi yeni plana bağlan
malı, 

sabit kur uygulamasına geçilmeli, 
-lthalat ve ihracat rejimi kalkınma hedefleri

ne uygun biçimde, yeniden dQzenlenmeli, 
-Yabancı· sermaye girişi, s(Jnayileşme, ileri 
teknololl edinme ihtiyaçlarına göre yönlendi-

. rilmeli, ' 
·Yabancı banka ve mali k~ruluşlar, devlet 
denetimine, ülke ekonomisine katkıda buluna
cak etkinliklere yöneltilmelid,r"(s:42) 

diyor.(abç) 

Ayrıca, IMF, OECD vl;ı •• gibi kur4luşlarla ilişkil e
-ri n "ulusal çıkar)ar temel alınarakl yeniden düzen
·ıenmesl"(s:43) önerisinde de bulunuyor. , 

Türkiye'de hangi partinin programı bu belirlenen
leri lçermiyor(daha ileri olanlar da var)... Dikkatli
ce bakıldığı zaman, bu programın artırtedici yanları 
olmadığı ve "sol" bir program olm-dığı da görüle
bilir ••• 

"TBKP" daha da "ller li yer", 
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"dış ticaret tekeli paline gelmiş olan ayrıca·• 
lıklı dı!i ticaret şirketleri yerine tekbir 
devlet dış ticaret şirketi kurulsu.l')"(s:4:5), 

da demektedir. 

Kapitalist ekonomi içinde devletin dış ticaret 
şirketi kurması nasıl olacaktır? Bunun tekel meyda
na getirmesi daha kolay olmayacak mı? 

"TBKP" bütün bunları hesapsız-kitapsız söylüyor: 
"Bir bütün olarak devletin ekonomiyi yönlendirme 

mekanizmalarını" kabul etti~! için, bu noktada 
· özel girişimi devlet eliyle denetleme yolunu öneriyor. 

Nede olsa "KP" dir ve biraz "devletçi" olması 
gerekirl ••• üst(j kapalı olarak karma ekonomiyi öne 
çıkarıyor. Kurulu düzeni di~er partilerden ayrı 
"koruma ve kollama"nın adı farklı olsun diye bu 
kadar zonlanmaya gerek yoktur.Bugün de{lll düzen 
partilerl(ki, bunların hepsi sınıfların temsilcileridir
lerl),büyük sanayleller de aynı görüşteler ve 
birçok görevi devlete yüklemektedirler. Adı konui
masa da, buna devlet kapitalizmi demek, "TBKP"yi 
daha da ralıatlatmış olacaktır.f3eleneksel, Atatürkçü 
bir anlayış ve lzmir İktisat Kongresi 'nden beri bir 
türlü "hayallerden" silinmeyen tezlerin geldiği 
noktadır bu ••• 

( ... ) 

"TBKP" programı bakınız neler söylüyor: 

Bir kere, bütün konularda "yenilenme" öneril
mektedir. 

Orne~in; 

"-11eri teknolojiler ku1lanılacak, 
·Sanayi ve tarım üretimi modernleştirilecek 
ve artması sa~lanacak, 

... Sektörler arası bağların rasyonalleşmesi 
oluşturulacak".(Buradaki kasıt herhalde devlet 
ve özel . sek_törlerdlr. ÇQrıkü. _ ö.teıl sektör 
vardır, rasyonall eş miş ve tekelleşmiştir .) 

Bunlar yapılırken de, 

ll ••• 

-verimlilik arttırılacak, bürokratizm ve 
asalaklık önlenecek, 

-özel sektörün, küçük 
ve zanaatkarların... hem 
çıkarları do~rultusunda 
sağlanacak, 

üreticilerin, esnaf 
kendi hem de ülke 
değerlendirilmeleri 

- ••• çeşitli türden yeni ortaklıklar yaratıla
cak, 
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-Ekonomide plan yapılacak, 

-Toprak -reformu yapılacak, 

•. : - -vergi ·adaleti sağlanacak" (s:44) ••• 

Böylece "emekçilerin yaşam koşullarının iyileş tt
rilmesi için tedbirler alınmış olacak"(s:44-45) tır.· 

"TBKP", "sosyalizmde kişisel mülkiyete dokunul
mayacak" .. diyor ve . "daha çok güvence . altına 

alınacağına" da söz veriyor ••• "Miras hakkının koruna 
cağını"(s:58) bütün bunlara ekliyor ••• 

( .. ,) 

11.i!BKP" ,programındaki ekonomik . . hedeflere 
uygun, TC'nifl "uluslararası·işbölümünde eşit haklı 

bir yer elde edebilmesi" ni de önüne koymuştur. Bu 
nedenle, 11Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmada" 

Özal Hükümeti'nin programı kadar uluslararası 
düzeyde "tırmanmaya" ç~lış~caktır ••. Atatürkçü bir 
dış politika hedefi olarak da "bütün ülkelerle ve 
özellikle Komünist ülkelerle karşıiıklı tıtarah(abç) 
sağlayan ilişkiler kurulmasını" dış poli a edefi 
ol~rak programına eklemiştir ••• 

Bugün TOrkiye'de bu program dışında kalmış 

bir parti var ·mıdır? Bu, Komünist bir program 
olabilir mi? "TBKP11 programı, açıkça; burjuva-li
beral bir ~konomi politika ile ulusalcı yanları 
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ağırlıkta olan bir programdır ••• Onerilen "Milli 
Cep~e". politikası da merkez sağ ve sosyal-demokrat 
partılerı~ programlarında aynen · ifadesini bulan 
hedeflerı _lçe:me.ktedir •• "TBKP" bu programdan 
hareketle kapıtalızmden sosyalizme geçiş değil 
Türk burjuva düzeninin daha da .rasyonalleşmesinl 
sağl.ar ••. Bu ekono.mi-politika hiçbir yanı ile anti
kapıtelıst değlldır.Kapitallzmi düzenleyen · ona 
daha akıllı~a biçim vermeyi öneren bir prog~amdır. 
Bu eko!1omı anlayışına dayalı dış-politika hedefleri· 
~~ .oa~ımlılığı kaldırmayan, ter$ine emperyalist 
ılışkılerı daha da sağlamlaştıran bir politika olarak 
durmaktadır. 

Böylesi düzeni sarsıcı olmayan, tersine iyileştirici 
ve düzeltici olan bir programı, elbette burjuvazi 
de görmemezlikten gelemez. 

( ... ) 
Ne kadar söylenirse söylensin, "TBKP" programı 

M-L bir temele de dayanmaıiaktadır. Bütün 
bunlara rağmen, neden "Komünist bir parti prog
ramı" ile çı kılmak istendiği ve bunda ısrar edildiği 

esas dikkat edilecek noktadır ! ... 

g-Kürt Sorunu"na daha fazla il«Ji ve "TBKP". 

"TBKP", "Kürt Sorunu"nu Taslak Programı.mn 
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birçok yerinde şu ya da bu biçimde -ama, hep . 
değişik- ele almaktadır. Bu "ele alış"larında bazı 
önermelerde de bulunmaktadır. Gerek "birleştiği 
TİP" in geçmişi ve (özellikle, 11 4. TİP Büyük Kongre" 
( 1970)ısindekl'11HALKLAR TASARISI")gerekse Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi' nin ulaştığı boyut
lar, "TBKB"yi de "Kürt Sorunu"nuı:r tartışma 
zorunda bırakmıştır ••• Bunlara ek olarC?~, da, Avrupa
nın bsaskısı ile oluşan Türkiye'deki siyasal ortam 
da "Kürt Sorunu"nu tartışmayı gündemde tutmak
tadır. 

En azından "demokratik" bir platform olması,ya
sallaşma süreci ve "TBKP"nin kurulmasına izin 
verilirse (ki, adı "TBKP" olmasa da verilecektir!) 
Kürdistan'ın Kuzey kesiminde örgütlenme zorunlu
luğu da hesaba katılırsa; "Kürt Sorunu" ile uğraş
mak ve onu programlamak gerekmektedir •• .lşte bu 
gereklilik, "TBKP"yi,sorunu tartışmaya ve program
lamaya 11kuzu kuzu" getirmiştir. 

Ancak, "Kürt Sorunu" ile ilgili programında 
birçok çelişmeli belirlemeler ile, KUKM 'nin hedef
lerine ters önermeler vardır. Bunların tartışılarak 
belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, "TBKP"nin 
"birleşikliği" içinde olan "TKP ve TİP"in geçmişin
de Kürdistan Sorunu ile ilgili teorik-ideolojik 
yanlışlar, siyasal "kaçak" durumlar ve eksikliklerin 
eleştirilmesi de zorunludur. 

( ... ) 
"TBKP" Taslak Programı "Kürt Sorunu" ile 

ilgili bölümüne, bu sorunun "kendileri tarafından 
gündeme getirildiği" gibi bir belirleme ile giriyor. 
Ve sorunu "Kürt halkının varlığını kabullenme" 
düzeyinde bir aşamaya vardırıyor. 

Birincisi; bu sorun tarihsel süreç bakımından 
belirledikleri gibi gelişmemiştir ve özellikle, "TKP 
ve TİP" kanadının sorunun "geliştirilmesi" ile 
ilgili katkıları yok denecek kadar azdır. Tersine, 
gelişmesine engel olma durumları olmuştur. Tarih
sel ve siyasal, ideolojik-teorik bilgi ve belgeler, 
daha doğrusu yaşanmış bir hayat henüz canlı 
olarak durmaktadır.(ç;eçen bölümlerde yeri geldikçe 
bu konuya değinildi.) 

Ikincisi; Kürt halkının varlığı sorunu 'nu kabullen
meleri onlar açısından "ileri" bir aşamadır. Bunu 
programlamak da onların bileceği bir iştir! •• 
Ancak, şunu belirleyelim ki, Kürt halkının varlığı 
sorunundan öte, Kürdistan ve Kürt ulusu sorunu 
gündemdedir ve mücadele düzeyine sıçramıştır •.. 
Talepleri ve asgari-azami değişik programları ile 
yürümektedir. 
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Üçüncüsü; Geçen bölümlerde kısa da olsa 

birkaç kez değJnmiııtik. yine takrarlayalım:Kürdistan 
sınıflı bir toplumdur. Kapitalist üretim ilişkileri 
egemendir~· Bu nedenle;·.· aSgari ' Ulusal Kurtuluş 
Programı m~<azami Toplumsal Kurtulu~ Programımız 
da gtlpdemde"i::lir. Suni/ da . Kürdistanlı Marksistler 
progratnlamışlardır. 

Kürdistan'ın bu aşamadaki mücadelesi, Ülkemizin 
askeri işgalden arıhdırılması, türri söinürgeci ilişki 

ve bağımlılıklara son verilmesini gerektirmektedir. 
Bu nedenle Kürdistanlı bütün siyasal güçlerin 
ortak bir taarruz cephesinde birleştirilmelerini 
·sağlayacak UKC programı ile hareket edilmesi 
zorunluluğu vardır. Bu da Kürdistan Toplumsal 
kurtuluş Programının (azami) baş çelişmesinin 
çozümüne denk düşmektedir. · 

j 

Bu kısa belirlemelerden sonra, çerçevesini 
çizdiğimiz Kürdistan Sorunu'nun Orta-Doğu'da bir 
sorun olduğu ve sonuçta Bağımsız-Birl!!§ik-Demok
ratik bir KÜRDISTAN'ın yaratılması mücadelesini 
dayattıQı ortaya çıkmaktadır. Giderek sosyalist 
bir· KURDISTAN'ın yaratılmasını· da içeren bu 
mücadele, nesnel, somut ve bir bütünseUik artet
mektedir ••• 

Şimdi bu hedefler doğrultusunda i•TBKP"programı 
na bakalım. 
78 

"TBKP" Programı şöyle bir belirleme yapıyor: 

"Demokratik çevrelerde, Kürt halkının 
varlığı, Kürt ulusal . sorunu'nun kabul 
edilmesi TKP' li ve TİP' li yoldaşların 
katkıları ile gerçekleştirilmiştir"(s:6-7} 

Bu belirleme açık bir yalana dayanıyor. Bu 
Sorunun ta 1958 ı lerden 69 ı lara ve oradan da 
günümüze kadar yoğun tartışmaya sunulduğu ~e 
bu uğraşta "TKP"nin bir "Komünist" partisi olara)< 
her zaman geride kaldığı,"Kürt Sorunu"nu kabullen
mediği ve şimdi ise, yeni "keşiflerle" ortaya 
çıktığı ise daha doğrudur ••• 

Yıllardır, fasılasız bir biçimde, poliste,mahke
melerde ve daha sonraki dönemler kamuoyunda, 
basın-yayın hayatında ve örgütlenme düzeyinde, 
meydanlarda verilen dişe diş mücadelelerin; "TBKP11 

programında çok ince taktiklerle Inkar edildiği ve 
küçültüldüğü gözlemlenmektedir. Eğer bir sorunun 
tartıştırılması isteniyorsa, onun geçmişi ve müca
dele perspektifi inkar edilemez. Bu, bilimsel ve 
Aamuslu bir davranış olmasa gerek... Kürt Ulusunun 
ve mücadelesinin tarihsel süreç içindeki durumu 
belgelidir. Hiç olmazsa, biraz olsun süreci kabul 
etmek, bazı doğruları teslim ıjtmek gerekirdi. 
"Yenilenirken" eski hastalıklardan arınmış olarak, 
ciddi bir öz-eleştiri yaparak işe başlamak, daha 
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namuslu bir davranış olurdu. Tersine, Kürt ulusunun 
mücadelesi bu "TKP ve TIP'li yoldqlar" tarafın
dan her dönem . dışlanmış, öcü olarak bakılmıt, 
"bölücülük" le suçlanmıştır. Yıllarca Tecrit altında 
tutularak b(Jgünlere gelinmiştir. Şimdi bunu tartı
şırken önce hesabının verilmesi gerekiyor. 

( ... ) 
"TBKP11 "Kürt Sorunu"nu tartıştığını ve tartıştır

dıOını söylüyor. Ama, kendi program hedefleri ve 
çıkarlarına uygun tartışmakle ve tartıştırmaktadır •• 
Oysa, bu sorunu kendi programı doğrultusunda 
değil, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
muhtevasına ve programına uygun tartışmak duru
mundadır. Kendisini "herşeye kadir" sayamaz ve 
onun çizdiği çerçeve içinde sorunlar tartışılamaz. 

Ayrıca, "Hem Türk hem de Kürt ulusal çıkarla
rını(abç) birlikte savunduğunu"{s:7) iddia etmektedir. 
Bu ·· "ortak çıkarları" savunmasının nedeni belli 

· değil. Üstelik yılların "Komünist" hareketı birden
bire durup dururken böyle zor ve ciddi bir "ortak 
çıkar'' felsefesine nasıl vardı? "TSKP" şunu aç* 
bilmelidir ki, (samimi söylemiş o"lsada) elbette 
halkların çıkarları ortak savunulmalıdır.{Biz ulusal 
çıkar olarak almıyorıizı)· Ancak bu aşamada. TOrk 
ve Kürt ulusal ~ıkarlari birbirleri lle taban tabana 
zıt ve çeli~mel dir~ Bunu hiçbir bakımdan ö r t -

b a s edemeyiz ve bunun ıçın "enternasyonal 
deyanıtma" dan bahsetmek de. yeterli dei;Jlldir. 
EOer bir "utanma duygusu" varsa, "Komünist" 
olarak ulusal çıkarlar değil, sınıfsal bir dayanışma 
-eğer mümkünse- gündemleşmelidir. Halkların ve 
ulusların ortak çıkar ve birliktelikleri ayrı bir 
yerde durmaktadır •• Sorunu tartı~rken Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 'nin hedeflediği devlet 
ve onun ulusal ıııkarları herhalükarda dikkate 
alınmalıdır. K[, bu devlet sömürgeci bir devlettir. 
Bırakınız bunu "Komünist devletler" bile ulusallaş
ma yolunda "enternasyonal" bütün dayanışmala:ı 
bir kenara itmiş durumdadırlar •• Peki, neden "TBKP" 
böyle bir ortak ulusal çıkar gündeme getiriyor? 
Nedeni bellidir, Türkiye'de gelişen ve bir tehdit 
aracı haline gelmiş olan Kürdistan (aynı zamanda 
Orta-Doğu ve bölge için) Sorunu'nu kamufle 
etmek ve kendi muhtevasından ayırmak içindir. 
Programda yer yer birbiri ile çelişen belirlemelerin 
altında böylesi "ortak bir ulusal çıkar" yatmakta
dır ve bu, açıkça Türk ulusunun ulusal çıkarı 
demektir ••• 

"TBKP" "Kürt Sorunu"nu Türkiyenin "bir, iç 
sorunu" olarak almaktadır.Yanılgı da buradadır(bel
ki biİinçlidiri) •• Diyor ki, Kürt halkına karşı "aman• 
sız terör uygulanıyor" ,"sürekli askeri operasyonlar 
düzeniel')iyor"(s:25) ve bunlardan yakınıyor.. Ama, 
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bunların neden yapıldığını açıklamıyor. sanki, 
sıradan bir iktidarın yanh!i uygulamaları izlenimi 
verilmek isteniyor. Oysa, Kürdistan üzerindeki 
uygulamalar bir siyasal iktidarın sıradan uygulamala
rı değildir,bundan"aman yapmayın, vazgeçin" diye 
yakınmak yanlıştır. Bu bir resmi devlet politikası

dır •.• Kürtlerin her başkaldırı ve mücadeleleri 
"Türkiye'nin bir iç sorunu" olarak algılandığı 
için, "TBKP" bu tür uygulamaların yapılmasını 
"demokratik Türkiye•ye yakıştıramıyor 1 Ayrıca, 

dünya kamuoyu ve uluslararası platformlarda 
Türkiye aleyhine geliştirilecek kampanyadan da 
korkuyor ve bu tür öneriler yapıyor ••• Kürtlere 

. yapılanları (ne kadar gizlenme ve baslte indirgenip, 
siyasal iktidariann hatası olarak sunulsa da)kimse 
kabullenmediği için, ·Türkiye'de "demokrasi" 
kurulması anlayı!iına uygun bazı tramplenler kurma
ya çalışmaktadır. Seçtiği en somut tramplen de 
Kürdistan'dır •• Hem dıştaki muhalefeti tatmin 
edecek, hem de içeride bazı "parseleri" toplayabi
lecektir~ •• 

Programının 31. sahifesinde gayet açık olarak 
şöyle demektedir: 

"Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü(abç) 
oluşturan Kürt halkı çifte baskı altındadır" ... 

Bir kere;"TBKP" "Kürt Sorunu"nun Türkiye'nin 
80 

"bir iç sorunu" olarak görmes~ ve kendisi için 

ele almasa; "çifte baskının k~dırılması yerine, 
"Filistin halkının kendi devletihi kurması için" 
nasıl Türkiye'yi yardıma "çağırıyorsa"(s:40), Kürt 
ulusunun ayrılma ve kendi devletini kurmasını da 
önerirdi... · 

"TBKP" "Türk halkı ile KÜft halkınırı .ortak 
mücadelesini sağlamak, barış ve loplumsal ilerleme 
için mücadelenin her a aması a(abç) başarının 
zorunlu ön koşulu"(s:31 saydığın n, soruna bakışı
nı buna uyarlamaktadır. Dolayısıyla "TBKP", 
"Kürt halkının mücadelesi He . ~ndi mücadelesini 
birleştirerek" düşündüğü prograri:unı( !) başarı ile 
uygulayacaktır .•• Zaten, "TBKP", bnerdiği "yenilen
me" için "Kürt halkını politi~ bir güç"(s:33) 
saymaktadır. 

Ayrıca, Kürdistan'ın 4 parçasıından biri ve en 
önemlisinde, sömürgeci azgın bir güç olarak Türk 
devletinin askeri işgali vardır. St)mürgeci. ilişki ve 
bağımlılıklar(öyle "demokrasiyi kazanma" yoluyla 
kolayca kaldırılamıyacak olan ili~ki ve bağımlılık
lar ••• ) ve askeri işgal sona efdirilmeden, Kürt 
halkının mücadelesini "TBKP" v~receğini .. söylediği 
parlamenter mücadele ile nasıl bi;leştirecektir? 

Sizce, sorunun çözümü için en başta Kürdistan'ın 
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kabullenilmesi gerekmektedir.- Bunu ıkabullenmek, 
en azından TC 'd'an işgal ettiği Kürdistan- parçasının 
kopmasını kabullenmektir. Bunu içine sindirmeden 
soruna çözüm getirmek mümkün değildir ve somut 
da olmaz ••• "TBKP", Türk ordusu ve bazı çevreleri 
kendi programı ve en başta da yasallaşması için 
i k n a etmeye uğraştığından; soruna Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi açısından değil, vermeyi 
düşündüğü parlamenter mücadele açısından bak
maktadır •• Ve Kürdistan'ı (TC sınırları içinde 
kalan 19 il ! ... ) kendi mücadelesi açısından önemli 
bir potansiyel ve zemin olarak gördüğünden, "Kürt 
Sorunu''na yalnızca siyasal bir çözüm getirmektedir. 
Sorunu; hem programının dışında bırakmamak 
(içindekiler ve dışındakilerin baskıları nedeniyle), 
hem de bazı çevrelerin i k n a edilmelerine bağlı 
tutmak ile Kürdistan . Sorunu'nun çözümü-: ayrı 
ayrı yerlerde durmaktadır... · 

Çünkü, "TBKP" için, 

"Türkiye'nin kan kusturduğu Kürt 
halkının sorununun çözümü, Türkiye'nin 
demokratikleşmesinin(abç) önünde. 
·buyÜk bir engel olarak durmaktadır". 

Bu sorun, "TBKP"nin yasallaşması için öylesine 
acil bir sorun olmuştur ki, "TBKP" TC'nin 

Kürdistan'daki uygulamalarından geri dönmesini 
dilemektedir, "ırkçı,şövenist, militarist" politikasını 
eleştirerek (bu kavramların hitap ettiği hedef 
belli değil 1}, bu politikanın "ulusal sorunu keskin
leştlrdiğini" söylemektedir •• üstü kapalı olarak 
bir anlamda akıl vermektedir. Yani, diyorki, "bu 
sorunu keskinleştitmeyin, iç sorunumuz olarak 
elinizden geldiği kadar yumuş~tın ve yozlaştırıo 
ve . Avrupa'nın gözünün içine bakarak durumu 
idare edecek bir çözüm yapın, bize de örgütlenme 
fırsatı verin ki, işin 'çoğulcu demokrasiye yaraşır' 
komünist teorisini yapabilelim 1 •• " "Bu iş için en 
Iyi yardımcınız biziz" demeye getiriyor. 11Avrupanın 
tüm ülkelerinin başına "bela kesilmiş't böylesi 
hareketler vardır, ama onlar J<orkmuyorlar, siz de 
korkmayın.En zayıf olan yanını seçin ve inkar 
etmekten çok kabullenerek, jçinize çekin ve eritin" 
diyor ve bu önerisine uygun çözümler getiriyor ••• 
Eğer bu sorun çözümsüz kalırsa, "TBKP"nin kurul
ması engellenecektir ••• Ayrıca, bir ülkede hem 
böyle bir ulusal sorun olsun, hem de kurulu bir 
"Komünist" Partisi bulunSun, bu biraz ayıp" ola
caktır! •• Zaten, A T'ninprogramı da böyledlr. "TBKP" 
dolayısıyla "adil, barışçı ve kalıcı bir çözüm" ün 
hemen olmasını istiyor. Ve Kürtlere de "ne verirler
se kablıl edin" diyor. Böylece "Ulusal kültürel
özerklik" adı altında bundan da aşağı bir program 
dayatılmış olmaktad_ır ••• Bu konudaki sonuca "TBKP" 
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her yanıyla katılacaktır,kimsenin bu konuda kuşkusu 
olmamalıdır. Ve programını "keskinllkten" kör bir 
düzeye kendiliğinden çekecektir. Çünkü, Kürdistan 
Sorunu'nu kendi muhtevası ve UKKTH 'nın gerek
leri dışında ve yalnız "enternasyonal dayanışma" 

yı gerekçe sayıp gündeme getirmek; Kürdistan 
Mücadelesine bu öneriye ters düştüğü için "mUli
yetçilik ve bölücüJük" damgası vurma olas~lığını 
kuwetlendlrmektedir, böylece, KUKM bir kenara 
atılıp üstü küllendirilmeye uğraşılmaktadır. Bu 
da, '.'KP"nin kurulması gündeminin programıdır ••• Biz, 
:_~iJElf<P"nin bu sorunu zorunlu kaldığı ve taktik bir 
i1plan11 gereği ele almasını kınıyoruz ve sorunu 
gereği gibi ele almasını öneriyoruz. Gereği gibi 
ele almak ise, _ KUKM'nin bulunduğu düzeyin 
kabullenilmesi ve Sorunun Türkiyenin,. 11 iç bir 
sorunu" olmaktan çıkarılması ile mümkün olabile
cektir ••• 

Eğer bu şekliyle ele alınmaya devam edilirse, 
yı.l!ardır her direniş ve başkaldırı nasıl dışa bağımlı 
ve bölücü gösterildiyse, bü geleneksel alışkanlık 
devam ettirilecektir. Bunu delaylı da olsa gündeme 
getirmek ya~hştır ... Örneğin; · 

"Amerikan emperyalizmini, Orta-Doğu'daki 
gerginlilji arttırmak için" 

Kürt sorunu'nun arkasında göstermek ya da 
82 

bunu KUKM lle özdeş bir politllıca olarak sunmak 
çok vahim yanlışlar yaptırmıştı~ ·şimdi de yaptı

racaktır... "Türkiye'yi macera~ra sürüklemek" 
planlaranı işaret ederek, "KC:rt jSorunu11nun baş~~ 
yerlerde göstermeye çalışmak ar.ık medası geçmış 
bir siyasettir. Bu gerginlik olaca!Ksa, bunun nedeni 
Kurt Sorunu değildir. Gerginliği ·1aratan en önemli 
güç'' TC'dir, bunun da vurgulanması "Kcmünist" 
bir programıcı görevleri arasında 'olması gerekirdi •• 
KUKM bağımsızlık ve özgürlük içih TC ile çatışırsa 

bunun adını Orta-Doğu'da "g~ginUk''-, ~OY€1raJ<, 
"barış ve demokrasi için" Kürtleri dayatma karşı

sında bırekarak uygulanacak programda 11TBKP11yi 
özgür bırakmamak gerekmektedir.;. 

Bu yalnız "TBKP" kanadında geliştirUmeye 
çalışılan bir dayatma değil, "seçkin" Kürtlerle 
programlanmaya uğraşılan bir dayatma olarak da 
gündemleş tirilmektedir ••• 

( ... ) 
Kürtler Orta-Doğu'da 4 devletin sınırları içindedir

ler. Bu bölgede oluşacak her "gl$'ginlik" dolayısıy
la "Kürt Sorunu"na baalanacaktır. , Bunun arkasindan 
gelecek .öneri de b~llldlr: · 

"Kürtler gelin bizimle birllkte olun. Sorunları 
nı zı çözeli m ••• Yoksa tecrit olursunuz ••• " 

' diyeceklerdir. Bunu tarihte çok • gördük, yeniden 
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görmek için denemeye gerek yoktur.. Bugün 
geliştirUmeye uaraşılan · dayatma budur ve gerek 
"TBKP" ve gerekse "seçkin Kürtler" tarafından 
büyük bir telaşla tartışılmaktadır. KÜRD1STAN'ın 
temel güçleri Ise, gündemin dışında ısrarla tutul
maya çalışılmak.tadır. 

Zaten "TBKPiı, 
11Kürt ulusal sorunu ancak politik bir çözüme 
kavuşturulablllr, askeri yöntemlerle çözüle
mez" 

diyor. Yani, görünürde hangi belirleme yapılırsa 
yapılsın: Kürt halkının dili, kültürü vb ... 'ye sahip 
çıkılsın; altta yatan gerçek amaç, bu sorunu 
dizı,;ıinlemek, terbiye etmektir... Sonuç olarak 
"KÜRTLER SILAHLARlNIZI BlRAKlNlZ" diyorlar ••• 

( ... ) 
"TBKP" siyasal manevraları dışında yeni "keşif

ler" de yapmaktadır. Hiç kimsenin haberi yokmuş 
gibi "Kürt Sorunu"nu ele almış görünüyor. Oysa, · 
bu konuya denilebilir ki, en son "TBKP" girmiştir. 

"TBKP"nin yeni "keşifleri"nden bazıları şunlar
dır: 

"Çağlar boyu aynı topraklar . üzerinde yaşayan 
ve bugün . sayıları mllyonları(abç) bulan 

Kürt halkı"(s:47) 

üz~rindeki "teröre · soiı verilmeli" ıivarlığı tanın
malı" ve "Kürt sorunu adli, barı~çı ve kalıcı bir 
çözüme kavuşturulmahdır"(s:37)... · . 

Ayrıca, 

"Kürt ulusun~n varolan ve gelişen kültürel 
. değerleri canlı bir alış-veri§ (abç) temelinde 
ele alınmalıdır"(s:46) 

( ... ) 
Peki, bütün bunları kim yapacak? En önemlisi, 

bu yeniden "keşfedilen", "TKP ve TIP" li yoldaşla
rın katkıları ile gündemleşmlş" sorunlar, nasıl bir 
mücadele ile kazanılacaktır? "TBKP" Programı 
bunlara cevap vermiyor. Sorunları hedefi belli 
olmayan bir soyutlul<la tartışıyor. 

( ... ) 
"TBKP" üstü kapalı olarak asimilasyondan da 

yanadır. "Kürt ulıJsunun .. varolan ve gelişen kül
türel değerleri canlı bir alış-veriş temeli~de. ele 
alınmalıdır"(s:46) diyerek, geri k~lmış Kurdıstan 
toplumunun egemen ulus kültürü önün~e ~simi!.as-' 
yonunu önermektedir. Bu konuda onerı şoyle 
olmalıydı. Kürt kültürünün gelişip güçlenmesi için 
her olanak sağlanmalı ve asimilasyondan kurtarıl
malıdır. Bunun karşıtı da Türk kültürü ve egemen-
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ligine. karşı mücadeleıdir,. ' 1 'Canlı bir alış-veriş 

tı;ımelınde" ele alınırken, sözde ulusal olmayan 
bır yan gibi görünüyorsa da, tamamen Türk ulusal 
yarıının ağırlıkta olduğu bir önerme yapılmaktadır. 

Ra~yo,TV, basın-yayın araçları vb ••• 'nin Türkiye' 
de~ı du.ru~u ve Türk dilinin oku!, adliye, devlet 
daırelerı,tıcaret hayatı vb •. 'de kullanılması ve 
Türk kültürünün ağırlıkta oluşu gözönüne alınırsa 

bu '.'c~nlı alış-veriş"ten ne anlaşılması gerektiğl 
ve kırnın karlı çıkacağı anlaşılır ... 

"Kürt Sorunu"nu, "TBKP", Türkiyenin demokratik
leşmesini~. önünde "engel" gördüğü (Türk burjuva 
d~~okrası:ı olacak) için, kendisi gibi Kürt ulusunun 
~ucadelesı~i de ehlileştirmek, terbiye etmek 
ıstemektedır. Zaten, ehlileştlrmede oldukça ustadır. 

v.~ bugünkü . tartışmasının adabı da bunu açıkça 

gostermektedır .Kimlerin ve nasıl terbiye edildikleri 
ya da edilecekleri açıktır ... 

"TBKP" "demokrasiyi kazanma "mücadelesinde" 
• "en temel sorunlardan biri olarak Kürt Sorununun 

çözümlenmesini başarmayı" onune koymaktadır. 
Bunu da parlamenter· mücadele ile yapacağını 
söylemektedir. "TBKP" bu mücadeleyi önererek, 
Kürdistan'da taban bulma yolunu hesaplamaktadır 
ve hazırlıkları da bunu göstermektedir. Bu neden
lerle "Kürt Sorunu"nu tartışmada "tarafsız" kala
mazdı. Yasal olmayan dönemin içinde sorunu 

84 

biraz da "cüretkar" . olarak tartışJr görünmektedi& 
(Ama, yasallaşma dönemine uygun ve kendi çıkar

ları dogrultusunda sorunu bir dönem sonra rötuşla~ 

yacaktır •.. ). 

Bu kapsam içinde "TBKP"; 

"Tarihsel . köklere sahip Kürt Ulusal Hareketi 
içindeki güçlerle diyalogun" da şart olduğunu 

vurgulamaktadır •.• Bazı çevreler ileı değişik çizgiler
deki örgütlerin de "Kürt Sorunu" ile ilgili daha 
duyarlı olmalarını ve "demoktatlar"ın soruna 
sahip çıkmalarını da önererek, bu• güçleri arkasına 

almaya uğraşıyor. 

( ... ) 
"TBKP"nin parolası "herşey b~rış, ulusal ege

menlik ve demokrasi için" olduğttından, başka bir 
ulusun sorunu'nun çözümü ve tanınması nedenini 
de gayet açık olarak koymaktadır: "DEMOKRAS1Yl 
KAZANMA" •.• Süreç bakımından böyle bir zorun
luluk ve şart, UKM veren Kürt ulusunun tehdit 
edilmesini getirmektedir. Kürt , ulusunun önüne 
k?yduğu ~u, ~ehdit, aynı zamanda. 11 TBKP" için de 
bı: tehdıt tır.Dolayısıyla parolasını yerine getire
mıyecektir. Kürt ulusuna böyle bir tehdit dayatarak 
kendi üzerindeki tehdit'in ortadan kaldırılmasını 

sağlamak istemektedir.Çünkü, "TBKP"nin progra
mının temelini "Türkiye Kürdistanı 'nın olağanüstü 
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yönetilmesine" karşı tavrı oluşturmaktadır. Bu, 
onun, yasallaşmasını engellediği ·gibi, yapısına da 
ters gelmektedir .Bu durum devam ederse yasallaş
ması dikkat çekeceği gibi, bu bölgede örgütlenmesi 
de mümkün olamıyacaktır •. Sorunu, bu nedenlerle 
Türkiyeye "özgü" bir sorun gibi programlayıp1 ele 
almakta ve bu doğrultu da çözümlenmesini destekle· 

mektedir •• 

"İki halkın birlikte mücadele etmeleri 
nin şövenizme emperyalizme(ABD), iç 
gericiliğe karşı barış ve demokrasi 
için şarttır"(s: 187 

diyor. Işte, "Kürt Sorunu" için düşündüğü en açık 
program hedefi budur. Kürt ulusunun tehdit edildiği 
en belirgin nokta da buradadır: "Her şey kendi 
çıkarı ve yasallaşması için"dir .•• 

"TBKP" "Kürt Sorunu"ndan hiçbir zaman Kürtle
rin -·ayrılma ya da bağımsız devletlerini kurmala
rını anlamamaktadır. Daha doğrusu bunu lsteme
mektedir. Buna şiddetle karşıdır. Ama, "namus 
belasına" belli etmemektedir ve kimseyi de "incit
memeye" özen göstermektedir. Kendi Içindeki 
"iki ulustan ulusal güçler"in varlığı da onu rahatsız 
ediyor! •. "TBKP" sorunun "tam demokratik" çözü
mü diye bir ayrıma gidiyor ve bugünkü çözümden 
bunu ayırıyor ve daha ileriki dönemlere tehlr 

ediyor •• Kendisini bu konuda da yetkili saymaktadır. 
Bu "tam demokratik çözüm" Kürtlerin ayrılma 
hakkı 'dır. Bu konuda da görüşünü şöyle açıklıyor: 

"Türk ve Kürt halkının TOrkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde gönüllülük ve eşit ulusal 
haklılık temelinde birlikte yaşayabilmeleri" 

için "ayrılma hakkı"nı tanıyor ••. Burada esas amacını 
açıklamış oluyor. Gönlü bir türlü "birlik" dışında 
bir şeye razı olmuyor 1.. En önemlisi de "sosyalist 
Türkiye'de -eğer daha önce .gerçekleşmemiş ise- . 
Kürt halkı Kendi Kaderini tayin hakkına kavuşacak 
tır"(s:59) demektedir... Gayet . mantıklı bir du
rum !.. Yani, "TBKP" esas amacını belirlemiş. Bu, 
kendi yasallaşmasıdır. Görünürde bu amacın oluş
ması Için bazi sorunların çözümünü gerekli g~rmek
tedir. Bunların başında da "Kürt Sonmu" gelmek.,._ 
tedir ... Tek yan lı ve kendi program hedefini sapta
yıp bir çözüm önermesine rağmen( daha doğrusu 
dayatma .. ); 

"TBKP, Türk ve Kürt ulusal. güçlerinin 
üzerinde anlaşmaya varacakları çözüm önerile
rini desteklemeyiu kabul ettiğini de . açıkla
maktadır.Bu destek aynı zamanda "sosyalist 
devletlerden" de gelecek... Buna neden 
gerek duyduğu belli değildir. Kürt ·ulusunun 
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ve siyasal güçlerinin bir dayatma ile karşı 

karşıya olduğu açıktır. "TBKP"niıi- ve Türk 

devletinin programları da bellidir. Hangi 

çozum üzerinde "anlaşılacak"tır. Bundan 

açıkça "TBKP" programının ve dolayısıyla 

TC' nin uygulamalarının kabullenilmesi çık

maktadır. Bu işin bir yanıdır. 

Diğer yanı ise, Kürdistan'da Ulusal Kurtu

luş Mücadelesi veren ve TC 'yi sömürgeci 

bir devlet olarak gören güçlerin önerilerini 

"TBKP" önerdiği bu program ile nasıl kabul 

edecektir? Bu onun yasallaşması ve "demok

rasiyi kazanması"na engel olmaz mı? Bizce, 

"TBKP" Kürt ulusal güçleri ile anlaşmaya 

varamaz. Varsa varsa, ancak kendisine 

bağımlı eklentileri ile anlaşmaya varabilir ! 

Eğer "TBKP" bilimsel ve gerçekçi, aynı 

zamanda samimf olarak soruna eğllmişse ve 

, çözüm arıyorsa;o zaman gündemini Kürt 

ulusal güçlerinin yönüne ve lehine çevirmesini 

öğrenmelidir .• 

Ama, bugünkü belirlenen yanıyla, prog

ramındaki "Kürt Sorunu" ile Ilgili belirleme

leri ve .Türk "demokratlarını iktidarın her 

türlü saldırısına karşı Kürt halkını savunmaya 

çağırması" vb.. ile demokratik bir oluşum 

olarak durmaktadır. Ancak, şimdiden sonra 
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bu programı ile nasıl tavır ~oyacağı ve tam 

yasallaştıktan sonra neleri, nasıl değiştirece

ğini, olup-bitecekler karşısında ne kadar 

direrıec;eğini hep bir lik te gör$ceğiz •.. I<'UKM 1 ni 

ittifaklar siyaseti 'nin geneli hatları içinde 

"TBKP" yi ele alır ve değerlendiririz •• 

BAZI SOMUT TESBlTLER. SONYÇ ve DIYALOG: 

!:-Somut ldeolojlk-teorlk ·ve siyasal• tesbltler. ... 
-'.~T~KP;' Komünist bir sınıf partisi değildir. 

Turkıye de sosyal-demokrat bir parti olarak kuru

lacak(adı ne olursa olsun) ve Türk, burjuva demek-
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resisi'nde yerini alarak, ona "çeşnl" katacaktır. 
-"TBKP"nin Ideolojik-teorik olarak Markslzm~Leni
nlzm lle hiçbir alakası yoktur(oportünlst olmasından 
başka !), bu onun eklentileri Için de söz. konusudur. 

.-"TBKP","TKP" gibi bütün teorik tezlerini lstediOI 
gibi kuran ve kaldıran bir hastalık lle malüldUr. 
Faşizm tezinde oldulju gibi .. 

-"Sol Birlik" "UDC" ve "UDG" . gibi topluluklar 
oluşturarak, 6zelllkle Kürt ulusunun mücadelesini 
yıllarc<! savsaklamış, KUKM'nl birçok yanlış anla
yışiara peşkeş çekmiş ve çektlrmiştlr. 

-"TBKP"nln anladı{lı demokrasi TOrk Burjuva 
Demokrasisl'dlr. Bu demokrasiyi "kazanmayı" 
önüne koymuştur. 

-"TBKP" bazı "demokratları"nı yurt dışına "haçlı 
seferler!" ·gibi salarak, Türk- Demokrasisi (TKP 
tarafından savunulan)'nln meşru ve gelişme yolunda 
olduljunu anlatmak mücadelesi sürdürmektedir. 
Bu, davranış Türk devrimci ve demokrat hareketine 
çok pahaliye mal olacaktır. 

-"TBKP" oluşumu, kapalı kapılar arkasında "komü
nist" siyaseti pazarlık konusu yapmıştır. B.unun 
sonucu yerini almaya uQraşmaktadır ve yasallaşması 
tamamlanınca bir düzen partisi olacaktır. 

-"TBKP", "TKP'' nin ehlileşmesi ve "TİP" in legall-

tesidir. Bir anlamda, "TIP"lilerin "TKP" yönetimini 
ele geçirme eylemidir. 

;.."TBKP"nlrı ekonomik tezleri anti-kapitalist deljil, 
reformlst'tlr. Burjuvazi'nin ve AT'nun s erbest 
e k o n o m 1 k görüşlerinin savunulmasıdır .. 

-"TBKP'' Avrupadan "tasını-taraQını" toplayarak, 
"ellni-kolunu sallaya saUaya" Türk burjuvazisi'ne 
teslim olmaya gitmiştir. Kendilerine "karşılama 
törenlerl"nde gösterilen "nezaketi" tüm dünya'ya 
açıklayarak zevk duymaktadır. 

-"TBKP" Avrupa'daki muhalefetini durdurarak, 
burjuvazi önünde guçlenmek için "bakınız biz 
olmayınca zaten başka da muhalefet yok" demeye 
getirmiştir. Kendisini "ana muhalefet" olarak 
sunduı:Ju Için, onun "susması" Türk ve Kürt dev
rimci hareketlerinin susturulması sanılmaktadır-. 
Bu, yanlış bir anlayıştır ve vehme kapılmadır .. 

-"TBKP","saçı-başı ağarmış 70 yıllık yaşlı haliy
le", "genç" Türk burjuvazisi ile "metres" bir 
hayatı seçmiştir .. 

-"'TBKP", Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni, 
kendi ·yasallaşmasını sağlamak için çok aşağı 
mertebelere lnrlirerek. savunmaktadır .. Bu aynı 
zamanda Içindeki Kürt unsurlara verilen bir "taviz" 
olarak gösterilmektedir. 
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;."TBKP" Kürt ulusunun Kendi ·. kaderini ;,Tayin · 
Etmesi 'ni içine slndirememektedir ve Kürtleri 
herzaman olduQu glbl kendl"vesayetl" altında 

görme altşkanlıOın,ı sürdürmektedir. 

-"TBKP'' Kürtlere .bazı "hak"ların verlimesi öneri~ 

lerine katılmakla ve bunları bir "ba§ış" gibi 
dayatmaktadır. Aslında, _tartışılan ve yolu henüz 
bulunamayan "dil ve Kültür" özerkliği planı, Hem 
Türk burjuvazisinin ve hem de AT'nun program 
hedefleridir. "TBKP"nin bu gelinen yerde kendisine 
''paye" çıkarması gerekmez •• 

-Bugün Kürtler Için sunulan "pla'n" üzerinde 
Devlet, "TBKP", AT ve özelllkle 11seçkln Kürtler" 
ittifak hallndedirler ••• lıeride Kürdistan'da gelişecek 
mücadelede bu"plan" ( sunutuşu herkese göre değişik 

~lsa da), KUKM'nl büyük bir Ihtimalle terörizm 
lle mahkum edecek ve tecrit'e uğratacaktır. Bu, 
büyük bir tehlike olarak üzerinde dikkatle durulma
sı gereken bir konudur. 

-KUKM'nin suçlama aşamasına gellndiğinde,bunun 

teorisini de kimlerin yapacağı bllmece değildlr .• Her 
zaman kapatılma tehlikesi ve mülteci olma korkusu 
içinde olanların,kendilerine yapılacak tehdit karşısın• 
da Kürdistan Sorunu'nu gözardı etmeleri mümkün 
dür !.. ·• ' 

_:Türkiye'de Kürtler için düşünülen "plan"ın bir 
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parçası da GAP'tır. "TBKPn buhu övmektedir ve 
daha da geliştirllmeslni Istemektedir. Ancak, 
GAP, Kürdistan Için değil, Türkiye'nin ve emper
yalist devletlerin çıkarları Içindir. KUKM için de 
büyük bir tehdit oluştutmaktadır ~·· 

-"TBKP","TİP"ln Kürdistan'da i çektiği "kurulma 
sıkıntısı"nı aynen ve daha . fazlı:ısıyla çekecektir. 
Böyle bir durum onun davranıtının netleşmeslni 

de sağlayacaktır.. , 

. -"TBKP" yönetimi, "TKP ve Tl~" gibi kariyerist 
bir kadrodan oluşmaktadır(Yeni ,katılımlar değişik 
olabilir.} ve her yanıyla oportüni~t bir politika ile 
bugüne gelmişlerdir. Bunların foportünizmi iflah 
olmazdır .. 

-KUKM içindeki ulusal ve toplur(lsal siyasal güçler 
"Kürt Sorunu" ile ilgili "TBKP"hin gerek progra
mında ve gerekse kamuoyunda y~ptığı tartışmalara 
azami dikkat göstermelidirler. ' Demokratik her 
oluşum izlenmeli ve tartışılmalıdır. Türkiye ile 
ilgili program hedefleri ayrı t4tulmak koşuluyla, 

"Kürt Sorunu", KUKM'nin ' i tt i fa k 1 ar 
s i y as e t i ' nin çerçevesi için~e ele alınmalıdır. 

Ancak, ideolojik-teorik tezleri 1 eleştirilmeli ve 
siyasal olarak t e ş .fı i r edilmeli"ir. 

· { ... ) "Nüfusun, azıcık olsun, slya,al bilince erişmiş 
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olan kesiminde siyasal teşhir için bir tutku 
yaratmalıyız. Siyasal teşhir'in sesinin bugün 
bu kadar zayıf ve seyrek duyulur olmasından 
cesaretimiz kırılmamalıdır. Bu polis zorba
lığına toptan boyun eğildiğinden ötürü de
ğildir. Bu, Teşhirler'de bulunabilenlerin ve 
bulunmaya hazır olanların konuşabilecekleri 

bir kürsüden yoksun bulunmalarıııdan, kendi
lerini dinlemeye istekli ve onlarc. cesaret 
veren bir dinleyici yığınından yoksun bulun
malarındandır ..• " 

b-"Yenilenen TKP" ipOrtünizml. 

"TKP"nin 65. yaş gününde TKP Merkez Komitesi 
şu sloganı atıyordu: 

" ••. TKP üyeleri ister zındanda olsunlar, 
ister öteki savaş boylarında, işte bu bil!nçle 
savaşı sürdürüyorlar. Hiç bir gün, hiç bir 
zorbalık bizi işçi sınıfımız ,halkımız, ülkemiz 
için savaşmaktan alıkoyamaz. 1985 yılında 

partimiz 65. yılını kutlarken, işte bu kararlı

hkla, işte bu üstün güçle savaş alanların

dadır. 

Zındahda komünist başını dik tutuyor. O, 
haklı bir savaşın ödün vermez militanıdır. 

Yığınların içinde sesini yükselten komünist 

gözünü kırpmadan bakıyor tehlikenin gözüne ••• 
Kavga sesleri geliyor, köylerden şehirlerden". 

Hayır bay kutlu, durum hiç te öyle değil, 4 
temmuz 1989 tarihinde(bak:Cumhuriyet gazetesi) 
sizinle yapılan röportaj sorularına verdiğiniz cevapta 
tamamen tersini söylüyorsunuz. 

-"Blzim sosyalizmimiz bizim ulusal(abç)' 
renklerlmizi ve çlzgilerlmizı taşıyacaktır", 

-"Sosyalizme demokratik yoldan(abç) gidi
lecek, daha çol<ij~mokrcısi olacak", 

-"Sosyalizm kapitalizmin bağrından kendili
ğinden doğup egemen hale(abç) gelmez", 

-" .. öncelikle politik erkin(abç) yapısının 
değişmesi gerekir", 

-"Günümüzde sosyalizmin olgunlaşan bunalı

mı(abç) üç temel nedene dayanıyor: 

!-Öznel yanlışlar(abç), 2-Tek ülkede sosr,aliz~ 
min kuruluşunda(abç) tarihsel koşul arın 
oynadığı zaaflar(abç), 3-0ünyamızdaki değiş 
meyi,yeni koşullanzamanındakavrıyamamak(ab 
ç)" 

-"Stalin zamanının günahları(abç), bürokratik 
deformasyon(abç),iradeci yanılgılar(abç), 
sosyalizmin hümanist özünün yok edilmesi 
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vb... sosyalizmin bunalımında çok önemli rol 
oynamıştır". 

-"Ekim sosyalist devriminJ yinelernek ne 
gerekli ne de olanaklı dır ••. " 

Bu ve buna benzer birçok nedenle artrk •ıy.ice 
yumuşamı~'' vQ sulandırılrm~ t.e'Z.lerle ortaya. 
çıkıldığı görülmektedir. Ve daha kısa bir süreye 
kadar ısrarla söyledikleri ve birçok unsuru da 
eleştirerek, suçladıkları tezleri gerekçesiz ve 
"yetkileri" ile ortadan kaldırmışlardır ••• Yasalla
şecak "TBKP" programında zaten "demokratik 
yoldan kapitalizmden sosyalizme geçiş" e gelinmiş
tir ... TC Partiler Yasası ve Anayasasına göre -eğer. 
kurulursa- "TBKP" daha da "sakin" ve "TIP"i 
geride bırakan bir oluşuma geçecektir ... 

Nitekim, H. Kutlu açıklamasında şunları da 
söylüyor: 
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"Marksist teoriyi çağımızın yeni niteliklerini 
kapsayacak biçimde yenilemek,kapitalizmden 
sosyalizme geçişin yeni yolu, yeni poli lik 
strateji ortaya koymak demektir ..• 

Boyle bir program yalnız sınıfsal çelişki
lerden değil, sınıfsal olmayan çelişki! erin 
çözümüne talip olmak, köklü reformlar 

programı ile çevrecilerden feminist harekete 
kadar, geniş bir toplums$1 muhalefet. ile 
birlikte yürümek demektir ... ~· 

Evet gelinen yer burasıdır ••. 

"TBKP" çoktan bütün "savaş boyları"ndan vazgeç 
tiği gibi, işçi sınıfı ve halk için die· "savaşmaktan" 
vazgeçmiş ve Türk burjuvazisine · kendisini olduğu 
gibi, "şanlı geçmişin!" de teslim ~tmiştir .. .lşte, sa
yın Kutlu ve Sargın, sizlerin kararhlığınız bu kadar
dır •. Başınızı cezaevlerinde korunak~ı ve özel bölmele
rinizde "DIK" tutabilirsiniz artık L 

" ••• günün geçici sorunları karşısında büyük 
temel düşüncelerin bu unutuluş, . geçici başarılar 
uğruna girişilen yarış ve nihai soiıuçları gözönünde 
tutmadan çevrede verilmekte olan mücadele; 
bugünün sonuçlarına feda edilen llıareketin gelece
ği...bütün bunların belki de namuslu nedenleri 
vardır. Ama, bunlar o por tm n iz m 'dir ve 
o p o r tü n i z m olarak kalacakUr. Ve 'namuslu' 
o port ün iz m , belki de o p·o r tü n iz m ' -
lerin en tehlikelisidir •.• " 

c-S o n u ç v e " d i y a I o g " • 

Bu genel tesbitlerden sonra şurıları söyleyebiliriz: 

•"TBKP", günün koşullarına uygun da~ranış ve 
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hayata kendini uydurmanın adını "mücadele" "akıllı" hareket etmektedir ki, budalalardan olu~an 

koymuştur. Reel Sosyalizm'de evrensel olarak "öncü" olmaz diyerek, bunu da "Proletaryaya" 

meydana· gelen . bozulme ve k.Ürümeler içinde, kabul ettlrlr •. Burjuvazlnln dayatmaları ve icazetl 

stratejik olarak prole;~aryanın · !!<tidarı ·ve komü- . lle düzen partisi olma süreci, onun rasyonallerini 

nizm olgusuriden (adı KP, ol~a. ·da)· geri 'Çekilmiş, · . kabullenmeyl zorunlu olarak getirir. Bunu "koşullar 

Türk burjuvazisinin programını şartsız-tercihsiz böyle gerektlyor" diyerek ~erekçelendirmek de 

kabullenmiştir. olmaz •••.. 

•Hayata ve gelişmelere icazetll ve koşunu uymak, •Türkiye açısından gününü gün etme polit~kası 

Türkiye Devrimci ve .Demokrat Hareketine birşey yanında, "Kürt Sorunu" açısından da durum bilınçli 

getirmeyecektlr. "TBKP" seçtiği yolda, parlemento olarak Ters-yüz edilmek Istenmektedir. BurJuxazl~ 

seçimlerine girerek," "TİP" legalltesini elde etmeye nin kendilerine verecekleri lle ilgili olan . yaru 

(belki onun kadarı bile güç) çalışacaktır. Mücade- gündemin baş sırasına koyduklarından , "I<ÜRT 

lede uyg-ulahacak "taktiklerin_ genel stratejinin SORUNU" konusunda zaman kazanmeya çalışmak-

parçaları olduğunu unutamayız ••• Stratejiden tümden tadırlar.Ne kadar Idare edebllirlerse ''kar"chr ..• 

vazgeçerek yalnızca taktikleri hareket ettirmek, Her defasında Kürtlere "üvey evlat muamelesi" 

saptanan strateji yerine başka bir yere götürür... çekerek, osmanlılıktan kalma alışkanlıklar ve 

•Kendisini "öncü" ileri birlik olarak adlandırmak Kemalist mantıkla yaklaşmışlardır. Kürtlerin 

yetmez. Öyle devranılmalıdır ki, bütün ötekiler tüm devrimci atılımlarını "DoQu kabadayılı ğı" lle 

ba~ta yüründüğünü anlasıntar ve bunu kabul etmek suçlamışlardır. Ama, hayat ise, onları her defasın• 

zorunda kalsınlar. ötekiler biz "öncüyüz" dediği· da 'tekzlp etmiştir ... 

mlz zaman, sadece bizim sözlerimizle yetinecek •Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi boyverip 

kadar aptal değillerdir •. Anay~sayı, burjuva demok- gelişti.. Bilincimizi,inisiyatifimizi ve enerjimizi 

rasisinl,kendi hayat şartlarını ve grup çıkarlarını kendi ulusumuz ve üllkemlzln mücadelesine kanalize 

savunatak siyaset oluşturarilar (Içlerinde çok ettik. Daha bir inat ve kararlılıkla mücadele 

akıllı(!) olanlar ve Kemalistler de var ••. ),kendile- sürmektedir. Nihayet bizi kabullenmeye başladılar 

rini aldatmaktadırlar ... Bunların üzerine sadece ama, bu kez de kendi programlarını dayatmakta-· 

gülünür. Artık, burjuvazi o kadar dikkatli ve dırlar ... 
91 
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( ... ) 
"TBKP"nin d i y a 1 o g önerisine gelince: 

"Türkiye'de köklü toplumsal değişiklikler 
üzerine kapitalizmden sosyalizme geçiş ve 
sosyalist Türkiye üzerine bütün sol güçlerle 
tartışmaya, ülkemiz koşullarına, işçi sınıfı 

· ve emekçilerin çıkar ve ·görüşlerine en 
uygun çözümleri birlikte arayıp bulmaya 
hazır olduğunu açıklar"(s:63) 

demektedir .. 

8u diyalug çağrısında her nedense "KÜRT 
SORUNU" yok.. Ama, "TBKP"nin yukarıdan bed 
ele aldığımız program hedeflerinin eleştirisinde 
de görüleceği gibi, "Kürt ulusal güçleri" lle 
ilişkilerin yer yer açıklanması var ••. 

Biz, "TBKP" Program Taslağı 'nın ideolojik ve 
teorik eleştirisini yaparız ve siyasal olarak teşhir 
ederiz ... "Kürt Sorunu" ile ilgili belirlemelerini de 
dikkatle ele alıp değerlendiririz.. Tartışmalarımız·· 
da Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin 
Ittifaklar Siyaseti gereğini yerine getiririz.Demokra
tik oluşum.olarak"Kürt Sorunu" ile ilgili önerilere 
cevap veririz .•. Ancak, diyalog kıyıda-köşede ve 
dayatma ile olmaz. Resmi kanallarla olur. Tek 
yanlı değil, çok yan lı ele alınır. "TBKP" ise, herşeyi 
92 

tamamlamış, yola çıkmı§, Tüı!kiyelere gitmiş, 
programını yazıp yayınlamış ve :ilişkilere geçmiş, 
şimdi "gelin daha iyisini bulalım" demektedir. Bu 
açık bir dayatmadır. "TBKP"lil,r dayatmalardan 
vazgeçmelidirler.Diyalog için ise, şu önerilerimiz! 
dikkate almalıdırlar: 

1-"TBKP", "TKP ve TIP'in geçmişleri, 

2-SSCB üzerine şimdiye kadar yıaptıkları belirle 
nieler, 

3-R'ızgari siyasal hareketinin ·ideolojik-teorik 
ve siyasal tezleri, 

4-Kürdistan Sorunu'nda ~imdiye kadarki 
yanılgı ve yanlışları ile red ve inktırı, 

ile ilgili ciddi bir öz-eleştiri yapmalıdır ve kadrolar 
lle kitleler önünde durumu açıklemalıdır •• 

Her ne kadar bizi de "sol güçler" içinde say
mış ve "ülkesinin sorunlarını ta~tışmaya" Çağır
mışsa da, böylesi bir davranış diyalog için gerekli 
bir zemin oluşturabilir ... 

Şimdilik bu kadar. 

Herşeye rağmen, 

Yaşasın Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi. 

Yaşasın S o s y aI i z m ... 
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· · baskısı,l986 • 

.. Mecburi !skan, I smail Beşikçi, Kornal Yayınları 11977 

·-Kürdistan Komünist Partisi,Program,Yekiti Dergisi, 
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-Kürdistan Komünist Partisi Örgütlenme Planı,Yeki
tl Dergisi, sayı: 1 ,2,3. 

-Kürdistan Kurtuluş Partisi, Program. 

·•. 
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[ KA f) RO ·vE B1RLİK(2) ı 
Demek ki, Kuzey Kürdistan'da Kürt halkı 20-30 yıllık bir mücadele sürecin
den sütülüp gelen bir kardoya sahiptir. Bu kadro, klasik sömürgeciliğirı 
çöküşünü, anti-emperyalist ulusal kurtuluş mücadelelerinin birçok ülkede 
başc:rıya ulaşmasını, Vietnam ve Kuba Devrim lerini, Salazar ve· F ranko rejim-·1 
lerimn çatırdayarak .yıkılışlarını, Siyah Afrika'nın uyanışını vb,vb, yaşamış;Gün..· 
ney Kürdistan Devrimini bütün boyutları lle yakından,hatta içinden izlemiş... . 

95 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ve bu süreç içinde miting alanlarından,zındanlardan, işkence tezgahlarından 
geçerek, direne-dövüşe, Türk Militarizmi 'nin iki karşı-devri~ dö~7mini . ~e ! 

aşarak, eksiğiyle kusuruyla bugünlere ulaşmıştır •. Ve halen, ıdeo.!oıık-polıtık , 
ve örgütsel çalışmalar bu kadronun omuzlarında ourmaktadır t. Kurt halkının · 
mücadelesine öncülük 'etmek,Onun ulusal ve uluslararası ilişkilerini kurmak, 
siyasal ve toplumsal örgütlenmesini yaratmak görevi de bu kadronun omuzla- · 

rında durmaktadır. 

Ne var ki,görüldüğü kadarıyla, bu kadro, bu temel,hayati ve vazgeçilmez 
görevi yerine getiremiyor. Ya da getirmiyor! 

Nedenleri irdelemeye değer. 

Genel olarak,Kürt halkının -örgütlü öncü müfrezeleri sıfatıyla,siyasi hareketler 
ve bunların önderleri ve ideologları Kürt feodallerini suçlarlar. Denir ki,eğer 

Kürt feodalleri aralarındaki çatışmalara bir son verebilselerdi, hayatın·· dayat
tığı ulusal çıkarlar etrafında birleşebilselerdi,Kürt ulusu da, ulusal bağımsızlı

ğını Kazanabilirdi, ulusal bir devlet örgütüne sahip olabilirdi! Şöyle ya da, 
böyle,yul:<arıdaki yargıya konu ile ilgili her yazıda ya da tartışmada rastlamak 
mümkündür. Bu yargının sahibi olan siyasi grupların niçin kendi aralarındaki· 

bitmez tükenmez kargaşaları bir yana bırakarak, ortak paydalarda,ortak· 
siyc;.si- i d e o 1 o j i k d e ğ i 1 - hedeflerde güçlerini birleştiremedikleri ise,: 
büyük bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. Özellikle, 1978-80 dönemini; 
ve 12 E ylül darbesini yaşayan Kuzey Kürdistan' daki Kürt örgütlerinin,Orta
Ooğu ve Avrupa deneyleri de ortada iken,bir türlü ortak bir· dile,ortak bir' 
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sese ulaşam am aları, feodallerin kendi aralarındaki çatışmalardan daha az 
zararlı değildir herhalde? 

Güney Kürdistan' da 9 yıllık bir ~savaştan sonra,bir ,iki gün içinde kurtarılmış 

alanlardan sömürgeci devletlere muhacir düşüldüğü,binlerce militanın halen 
hapislerde, binlercesinin sürgünlerde çürüdüğü bir dönemin kapıya dayattığı 

günümüzde ortak-birleşik bir mücadele örgütüne ulaşmayı engelleyen nedir 
E~~ . 

Kürt hareketi içinde birliğin kaçınılmaz olduğunu herkes kabul ediyor. Siyasi 
grup ya da partilerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini tek başına omuzla
masının çok çetin, hatta olanaksız olduğunu söyleyenler bir hayli fazla. 

Ama,sorun birlik sorununa,birleşik bir güç yaratma sorununa geldiği zaman, 
duraksama başlıyor. Birlik adına atılan adımlar ise, temelde birliği ·engelleyici, 

gerçekten mücadeleci bir birleşik gücün ortaya çıkışını dıştalayıcı nitelikler 
olarak biçimleniyor. · · 

Birlik sorunu tartışıldığı zaman, ideolojik dayatmalardan vazgeçmek gerektiği ·. 
bütün boyutları ile bilindiği halde,ideolcijik tercihler birinci planda rol 
oynuyor. Ortak düşmana karşı ortak paydalarda biraraya gelmek,hedefi 
küçültmek gerekirken;ortak çıkarlarda biraraya gelmek,birliği kendi grup 
çıkarları temelinde ortaya çıkarma eğilimi ağır basıyor. Bunun yanında, son 
derece dar kapsamlı ve · geçici _;ve bu bağlamda- son derece pragmatik 
birlikler mücadeie' sürecinin önüne dikiliyor. · 
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Bu konunun ayrıntıları bu yazının konusu değil. Bu yazı da özellikle son 

20-30 yıllık mücadele sürecinin ortayç. çıkardığı politik insan ögesinin kü-ı 

çümse:r;ırnesi mümkün olmayan bir nicel ve nitel varlıqa ula~tığı,bununla birlik~ 
te ulusal kurtulu~ sürecini omuziayacak niteliklere de sahip olduğu tezinden 
hareketle,yapılması gereken ve fakat yapılmayan -ya da yapılamayan- faali-. 
yetlerin birtakım görünür nedenlerine ·işaret etmek. 

Görüldüğü kadarıyla,gerek siyasi grup ve partilerin içinde yer alanlar V$ 

gerekse bu yapılardan ayrılıp politik faaliyet içinde olanlar, politik bir tez 

olarak ulusal kurtuluş sorununda açık değillerdir. Özellikle Güney Kürdistan 
deneyi ve bugün Güney Kürdistanda varılan nokta konuyu biraz daha somut• 
laştırmaktad1r. Eğer Kürt hareketine yön verecek kadrolar ulusal kurtuluş 

sorununda ikna değillerse,ulusal kurtuluşu bir olgu olarak politikanın gündemi ... 
ne getirmiyorlarsa,bunun dışında girişilen faaliyetlerden bir sonuca ulaşma~ 

mümkün olmayacaktır. Örneğin,Kuzey Kürdistanda özellikle son yıllarda önE! 
çıkan -ya da çıkartılan- K ü r t d i 1 i ~- ü ı e r i n d e k i y a s a k 1 a t 
k a ı k s ı n , K ü r t h a 1 k ı n ı n v a r 1 ı ğ ı t a n ı n s ı n . şiarlarına 
kimse karşı değildir. Tersine bu şiarlar demokratik bir içerik taşımaktadır~ 

Türkiyede olsun,Avrupada olsun, bu çerçevede sürdürülen her türlü çalışmaya 
omuz vermek, baskı mekanizı:nalarını harekete geçirmek, TC 'yi bu demokrati~ 

talepleri yerine getirmeye zorlamak gereklidir. Fakat Kürt hareketindettı 

tüm çalışmalarını bu çerçeve ile sınırlandırmasını isternek veya Kürt dil! 

üzerindeki. yasakların kalkmasını ve Kürtlerin ulusal varlıklarının tanınmasını 

ulusal ve toplumsal kurtulus mücadelesinin ö.hüne çıkartmak tutarlı bir tavır 

değildir. üstelik böylesi tavırlar ulusal kurtuli..ışçu ortak bir mücadele örgütitı 
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yaratmanın önündeki erı 'büyük engellerden biridir. Hele hele, içinden geçilen 

politik sürecin kaçınılmaz bir dayatması olarak bazı Türk aydınlarının, Kürt

Ietle ilgili ·açıklamalarına ya da fiili çalışmalarına gereğinden çok daha 

fazla önem vermek,bu ·insanların, geçmişleri lle ilgili eleştirllmelerine taham

mül göstermernek gibi salc;hrgan. tutumlar hiç mi hiç tutarlı değildir. Türk 

aydını, eğer, Kürt dili üzerinde~! yasakların kalkmasını istiyorsa, bunun -için 

bir çalışma içine girmlşse, bu geç kalmış bir görevi yerine getirme biçiminde 

anlaşılmahdır. Ve tabi, Kürt ulusunun ulusal kurtuluş mücadelesinin çok 

daha farklı bir yerde durduğunu ve çok daha farklı taleplerin sahibi olduqunu 

bilmek gerekir. Kürt hareketinin kadrolarının bir. bölümü, sürgün psikolojisinin 

ağır tahribatı altında, sorunları ters yüz etmeye son derece elyerişli . bir 

yerde durmaktadır. Gözünü Türkiye'ye diken sürgündeki aydın günlüK politika'· 

daki zikzaklara göre stratejiler çizmekte,taktikler saptamaktadır. Bu arada 

uluse.l ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin genel, temel . ve vazgeçilmez 

ilkel~rini ve hedeflerini gözardı ederek,TC burjuvazisinin gerek iç sorunlarının 

ve gerekse dünya bUrjuvazisi ile ilişki ve baqlantılarının türevleri olan bazı 

politik manevraları devrimci Kürt hareketinin önüne dikmektedir.Teorik olarak 

bunlar ifade edUmaseler bile,somut siyasi ·pratikte birer gerçeklik olarak 

yaşanmaktadır. Bu arada Kürt hareketinin kendi başına. - soyut ve izole bir 

olgu olmadığı gerçeği· her zaman ya unutulmakta ya da unutulmuş görünmek· 

tedir ~ Otta.;,.Ddği.i'iiUn e·rr karmaşık, en çetin proplemterinden biri olan Kürt 

Hareketi 'nin, bölgedeki devrimci hareketten soyutlanarak öne ·sürülmesinin 

yaratacağı kaos hep devre dışı tutulmaktadır •• Örneğin, tran ya da Irak'ta 

Kürt dili ile ya da Kürt ulusal varlığının tanınması ile ilgili bir sorun olmama-
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sına rağmen,kan içinde yüzen bir Kürdistan gerçekliği olduğu,Türkiye söz konusu olunca unutulmuş görünmektedir. 
Şunun altını kalınca çizmek gerekiyor: Işçi sınıfının ekonomik-demokratik hakları için sürdürdüğü mücadele bir şeydir ,siyasi iktidar için sürdürdüğü müc.iidele bir başka şeydir. Bir sosyalistin,işçi sınıfının siyasi örgütlerini,siyasi iktidar mücadelesinden alıkoyma girişimleri ne kadar tutarlı ise,bir devrimci- . nin de Kürt halkının siyasi örgütlerinden Kürt dili üzerirıdeki yasakların kalkması uğruna,ulusal kurtuluş mücadelesini tatil etmelerini isternek de cı kadar tutarlıdır. . Bu anlayış,birlik sorununda temel bir hareket noktası olarak ortada durmak-, tadır.Kürt hareketi teorik-ideolojik olarak ifade edilmese de, muhtevada, ·• reformist niteliklerle radikal niteliklerin çatışması biçiminde bir saflaşma yaşamaktadır. Reformist nitelikler birlik faaliyetlerini, radikal güçleri dışta-·ıayarak sürdürme durumundadırlar. Bu faaliyetlerde, hemen hemen her durumda · ulusal kurtuluş alanında gerçek mücadeleci birleşik bir politik gücün oluşmasını engellemektedir. Reformist nitelikler sürekli olarak Türk solunun sağ kanadı ile dirsek teması içinde durmaktadırlar. Sık sık iş ve güç birliği içine girmektedirler. Türk solunun sağ kanadının ideolojik ve politik tezleri-
nin taşıyıcılığını yapmaktadırlar. Ve bu nedenle sistemli bir biçimde Kürt hareketinin ideolojik zeminini çatıatmakta ve ulusal kurtuluş perspektifinden uzağa düşmektedirler. ldeolajik düzeyde ortaya çıkan çatlaklıklar; politikada da kendisini ortaya koymaktadır.Sol Birlik girişimi bu konudaki en çarpıcı örneklerden biridir. Bugün gözünü TC parlamentosundaki politik manevralara 100· 
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diken ve .buna göre strateji ve taktik saptayan anlayış ile, devrimci Kürt 

hareketini Sol Birlikçi reformizmin peşine takan anlayış aynıdır. 12 Eylül 

baskınından sonra somut bir gerçeklik olarak gündeme gelen s o s y a -

1 i s t ı e r i n s i y as a ı b i r ı i ğ i yerine, muhaceretin ilkesiz,eklektik 

5'1i Güçbirliği de, tüm güçleri tek bir genel taarruz cephesi'nde biraraya 

getirecek ulusal kurtuluş cephesi yerine, varlıkları bile tartışma konusu ·olan 

niceliklerle Tevger'i gündeme süren anlayış da aynı niteliktedir. Bu tür 

girişimleri grup çıkarlarını koruma uğruna hareketin genel çıkarlarını tahrip 

eden girişimler olarak sıfatlandırmadurumundayız. Somut pratik bu yargıy 

onaylamaktadır. · 

Öte yandın birlik sorunu, politik tercihler nedeniyle de çıkmazlara sürOlmek

tedir. Son tahlilde Türk devletinin ve Türk burjuvazisinin rasyonalleri içinde 

soruna çare arama eğilimleri tek çözüm olarak öne çıkarılmaktadır. 

Bu gitişimlerin dışında duran kadrolar için ne söylenecektir? 

Eğer soruna gerçekçi bir bakış açısı ile yaklaşırsak,bu kadrolarin ·çok büyük 

bir bölümünün l i k i d e olduğunu vurgulamamız gerekir. Bir kez örgütsel 

ilişki ve bağlantılardan şu ya da bu nedenle kopan kişi,süreç- içinde örgütlü 

insan ögesinin değerlerinden ve ilişki biçimlerinden de _hızla kopuyor ve 

likid~_ oluyor. Bundan öte,örgüt ilişkileri içine girmesi,örgütlü bir bireyin 

'değerlerine ve davranış biçimlerine girmesi sanıldığından çok daha çetin . bir 

iç hesaptaşmayı gerektiriyor. Bireysel irade,kollektif iradeye başkaldırıyor. 

Yoğun· ele~tiriler, giderek suçlamalar bir~yin dü~Qnc~siniı:t. n:ıerkezine oturuyor. 
. - . ~ -~ • - 1 ()1 
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İlgi alanı,bilgÜenn:ıesi ve sorumluluğu daralıy~~-· - bzeıifı(le aydınlar için bu 
durum iki misline ,Çıkıyor. Ulusal kurtuluşun genel çıkarlarına hizmet ,ede
meyen bireysel yetenekler, süreç içinde hayat içinde eriyor, kayboluyor. · 

Hirlik sorununda sisayi hareketlerin açık ve --net programlara, somut politik 
tıedeflere sahip olmaları ve bunları mümkün tüm araçlarla kitlelere taşıma- : 
ları gerekmektedir. Açıklık -cevap bekleyen soruları saptayıp,bunları herkes · 
tarafından anlaşılır formüllere bağlamayı gerektiriyor. Tek tek yetkin politik: 
ögelerin de en azından durumlarını somutlaştı rm aları gerekmektedir. 

Bunlar · kadar önemli bir diğer sorun ise, teorik ve programatik sorunlarda 
olduğu kadar,pratik politik sorunlarda .da,önerilerin,ülkenin ve bölgenin somut i 
qerçeklikleri üzerinde yükselmesidir. 
Birlik sorununda Kuzey Kürdistan'da ulusal kurtuluş platformunun asgari ı 
siyasi taleplerinden geri düşmernek ko~uluyla,burjuva demokratik mücadelenin 
üst sınır çizgisinde -ideolojik dayatmaları bir .. yana bırakarak- tüm yetenek-. 
leri,tüm güçleri harekete geçirebilecek;tüm potansiyelleri değerlendirebilen 
birleşik bir mücadele örgütüne duyulan ihtiysÇ,Kürt halkının varolma durumu. 
kadar büyük bir önem taşımaktadır. 

Bugün bu görev ve sorumluluk varolan güçler ve kişiler tarafından mutlaka · 
omuzlanmalıdır. . 

(*) KÜRDISTAN PRESS, Nr:74, 27.06.!'989, sayfa:3'ten alınmıştır. 

-----------·------------
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ı •Siyasi Yorum• J 

CEZAEVLERINDEKI DURUM ÜZERINE (.• •• ) 
12 Eylül Müdahalesi öncesinde, Sömürged 

TC'nln Içine düştüğü ekonomik ve siyasal ka o s 
derinleşerek devleti i k t i d a r s ı z kılmıştı •• 
Bankalar iflasın eşiğine gelmiş,devlet desteği He 
zorla ayakta durmaya çabalıyorlardı. Tam . bu 
sır~da bir yığın umut taeiri banker de iflas etmi§.:. 
lerdi ••• Sokaklardaki denetimi de devlet adeta 
kaybetmişti ••• 

Banka ve banker iflasları devletin sırtına milyar 
larca lira ile ifade edilen büyük bir borç. yükü 
eklemi~,enflasyon önü alınarnıyacak duruma gelmi~
ti. Yönetenler yönetemez ve yönetilenlerin ise 
memnun olmadıkları bir ortam olu~mu~tu. Işte bu 
sırada, generaller 12 Eylül 1980'de silah zoruyla 
siyasal iktidara el koymuşlardı.. Amaç açıktı: 
Tıkanan ekonominin önünü açmak, devlete istikrar 

'----------------- kazandırmak isteniyordu •• Mevcut Anayasa feshedile-
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.rek, . devleti yeniden organize edebilmek için ·· 
önceden yapılmış, program hesaplı bir biçimde 
gündeme getirilmişti. Ancak, ekonominin düŞtüğü 
çıkmazın sorumlularıyle hesaplaşamadılar ve bunu 
çok ince manevralarla ertelediler, sermayed~rları 
kısa sürede müdahalenin sahipleri kıldılar. Buna 
bağlı olarak, "düzen sınırları dışına taşmış 'olan" 
F a ş i s t H a r e k e t i , bir iki göstermelik 
"yargılama" ile düzen içinde terbiye · etmek · için 
"kulaklarını çekti"ler. I s 1 am c ı Har e k e -
t i n radikal yanlarını törpülediler... Sonuç olarak; 
Bölücülük ve Komünizm ile amansız bir mücadele
ye · giriştiler. 12 Eylül müdahalesi her zaman 
olduğu gibi esas amacı gizlenerek, bu iki hareketin 
üstüne yıkılıverdi ••• Ama, hemen 13 Eylül sabahı 
müdahalenin nedeni olarak sunduldarı olayların ne 
kadar abartıldığı herkes tarafından anlaşıldı ••• 

"Fakat devrimci mücadelenin hayat alanı zorba
lıkla kalleşlikle, silah zoruyla, hapishanelerle ve 
işke~ce odalarında gasp edildi". Militar~st-Bü.
rokratik Cunta'nın bu kar ş ı d ev rı m c ı 
baskınına karşı bu kez de hazırlıksız yakalanan 
"SOL "un tamamına yakın bölümü;dişle-tırnakla 
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yaratılmı§ olan muhalefete siyasal bir içerik 
kaiandırarnadı .. Ve mücadeleyi Sürekli kılacak 

siyasal örgütlenme düzeyinin olmayı§ı, Militarist
Bürokratik Cunta 'nın saldırılarını pervasızca sürdür
mesine .. neden oldu ••• 

Militarist-Bürokratik Cunta 'nın saldırıları karşı

.sında en ufak bir varlık dahi gösterilmediğinden, 

saldırı. ve vahşetin bütün yükünu cezaevleri. çekti 
ve çekiyor ••• Bu durum, aynı zamanda muhalefetin 
odağına da cezaevlerini yerleştirmeye neden oldU. 
Örgütlü bir kamuoyu desteğinden yoksun cezaevle-:
rine karşı, Militarist-Bürokratik Cunta; ekmek,su, 
yemek,çay ve tuz'a kadar, en doğal yaşam koşul

larım sınırıayarak şantaj uyguladı. Cezaevlerinin 
teslim olması için herşeyi ·kullandı •.• 

Dışarıda ise, A v a n t ü r kavramların ardına 
gizlenilmeden, hayati çözümler üretilmesi yerine, 
her yeni geli§menin farklı bir §ab 1 o na oturtul
ması, hayatın her alanında bir tehdit durumuna 
geldi •• 

Anti-Faşist mücadeleyi burjuva demokrasisi için 
mücadele d e r e k e s i n e indirgeyen 'reformist 
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!)9~;literqtürün bilinen ve süreci izah ettiğine 
inandığı kavramlarını, yerli malı kavramlarla 
harmanlayarak, bozuk plak gibi tekrarladı durdu. Bu 
gelinen düzey bu ~arlatanlığın sonuçlarından biridir. 

Elbetteki durumu çok iyi kavrayan generaller, 
cez.aevleri için de bir çözüm buldular: 

Bir yandan akla hayale gelmeyen kurallar ve 
yasaklarla, (özellikle Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi) 
cezaevlerinin üstüne üstüne giderek, tarihte qÇ)rülme
·yen_ vah~ı:t_ ıuyguladılar. Tutukluların kıçları na yanan 
sigara monte ederek, vol ta attı ran, kimliksiz,ki~ilik-
siz ve sakat bırakılan, öldürülen insanlarla hesapla
~ıp, tarihe kar~ı sabıkasını tescil ederken, diğer 
yandan "Barış yanlısı Kemalist 12 Eylülzedelerin 
cezaevlerindeki "trajik" ya~amlarını konu alan 
"anıları "nın yayınıanmasına izin vererek, "Devlet 
Baba" imajını güçlendirerek kamuoyunun binlerce 
çığlığa kulak tıkamasını sağlamı~tır ..• 

Evet, bu "eslerle" cezaevleri direnişleri kırılmak 
intenmiş ve ticari bir kazanç yolu haline getiril-
miştir. Böylece, devrimcilerin en sağlıklı biçimde-----------ı---------ı 
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işletm~leri gereken önemli bir : progpaganda aracı 
bozulm.ak durumuyle ,karşı karşıya bırakılmıştır. 

Sun~ bağlı olarak, değerlendirilmesi . gereken 
diğer bir olgu da basının durumudur. Ahlak'ın en 
basit kurallarını dahi yok sayan basın, Türkiye'deki 

· cezaevlerinde siyasal tutuklulara karşı yürütülen 
· devlet · terörünü, zulümle direnişleri sindirme 
yöntemlerini görmezden gelerek, yalnızca . pişman
lıkları ve itirafları sunmuş ve bir-iki "haksızlığı" 
yayarak suça ortak olmuştur •• 

Tüm bu dezavantajlara rağmen, Mllitarist-Bürok-
. ratlk Cunta önünde 9 yıldır direnen; vurulmak 
istenen pişmanlık ve Ihanet zincirine karşı yürekle
rinden ve bllinçlerinden başka hiçbir araca sahip 
olmadan, devrimci olmanın onurunu koruyan ceza
evleri direnişlerine sahip çıkılmalıdır. Fakat, 
cazip kavramların ardına gizlenerek ve ölü ticareti 
yap~rak değil... · 

Bu bağlamda, duşmanın cezaevleri siyaseti çok 
iyi kavranarak, sağlıklı bir çözümün kitlelerde 
dal budak salarak gelişmesinin koşulları; düşmana 

. karşı ortak bir duruş gösteren tutukluların davra-
1-07 
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r:ıışları içinde geliştirilmelidir •.• Ayrıca, cezaevleri
ne kar~ı periyodik aralıklarla ve kamuoyunun 
dikkatlerinin farklı bir yöne kaydınlması için 
yapilan Tünel vb.. ile sunulan provakasyohlar; 
cezaevi kitlesi üzerinde sonsuzda bir cezaevi ·imafını 
kökleştirmiş ve tutuklularda dayatmalara karşı 
sonsuzda bir istek düzeyi yaratmıştır. Bu, sömürge
ci TC 'nin "bitmez-tükenmez" dayatmalarına · 1<arşı 
bir baraj olarak kabul edilemez. 
· · Doğası - gereği provakasyonlardan aynı şekilde 
etkilenen tutuklular; insanca yaşamak temel 
ilkesiyle, düşmana karşı ortak bir duruş içindedir
ler ••• Dayanışma da, bu temelde ve maddi olmak 
durumundadır. Sömürgeci TC'nin, cezaevleri siyase
tine kaf!iı ortak mücadele zeminine ayak basmak 
ve bu somut siyasi pratiği, saptıyacağı temel 
mikadelenin bir mevzisine dönüştürerek, cezaevleri
nin i m h a m e r k e z 1 e r i haline. gelmesinin 
önünde durulabilir •• Görev: DAR GRUP ÇIKARLARI
NIN MEKANIK REFLEKSLERINt KIRARAK
ACIL VE KAUCI BİR ÇÖZÜMüN ZAMAN GEÇI
RILMEDEN OLUŞTURULMASlNI VE YÖNTEME 
BAGLANMASINI GEREKLI KlLMAKTADlR. 

~10~8~----------------------------------------------+----------
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T Cezaevi mektubu (•) 

ESKIŞEHIR/AYDIN D ıR E N ı Ş HAT Tl. .. 

"Demokrasiye geçtiği" ya da "geçeceği" söylenen ve 
buna Içeride ve dışarıda Inanan pek çok Insanın i 
siyasi hareketin bulunduğu 89 Türklye'slnde, ESKIŞE
HIR-AYDIN HATTI'nda olup bitenler' umarım ki i 
TC Için Iyimser düşünmeye çalışan çok kişi Için 
uyarıcı olmuştur... · 

AT kapısına dayanm!fi Insan hakları ihlalleri karşısında 
"kişisel b8fvuru hakkını" tanımıt olmakla övünen TC 
hükOmetlerl'nln; en küçük görevlisinden, en yetkili 
amirine kadar asker-sivil bürokrasl'nln ne kadar 
i ı k e 1 , ı k 1 y O z ı O , gQvensiz ve sefil ilişkiler 
Içinde; şark kurnazlıkları 'yla hem kendi halkını, hem 
dünya kamuoyu'nu aldatacağını sanan bir güruh 
olduğunu, bu olaylarla bir kez daha tesbit etmek 
mümkündür··'' 

Devletin en güÇlü olduğu alanlardan biri, kuşkusuz 
cezaevlerl'dlr. Fakat, ·TC devleti kendine o kadar 
güvensiz ve acz içindedir ki, sık sık elinin altındaki 

bu Insanlara kartı kaba kuvvet gösterisi yapmaktan; 
kendi· gücOnO bu savunmasız insanlara kartı uygula
maktan tat m i n olmaktadır. Sık sık, elindeki 
mahkumun ekmeğiyle, suyuyla, havalandırmasıyla, 
mektubuyle oynamakta; birgün uyguladığı bir sistemi 
ertesi gün kaldırmakta; bir kullanılan olanağı ertesi 
gün kesebllmektedlr. Hiçbir yetkilinin hiçbir sözünün 
biran Için bile geçerliliği yoktur. O kadar Iki yüzlü 
ve riyakar bir yönetim anlayışına sahiptirler ki; her 
şeye kolaylıkla "evet" diyebllmekte ve yine aynı 
kolaylıkla bunlardan vazgeçebilmektedirler •• 

Devletin bu kindar ve düşmanca tavrı, bütün a h 1 a k 
ve m a n t ı k kurallarından arındırılmış, sistemli 
bir potltika olarak yürütülmel<tedir. 

O devlet ki; her an elinin altında bulunan insanlara 
karşı, her iki-Oç ayda bir;kahraman bir Osman!• 
seteri düzenleyerek; onları dayaktan geçirmeyi; eşya
larını yakıp-yıkmayı, talan etmeyi; kendi eski kaybol-
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muş ırkçı hayallerinin adeta intikamı biçiminde 
yineiemayi martfet saymaktadır. Böylece, dünyanın 

hiçbir düzeyinde beş para etmeyen sözde güç ve 
itibarını siyasi mahkumlara operasyonlar düzenleyerek 
ispatlamaya çalışmaktadır. Sosyal Demokrat Oktay 
Ekti ve tescilli faşist Arif YOksel'de aynı görüşteler: 

"Devlet cezaevieri'nde gücünü göstermelidir". Bir 
devlet ki, cezaevleri gibi, dört-duvar, kapı-kilit altında 

tuttuğu insanlara "güç gösterisi" yapma ihtiyacı 

duyuyor ve bunu kendini çok akıllı sanan MIT uzman
larınca rasyonalleştlrmeye çalışıyorsa, o devlet zaten 
iflas halindedir. Mahkumtarla ne kadar uğraşsa da bu 
zaafını glzleyemez. 

12 Eylül 80 darbesiyle yeniden düzenlenen bu devlet 
, yapısının; cezaevi 'ndaki bu insanlara karşı, bitmeyen, 
ölçü ve kural tanımayan kindarlığının nedsni biliniyor .• 
Çünkü, 12 Eylül, 9 yıllık icraatıyla cezaevleri'ndeki 
insanları bir türlü teslim almayı başaramamı§'tır. 

Bazen ve bazı alanlarda başarılı olmuş; fakat her 
zaman ve her yerde a s 1 a • • • T e s ı i m i y e t 
a ı an ı ar ı ve s ü re ı e r i kısa olmuş, direnme 
ise, hep kazançlı çıkmış'tır. Işte, 12 Eylül'cüleri 
çileden cıkaran da budur. Vahşi işkencelerle örülmüş 
soruşturmalar; askerileştirilmeye ve işkence· ocağı 
haline getirilmeye çalışılan cez.aevleri ve ağızsız-dilsiz, 
savunmasız yargılama süreçlerinde Türkiye ve Kürdis
tan'ın devrimci güçleri bu üçayaklı Idam .. sehpasıyla 
ipe çekilmeye çalışılmıştır. Yüzlerce insan soruşturma 

HO 

'i 
tezgahlarında öldürülmüş; yüzleroesi kaybedilmiş; 

yüzlerce insan özellikle Diyarbakır c•aevl'nde öldürül
lnüş, sakatlanmıştır. Onlarca devrimci idam edilmiş, 

onlarcası açlık-grevi ya da ölüm ortucu direnişlerinde 

lehit düşm~t sakat bırakılmış. E;vet, binlerce ve 
binlerce insan da, cezaevleri politikası içinde kişlllk

ilzleştlrme ve depolitlzasyon•a, p-.siflkasyon'a. tabi 
tutulmuş, ama son tahlilde; pevlet değil, devrimci 
pireniş galip gelmiştir. ··· '"' : 
?. 

jşte, Devlet, 9 yıldır teslim alamıa_clığı bu Insanlar 
t<arşısında bu yüzden kendisini OQçsüz ve çaresiz 
hiuetmektedir. Saldırganlığının, kind.rlığının temelinde 
pu yatmaktadır. 

Sıkıyönetimin kaldırılmasından, As~ri Cezaevleri'nin 
Adalet Bakanlığına bağlanmasından sonra da; siyasi 
mahkumlar üzerindeki baskının, yıi"rma ve yıpratma 

yöntemlerinin yeni biçimler içiı;ı~e devam ettiği 
bilinmektedir. As. Cezaevlerlndeykerı bile başarılama
yan Tek Tip Elbise uygulaması, a*nen sürdürOlmeye 
çalışıldı. Giyilmeyeceğlnin, giydirilemeyeceğinin çok 
iyi bilinmesine karşın; bu ısrarın ye TTE'yi sürekli 
gündemde tutmanın nedeni; dir~nen mahkumları 
"infaz yakma11 tehdidiyle içerde tutrnak, t e s 1 i m ~ -
y e t e zorlamak; bunu bahane ederek, mahkumun 
yaşamsal haklarını ikide bir kısıtlayıp, operasyonlar 
düzeniayip yıldırmaya çalışmaktı. i 

1 
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,açmak gereksiz. Cunta'mn "Asmayıpta besieyetim 
:mi?" baktşsndan 11 devletin gücünü göstermeliylz 11 

tavrıne kadar, cezaevlerini bir Işkence laboratuan ve 
mahkumları her türlü sindirme yönteminin denendiği 
kobaylar olarak· kullanma çizgisi hep sabit kalmıştır. 
Siyasal iktidarın iç ve dış hesaplar gereği giriştiği 

göstermelik "düzenlemeler" hiç bir zaman muhtevayı 

yansıtmamış; en kalıcı "düzenlemenin" bile ömrü 3 
ayı geçmemiştir. Siyasi_ tutsakların her defa, canlarını 
ortaya atarak giriştikleri direnişlerde elde edilen 
kazanımlar da aynı şekilde en küçük bahaneyle tekrar
dan gasbedilmek için fırsat kollanmıştır. 

Son yıllarda, devletin cezaevi politikasında sinsi bir 
fiziki imha tavrının daha da öne çıktığını görmek 
gerekiyor. Fiziki Imha'nın sinsi yanı şudur: 

"Teslim olmayan ezllsin, çürümeye bırakılsın". 
Artık, açık ve pe r ve 8 ı z bir imhayı en azından 
cezaevleri 'nde göğüaleyemeyen siyasal zorbalık, bu 
politikayı uygulamaktadır. Sık sık siyasi tutsaklara 
operasyonlar düzenleyip, ·hakları gasbedillyor. SOrg(in'
ler,telan'lar, toplu lfkence'lere girişillyor. 8-9 yıldır, 
siyasal kişiliğine sahip bir siyasal tutsağın, bu yaptı
rırnlara boğun eğmeyecaği artık· her dereceden yönetl
clnin bildiği basit bir gerçektir. Mahkumla(, saldırılara 
karşı her seferinde Açhk Grevleri ile karşılık vermiş 

ve yaşamiarına ancak yine yaşamlarını ortaya koyerek 
sahip çıkmışlardır.. Ve, siyasal iktidar ne kadar 
soyutlamaya çalışırsa çalışsın; tersine daha da artan 

bir kararlılıkla, aileler çocuklarına sahip çıkmış: 
toplumun diğer kesimleri onları kucaklamakta tereddüt 
göstermemiştir. 

25-30 günden az sürmeyen AG'Ier sonunda, gasbedllen 
hakların Iade edilmesiyle son bulmuş; ancak bu hakla
rın kullanımı henüz oturmadan yeniden geri alınmış, 

mahkumlar "ya kısıtlamalara boyun eğmek, _ya yeni 
bir direnişe girişmek'' tercihiyle karşı karşıya bırakıl
mıştır •• Tercih'in direnişten yana olacağı kuşkusuzdur. 
Yönetimin, her iki-üç ayda bir, cezaevleri 'ni karıştır
masının, kullanılan hakları gasbedip, operasyonlar 
düzenlemesinin a m a c ı n e d 1 r ? 

-hkin; sürekli gergin, psikolojik bir ortam yarata
rak, siyasi tutukluları üretimden, yaratıcılıktan, 
özgürlük tutkusundan soyutlayıp; canının derdlne, 
gündelik sıkın~ıların karabesanına Sokarak, yıldırma 
ve pasifikasyon yaratmak. 
-Ikincisi; sürekli direniş ve AG ortamı yaratarak, 
bu direnişierin aile ve kamuoyu c3steğini laçkalaş
tırıp, gilniOk ve adli olay düzeyinde etkialzltttmeal
ni sağlamak. Direnişler sonucu elde edilen kaza
nımlar'ın geçici olduğu ve faydasıziiğı yönünde 
mahkOmlara deneyset bir kanı empoze etmeye 
çalışmak. 
-OçOncüaG; Her iki-üç ayda bir. uzun süreli AG'
Iere kışkırtarak, direnen mahkumların fiziki olarak 
çökmeleri'ne zemin hazırlamak •• 
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Olayın bu . sinsi yönüne dikkat çekmek isterim. AG 
eylemlerinin taleplerini, çoğunlukla daha birkaç gün 
önce kullanılıyorken, keyfi olarak gasbedilen hakların 

geri verilmesi ol~turmaktadır •. Yani, talepler hiçbir 
zaman "karşılanmaz ve uygulanmayan" şeyler olmamış
tır. Buna karşılık, yönetimler, AG'Ieri ani bir ölüm 
olmamasına dikkat ederek uıatmaktadırlar. Bu süre 
bir ayın altına düşmüyor. Idare kabul edebileceği ve 
nihayet" sonunda uyguladığı bir isteği neden AG'siz 
vermez veya neden 30-40 gün bekler? Amaç açıktır: 

direnen mahkumları fiziki çürOmeyle yüzyüze getirmek, 
onları bedenan çökertmek'tir. Çünkü, AG'Ierin bu 
kadar sık ve uzun sürmesi, her defasında en az 10 
kişinin "beyin felcl" lle karşıtaşıp sakat kalmasına; 

mide; karaciğer 1 böbrek gibi organların çürümesine, 
diğer birçok hastalığın ilerlemesine neden oluyor. 
Bakım ve tedavi yapılmıyor. Mahkumların sağlık 

sorunları'nın bilinçli olarak savsaklandığı, engellendiği, 
tedavi edilmedikleri bir ortamda, sonuç; cezaevin'deki 
mahkumların "sessizce ölüm cezasına yollanmaları" 

olmaktadır. 

Ipliğine kadar teşhir olmuş bir siyasi iktidarın, zorba 
bir rejim'in; kamuoyu'nun protesto ve eylemleri 
karşısında ne derece duyarlı olduğu ise ortadadır. 

Dünya'nın gözlerinin Içine bakarak; 30 gündür eç 
olan insanları, hevesız-susuz ve sıcak bir atmosferde 
20 saatlik sürgü ne gönderip, ardından onları kı yası ya 

112 

dayakla yıldırmaya çalışan ve bütün !bunları kamuoyu'
nun gözleri önünde; "Benim yapa.,ileceğim bir şey 
yok: Onlar siyasi eylem yapıyorl.r •• "diye açıklema 
yapabilen bir Adalet bakanı ve hUkümetln, dışardan 

ve Içerden ne kadar ·"çekindiği" ortadadır. Hiçbir 
Insanı ve demokratik değere sahip otmayan· bir yöneti
min; .kendini yalan ve demegoji lle lllevunmaye çalışma
sı doğaldır.Doğal ; olmayan 89 Türkiyesi'nde devrimci 
muhalefetin, cezaevi'ndeki bir parç-.ına sahip çıkama
yışıdır •• Onu kollayıp koruyabllecek 'raçlara, örgütlen
meye, politikaya ulaşamamış olması~ır •• 

AG'Ierl kışkırtarak fiziki lmha'ya. zemin hazırlama 

taktiği o kadar açıktır ki; örneği.,, Eskişehir Özel 
Tip Cezaevi'nde on ay Içinde Oç 

1 
kez AG. Direnişi 

olmuştur. Bunlardan, geçen Ekim-Kıasım ayındeki AG 
37 gün; Şubat 89'daki 19 gün ve HISziran 89'daki AG 
Ise, 52 gün sürmüştür. Bu cezeievl'nln "hizmete" 
girdiği üç yıl içinde 8 kez AG , yapılmış ve her 
birinin arası 2-3 ay sürmüştür. Ayrı bllançoyu, diğer 
cezaevleri içi·n, aşağı yukarı aynı !düzeyde çıkarmak 

mümkündür. AG'nin başlaması ve so;ıuçlanma talepleri, 
Cezaevi koşullarının insani düzeyi .ile sınırlıdır. 1 
Ağustos Genelgesi, bu hakların genel gasbı anlamında 
ortak bir hedef oluşturmuştur. Demek ki, siyasi 
tutsaklar , aslında cezaevi 'nde uygulanabilen ve 
kazanılan haklar için 1 her defasın~a biHnçli olarak 
eyleme kışkırtılmaktadırlar: "Ya kıaıjtlılık ve teslimiyet 

koşullarını kabul et" ya da "dltenmenln bedelini 
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canınla 6de" ı k ı ı e m ı dayatılmaktadır •• 

Bizler sürekli böylesi 1 k ll e m 'lerle karşı karşıya 
bırakılıyoruı. Ama, siyasi tutsakların belirleyici 
çoğunluğu; gururla Ifade edelim ki, "direnerek 61mayl" 
seçml§lerdlr. lvte, Tammuz 88'da Elkitahir-Aydın 
Dlrenlt Hatti bu tercih'In YI! kararlıliğin destanıdır. 

. ESKIŞEHIR SALDIRISI ı 
22 Haziran'da KurtuiUf,TKEP gruplarının kaldtQı 
1.Biokla, Dev-Yol grubunun kaldığı l. blokta Iki ayrı 
tünel çahtml8t ortaya çıkarıldı.Oiay,n6betçl bir erin 

·gece kuma sesleri duyml8ıH)ve ardından yapılan 
aramatarla ortaya Çıklrılmıttı. 

Bunun üzerine bekleneceğl gibi tüm cezaevinde tünel 
eramesı yapılacaktı.Ama arama tünel araması biçimin
de değll,tamamen saldırı,lntlkam,yağmalama,kınp 
dökmeye varan askeri bir operasyon halint geldi.Zaten 
üç-dört aylık bir aradan sonra,haklarımıza yönelinece
ği beklentisi lçlndeydlk.Nasıl bir bahane ve yöntem 
bulacaklan ortadaydı.Saldttının sinyalleri vurda burda 
duyuluyordu.Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun 1 Ay 
öncesinde cezaevinl· ziyaret ederken, kullandığı sözler, 
heyettekllerin söz ve tavırları .Yeni bir &aldın beklen
tlsini daha da güçlendlrmlvtı: Sağmacılar'da Iki tünel 
ve toplu Işkence faslı da bir göstergeydl.Dahası, 

, cezaevlerine toplu bir saldırının ortamı ve zemini 
için, HOrrlyat ve, diğer bazı MIT bat'ıtantılı gazete
lerde haber ve yorumlar çıkmaya başladı. Bu düzmece 
tıaberler, cezaevlerine salclır.ının salt Adalet B,akanh{lı 
~eğil,ame MIT'in,Genel Kurmayın vb ••• d,vletin orga
nluli bir girişimi olaçağının habercisiydi.Örneğin,Tünel 
olayından yaklaşık iki hafta önce Hürriyet'te Nacl 
$apan. ve lhaan Dörtkardel imzasıyla;örgütlerın ceza
tvlerinden yönetildlğl,özelllkle PKK'nin Diyarbakır ve 
eskişehir'den idare edildlği;koğuşların ·. "Kurtarılmış 
~lan" haline geldiği,lçerde "örgütsel çalışma yapıldı{lı, 
••mpatlzan glrtnin militan olarak çıktığı" gibi düzme
Çe bir "haber"ln mantetten verilmesi., saldırıı:ıın kamu· 
oyunda savunulmasının temeli olarak yayın yapıldı~ı
iıı gösteriyordu.Deney ve gözlemlerimiıle, bir saldırıya 
muhatap olacağımızı biliyor ve bekliyorduk bu yüzden. 
Tünelleri n ortaya çıkm18t, Bakanlığa · saldırı için 
arayıpta bulamadığı bir bahane çıkardı. 

Tünel araması tam ~bir saldırı, provakasyon, ya{lma 
ve sindirme eylemine dönüştü. lık elde cezaevi'nin 
tüm alt koğuşları boşaltılarak, hepimiz üst koğuşlara 
alındık. Bu nedenle 4 kişilik odatera 8-11 kişi . doldu
ruidu. TOm yaşam askıya alındı. Arama -daha doğrusu 
ta ı an- tam bir haftat blok blok sürdü. Alt koğuş
lardakl arkadaşların eşyaları haYalandırmaya alındı. 
Hertey rast gt,tle kırılıp döküldü, askerlere eşyal~rı 
parçatamaları emredildi. Kitaplar, dosyalar, aıle 
albüml.erlne kadar rast gele yırtılıp sökülerek; hapls-
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haneden çuval çuval taşınıp ateşe verildi. ·Yiyecekler 
döküldü, radyolar-teypler, mutfak eşyaları kırılıp 
ezildi. Kıymetli eşyatera göz göre göre el konuldu, 
üleşlldi.-.. Alt kat'ların talan'ı bitince sıra üstlere 
geldi. Bu kez hepimiz alt kat'lara alındık. üst kat'la
rın aranmasında da aynı yol izlendi. Fakat, saldırının 
hızı azaldığı için; üstlerdeki kayıplar, diğerlerine 
göre nisbeten farklı oldu. Yine de, özelllkle dosyalar, 
defter-kitap, albüm, resim türü şeyler rast gele 
toparlanıp yakıtmaya götürüldü. BOtün eşyalar kırılıp
döküldü .. 

Bu saldırı .. ve provakasyon sırasında; direnişimlzi 
isyana dönüştürmek için açıkça k ı ş k ı r t ı 1 d ı k • 
Böylece, hapimize fiziki saldırı yöneltmenin bahanesi 
oluşturulmak isteniyordu. Zaten operasyonu yöneten 
Dış Güvenlik Komutanı Zafer NAKIŞO~LU böyle bir 
fırsat beklediğini herkese karşı açıkça belirtmekten 
çekinmemişti. NAKIŞO~LU, Elazığ Askeri Cezaevi'nde 
görev yapmış ve MHP'li faşistlere açıkça yardım 
ettiği; devrimcilere düşman olduğu biiinen bir kişiydi .. 
Tünel araması sırasında, tutsaklara fiziki bir saldırı 
ortamı bulunamaması; onların niyetinden değil; bir 
yanıyla bizim soğukkanlı tutumumuzdan, bir yanıyla 
da Eskişehir Özel Tip Cezaevi'ndeki personelin fiili 
bir işkence ortaklığına · yatkın olmayışından ileri 
geliyordu. Personelin ve bir kısım idarecilerin açık 
işkence olayına suç ortağı edilerneyişi nedeniyledir 
ki; çaresiz kalan bakanlık, dlrenlfl kırmak için bizlerı 

ll4 

Aydın'a sürme zorunda kalacaktı. 

Aramaların sürdüğü sırada Tünel ol~ı basına yansıtıl
dı. Bakan Sungurlu, yanına bir kısım' basın mensubunu 
da alarak cezaevine geldi ve şov y~tı. Bu gösterinin 
amacı ve mesajı belllydl. "Tutsa lara aşırı haklar 
verilmiş, :onlarda bundan yarari narak durmadan 
tünel kazıyorlardı. O halde bu qrt,amı kaldırmıak ve 
devletin disiplin ve otoritesini kurn?ak gerekliydi. Bu 
da ancak, 1 Ağustos Genelgesi'Jıin Işletilmesiyle 
mümkündü". Bakan Sungurlu, bek~i'len bir"· AG'nin 
haklı zeminini kırmak için de gazetecilere "bazılarının 
AG'leri kışkırttığını ve siyasal eylem olduğunu, r dolayı
sıyla taviz verllmeyeceğini"ilan eder~k,baskı programını 
da başlatmış oluyordu. Aynı gün• tünel'in çıktığı 
bloktakller (1 blok), süresiz AG'ye 1 başladıklarını Ilan 
ettiler... . ' 

Tünel olayını 9 kişi üstlenmişti. Buila rağmen, cezae
vi 'ndaki daha an·cekl direnişlerde sağlanmış tüm 
haklar geri alınmıştı. Oysa, he.r. defalsında."ben ·görevde 
olduğum sürece haklarınıza .. dokunulmayaeak, namus 
sözü" diyen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Uğur 
IBRAHIMHAKKIO~LU , bakanlığın t~limatı ve kendi 
emirleriyle 1 Ağustos Genelgesi'ni ~rürlüğe sokmuştu 

1 

bile. 

-eşyalarımız talan edilmiş, büyük bir kısmı 
depolara alınmıştı. 

-Ocak,ısıtıcı,teyp, radyotera el ' kQnulmuş ve bir 
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daha verilmeyecekti. 
........ , .. ·.,.. ··ı· .. -:<. 

-Hapishanelere, basına ve kurumlara mektup 
yazılmayacak, mektuplar haftada bir adet iki 
sahlfe ile sınırlanmıştı. 

-Havalandırma günde 2 saat ve 8'er kişilik 
gruplar halinde yapılacak. 

-Dışarıdan yiyecek alınmayacak, kapalı görüş 1 
saat, açık görüş 2 ·saat yapılacaktı ,vb ••• 
-Kısaca, bir hafta önce uygulanan ne varsa 
hepsi kaldırılmış; hiçbirzaman uygulanmayan 
yaptırımlar dayatılmıştı. 

Açıkca yeni bir direnişe zorlanıyorduk. Buna rağmen 
olağanüstü koşulların düzelebil eceği, durumun netleş
mesi, ailelerimiz! ve kamuoyunu duyarlı kılmak için 
bir süre daha bekledik. Böylece AG'ye başlayan 
arkadaşlarla aramızda 1 hafta ve 3'er günlük farklar 
oluştu. · Gasbedilen tüm haklarımızto iade edilmesi 
istemiyle , 29 Haziran'da tüm cezaevi. AG eylemi 
içine girmiş oldu. Yönetimin haklı taleplerimize 
karşılık cevabı ise, üçer ay mektup ve görüş yasağı 
vermek oldu. Böylece, havalandırmasız, görüş ve 
mektupsuz, bir odada 8-10 kişi ile AG'yi yürütmek 
durumunda kaldık. Buna karşılık Avukat görüşü, 
Basın ve Televizyonu izleme gibi olanaklarımız kısıtlan. 
mamıştı. Dışarıdaki gelişmeleri izleyebiliyorduk. 17 
Temmuz'daki Bayram Açık Görüşü 1 saat'le sınıriandı 

~- - "t !'· • \ 

ve AG'dekilere de yasaklandı. Aç~k görüş .yapılmadı._. 
Durumu 4 .gün boyunca sloganiarta protesto ettik . 
Bayram öncesi, ailelere yardımcı olmasını önlemek 
Için • Eskişehir IHD'nln kapatılması, ailelerin polis' 
takibi, direnişe karşı devletin tavrının ne olacağını· 
belli ediyordu. Adalet Bakanı 'nın demeçler! de sorunun 
"bir devlet hesaplaşması"na çevrildlğini gösteriyordu. 
Zaten, daha grevin ilk haftasından itibaren katşımızda 
sorumlu ve yetkili kimse kalmamıştı. Sadece gardiyan 
ve doktorlarla muhatap olabiliyorduk. Drşarıda da hiç 
kimse sOrumlu ve yetkili bulamıyordu. Cezaevi Müdürü 
Hasan BAYRAKTAR önce izne ayrılmış, sonra da 
tayini çıkmıştı. Diğer müdürterin hiçbir fonksiyonu 
kalmamış, hepsi görevden alınma veya tayin beklenti
sinde. Savcı U. IBRAHIMHAKKlOOLU ortadan kaybol
du. lzne çıktığı söylendi. Bakan Ise, "Benim elimde 
birşey yok" diyor. Kısaca, cezaevine "görünmez 
güçler" el koymuş, ·diğer bütün yetkilileri ya kuklalaş
tırmış, ya devre dışı bırakmıştı. Direnişimi~ln uzun 
ve acılı geçeceğini seziyorduk va buna hazırdık. 

AG'ne1 yaşlı ve ağır hastalıkları nedeniyle dayanamıya
c:ak durumdaki arkadaşlar sokulmadı.Ayrıca, tahliyesine 
bir yıldan az kalan arkadaşlar da infaz engeline 
taf<ılmamalan Için AG'ye sokulmadılar~ Sayıları 40 
kadar olan bu. arkadaşlar da ,direnişi değişik biçimlerde 
desteklediler. Temmuz'un ikinci haftasına geldiğimiz
de Eskişellir'de 230 · kişi AG'de olmak üzere, tüm. 
cezaevi direnlşteydi. 
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AG'nin. t9. gününde, beklenmedik bir gelişmeyle 
idare şekerli su vermeyi kabul etti. O zaman bunu 
iyimser bir biçimde yorumlamıştık. Ilk haftalar her 
tünel oparasyonundan sonra olduğu gibi,sürgün bekliyor 
fakat , bu saatten sonra bir sürgün yapma ihtimali 
görmüyorduk. Şekerli su verilmesinin , 19. günden 
sonra kabul edilmesinin,sürgüne hazırlık olduğu sonra
dan anlaşıldı. 

Bu arada, kanamalar dolayısiyla tehlike arzeden arka
daşların sayısı da artmaktaydı. 30 kadar hasta vardı. 
Fakat. tedavi kabul edilmiyordu. Ayrıca, Devlet hasta
hanesi 'nin mahkum koğuşu; tedavi değil, tam 
işkence yeriydi. Morgun havalandırmasının açıldığı bir 
bölmede, havasız koşullarda bulunuyordu. Tedavi oir 
yana, hastalar ayaklarındaf'l zlnci rle ranzaye bağlanı yor, 
tuvalete gitmek için bile saatlerce görevli subeyın 
çağrılması, izni gerekiyordu. Hiçbir ihtiyaca cevap 
verllmiyor. Doktorlar& hiçbir biçimde inisiyatif tanın
mıyordu. Hastahane'nin mahkum koğuşuna hasta · 
olarak yatan, daha ağır hasta olarak dönüyordu. Bu 
nedenle hastahaneye kaldırılan arkadaşlar; bu koşulları 
ve kendilerini el ve ayaklarından zincire vurulmalarını 
protesto ederek geri dönüyorlardı. 

Kurban bayramı 'nın ikinci günü SHP Eskişehir Millet
vekili Cevdet SELVI'nin AG'dekl tutukluları ziyaretine 
Izin verildi. SELVI AG'ye ara verilmesini ve sorunundı
şarıdan girişimlerle çözümünün beklenmesl önerisini 
getirmişti. Durumun aciiiiği kendisine aniatıldı ve 
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ikna olarak geri döndü. 

ldarecilerle hiçbir diyalog yoktu. Da~a doğrusu ortada 
yetkili ve sorumlu kimse kalmamı~tı. 3. derecedeki 
Müdürler de görevden alınmış, gün l>ekliyorlardı. Bazı 
idareciler alt koğuşların zeminine pekiştiritmiş 
beton döküleceğini, bu iş için B~anlıktan ödenek 
ayrıldığını belirtiyorlardı. Ayrıca, Bakanlığa "bu işin 
20 gün içinde kendiliğinden çözüleceği" bildirilmiş, 
oysa bir ayı geçmesine rağmen AG 1nin çözülmemasi
nin Bakanlığı telaşlandırdığı ve durwmu kötüleşenlere 
"zorla serum takılması" talimatı gönderildiği söylentisi 
dolaşıyordu. 

Ailelerimizin Ankara IHD'nde başlattıkları AG, ikinci 
haftasına girmiş; Samsun ve Adana IHD şubelerinde 
AG'Ieri başlamış; SP Eskişehir lı Yönetimi destek 
grevi yapmıştı. Bütün cezaevi. eri 'nı:le de süreli ve 
süresiz destek AG 'leri yayılarak sürüyordu. Bakanlığın 
tavrı ve görünen oydu ki, TOrklyeJde cezaevleri 'nin 
önOmOzdeki aylardaki kaderi Eskiş!ehir'deki direnişe 
bağlanmıştı. Bu direniş kırılırsa; Bak•nlığın 1 Ağustos 
statüsünü yerleştirmek için tüm ceiaevlerine saldıra
cağından kuşku yoktu. Diğer cezaevlıeri 'ndeki devrimci 
tutsakların da bu tesbiti yaptıkları ;ş" an Eskişehir'deki 
hesaplaşmanın genel bir hesaplaşma olduğu ve topye
kun bir saldırı ile karşı karşıya kalındığına ikna 
olduklarına şüphe yoktu. Sorunun ortak bir direnişle 
çözülmesinin gelip dayattığı, bu sQreci yaşayan her 
devrimci tutsağın aşağı yukarı bir konsensOs noktesıydı. 
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1 AYDIN S0RG0NO ı 

e_u yaygın direniş ve: destek eylemleri ile 1 AOuatoa 
Gemelgesi'nin yıldönümüne de girmiş olduk. Bakanlı
ğın y.-, .da bu hesaplqmayı yürüten organlzell devlet 
Q{içlerl(hanglsl lse)'nln bize yeni bir "yıldönümü 
hediyeşi" hazırladıklarından habersizdik. AG'ye Ilk 
bqlayan arkadaşlar 35. güne, diğerleri 27. güne 
ulqtıkları, 2 Ağustos gecesi 11 s Or gO n n tebltgatı 

yapıldı. Bu kadar Ilerlemiş bir AG sürecinde sürgün 
yapmak tam bir çılgınlıktı, yolculuğa dayanmak 
mü,mkün değildi. Tabligatın hemen ardından "tavrımız 

nif olmalı diye" ayak üstü görüştük; herkes halsiz ve 
güçsüzdü; sOrgüne karşı fiili bir karşı koyuş pekçok 
arka~aşın kaybına neden olabilirdi. Zaten AG'nln 
ilerlemiş bir boyutundaydık. Dolayısıyla fiili karşı 

koyuş gündeme gelmedi. 

Halsiz ve hasta halimizle eşyalarımızı alabildiğince 
toparlayıp, denk etmeye çalıştık. Oldukça yorucu bir 
işti •. Bir-iki saat içinde kan ter içinde kaldık. Ve 

kusanlar, baygınlık geçirenler oldu. B'izimle beraber 
e.şyalarımız ikinci ve üçüneO bir telana daha uğrayacak 
demekti. Çünkü,her sürgünde, ailelerimizin dişinden 

tırıiağıi'ldan arttırarak aldıkları eşyaların çoğunl,uğu 

tahrip' oluyor. Aylarca, yıllarca e.\. emeği ve göz n~ru 

lle yaptt(lımız çalışmalar bir saat'te harcanıp-gidlyordu.· 
Çantaların Uzerine isim· yazmak bile, bizi bitkin düşür- · 
ıneye yettı. 

Bu arada IOrgQn'ün Aydın ve NaziUi'ye olacağı söylen
tisi yayıldı.Bu, bakanlığın Olreniı,l kırma seferberliği 

demektl. Çünkü, Nazilli E/Tipi Cezaevi, o anda mevcut 
siyasi mahpushaneler Içinde en kötü statüde olanıydı. 

Ve . Bakanlığın niyeti, her yeri .. "Nazilli" ayarı na 
çekmek tl. Bir ay kadar önce Ceyhan Cezaevi 'ni gezen 
Bakanlık Müsteşarı "burayı ,. Nazilli'ye çevireceğiz'' 

yollu bir tehdit'te bulunmuştu. ·Yine de gideceğimiz 

yerin Aydın mı Nazilli mi, yoksa başka bir yer mi , 
olacağı net olarak bllinmiyordu. 

Bizleri blok blok aldılar. Üzerimize sigara, kağıt-·. 
ıtalem, vb ... hiç birşey atmamıza izin verilmedi. 
Bunlar toplandı. Ikişer kişi birbirimize kelepçelenerek,,, 
havasız, kapalı r i n k 1 e r e doldurulduk. Herkes 
halsiz ve yorgundu. Tam beş saat bu r i n k 1 e r d e 
cezaevinin boşaltılmasını bekledik. Sevk Operasyonu'nu 
savcı U.I.HAKKIOGLU ve Güvenlik 'Komutanı Z.NA
KIŞOGLU yönetiyordu. Arabada beklerken, · AG'de 
olmayan 40 arkadaşı n Nazilli' ye, geri kalan hepimizin 
de Aydın'a gönderileceğimizi öğrendik. Bizimle beraber 
Eskişehir Cezaevi infaz personeli 'nin yarısından fazlası 

da sOrgüne gönderiliyordu. Cezaevi 'nin onarırı;ıı bitene 
kadar Aydın veya Nazilli 'de görev yapacak! ardı. 
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Son(adan gelen personelin tümü Nazilli 'ye ak tar ıl dı. 

Gece yarısı 3'ten sabah 8,30'a kadar 5 saat ri n k te 
bekletildik. Hiçbir isteğimiz karşılanmadı. Bizimle 
beraber sevke gelecek olan cezaevi doktorlarının 

gayreti ve epeyce gürültü patırtıdan sonra; yola 
çıkmadan önce, bir bldon su ve kusan arkadaşlar Için 
bir-Jki naylon torbayi güç· ·bela edinebi ldik. Görevliler 
ile aramızda sürekli sert tartışmalar oluyordu. Durumu 
acil olan hasta arkadaşlartil bir ambuhansta ve başla

rında doktor olduğu haberi bizi biraz rahatlattı. 

Ama, geri kalan 200',den fazla, 30 günü aşkın aüredir 
aç, yorgun ve bitkin: insan, sıkış sıkış, havasız rı n .k· 
1 e r e doldurulmuştuk. Kelepçeler bilekierimize 
oturmuş; sıcak ve ter içinde baygın bir vaziyette 
bekletilmiştlk. Yolculukta ölü çıkacağı, çoğu kimsenin 
buna dayanamıyacağı açıktı. Ağır - aksak, sOrgün 
konvoyu hareket ettiğinde, her tarafı zangır zangır 

titreyen r i n g i n sallantısından içimiz dışımıza 

çıktı. Kendimizden geçtik. Sıcak ve havasızlıktan 

nafesirniz çıkmıyor, herkes kıvranıyordu. Bazı ri n k -
1! r d e arkadaşlar bir parça hava alabilmek Için 
kuçük pencereleri kırmayı denedller. Çoğunda Ise, 
havasızlık tüm yol boyunca devam etti. 

Konvoy sık sık duruyor, bekliyor;bağırma çağırma ile 
güç bela ilettiğimiz Isteklerimize Ise, hiç bir cevap 
gelmiyor. tter görevli bir diğerine · iletiyor, sonunda 
operasyon•u yönetenler her klmlerse ı bunları büyük 
bir zevkle reddediyordu. Bayılan, kusan, kan çıkaNın 

ııs· 

arkadaşlara ise, bakılmıyordu. Çoli'. gürültü ·edince 
pezaevi Doktorlarını gönderiyorlardi. Ama, adamlar 
bir parça hava, biraz su ve tuvalet. ihtiyacı Için bile 

inisiyatifsiz 'dil er. Çaresiz gözlerle ~Izlere bakıyorlar, 
!stekler "yukarılara telsizle bildirilıybr" ama, reddedi
yorlardı. Refakatçi iki doktorun hiçtı;r foksiyonları 

yoktu. Sadece çaresiz birer gözlemci durumundaydılar. 
~ç, susuz, havasız cehennem sıcağ! altındaki :sOrgün 
konvoyu saat başı durarak, bekletarak saliantı ve 
Şarsıntı ile ,12 saatlik bir yolculukt~n sonra ,NaziiiPye 
!ardık. Orada AG'de .olmayan 40 ar~. adaş ve Eskişehir 
pezaevi pe,rsonelini bırakarak Ayclın•a doğru yola 
~evam ettik: "Yol boyunca ,c;ektlğii'T'(Iz eziyeti, insanın 
Cnsana zul".'~nun ne boyutlara varabi~eceğlni göstermesi 
açısından ı unutmak mümkün değil. Aslında insanın' 

ins~n• zulmü değil; aiy~~l bir kindarlık; gOcünü aç · 
ve savunmasız insanları azerak llapatlamaya,kendini 
tatmine çalışan sefil bir rejimin · zulmüydü. Bu hem 
ulusal ,hem sınıfsal bir düŞmanlıktı. Uygulayanlar 
insan kılıklıydı.Ama,muhakkakki hiçbir insani değere 

sahip değillerdi. Yolculuk sırasında, operasyon'u 
yürüten komutanın hava, su ve dinlelllme gibi istekleri
miz~ "Vatan hainlerine su yok gebersinler" dediği 

telsızierden duyuluyordu. Nazilli'$ ise, Eskişehir 

Savcısı ile Bakanlık Müsteşarı'nın "bunları ıyıce 

benzetrnek lazım" talimatını veren telsiz konuşmaları 

duyulmuştu. Bazı iyi niyetli asker 1o1e görevliler kaça
mak biçimde Aydın'da AG'yi bıqakmamız için zor 
kullanılacağını öğrendiklerini ve kayıp vermeden 
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"BOŞUNA DE~IL 

sil yorgun ağıtları bantlardan 
· acıyle burkulan yüreğini yargıla 
titreme ayazın önOnde 
geceye ve hüzne yıkılma 

bizlmkfler 
bağıra bağıra s6yleyerek yasaklanmış türkOleri 
zındanda da olsa 
çiçek üretmeyi öğrendiler 
g(iliirnseyerek savaşmayı 
ve ölmeyide 

boşuna değil çekilen bunca zulum 
· bunc! eziyet. 

son hesaplaşma bitmedi henOz 
ama bitecek ••• " 

·. 

kendiliğinden bırakmamızı tavsiye ediyorlardı. Bir 
kısım . görevliler de Aydın'da "terbiye" edildikten 
sonra, cezaevi 'nin onarımı bitince üç ay içinde Eskişe-

hi~ geri götürüleceğimizi söylüyorlardı. Herkes yarı 
baygın. nefessiz, kimileri torba gibi, morarmış şişmiş 
bir halde Aydın'a vardık. Duyumlar ve beklentiler 
içinde; iki-üç saat'te cezaevi kapısında beklettldik. 
Artık son çıkan sesimizle slogan atıyor, çıkarılmamız 
için protesto ediyorduk. Kimilerimiz arabaların kapıları· 
na, döşemelerine vuruyorduk; Görevlilerin umursadığı 
yoktu. Konvoy idarecileri, yol boyunca sık sık yaptıkları 
gibi, yine kendilerine ziyafet çekiyorlardı. O yüzden 
bekletiliyorduk. Protestolarımıza karşı da, sanki o 
halimizle dışarı çıkabiiirmişiz gibi, askerlere süngü 
tak emri veriliyor, silahların mekanizmaları açtırılıyor
du. Nihayet gece 22.00 sıralarında ilk araba boşaitıl
maya · başlandı.Böylece yaklaşık 20Jıaatlik sürg(in iş:
kencesi yeni bir biçim alarak sona ermekteydi.Hepimiz 
içerde bizi hiç te iyi şeylerin beklemediğini biliyorduk. 
Kuru beton üzeri bile olsa, biraz dintenmak ve biraz 
hava bile o anda bize çok lüks bir mola gibi gelecek
tl. 

-----~~DIN DIRENIŞI 1 
Arabalardan perişan bir halde sürünerek çıktık.Yıkılma

. mak için birbirimize yaslanıyorduk;düşenler,sendeleyen
ler oluyordu. Dış kapı. dan girmeden ismimiz yazılıyor, 
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sonra kelepçelerimiz sökOiüyordu. Kapı altına gırınce 

gar~iyanlar hışı!flla üzerimize atıldılar.llk elde gözlükle-

.. · ·· riinıı: alındı ve hemen i til ip kalkılarak soyunmaya 

zorlandık.lkişer kişi alındığı için,bizden önce alınanlara · 

neler yapıldığı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Benim 

tarta1dandığımı gören kelepçe arkadaşım, bu davranışa 

müdahale etmek isteyince 1 beş-altı gardiyan onu 

(Y .ÇIÇEK) yaKa paça edip, yere yıkıp vurmaya başladı
lar. "Şunlara bakın bir de bize direniyorlar" diyorlardı. 

Bir yandan tekme-yumruk neremiz rastgelirse vuruyor, 

bir yandan üzerimizi parçalarcasına soymaya çalışıyor

lardı. En adi küfürleri savurmayı da ihmal etmiyorlar

dı~ . Yorgun ve bitkinlikten gücümüz kalmamıştı, bir 

yandan bağırarak protesto etmeye çalışıyor, bir 

yandan da olanca gücümle pantatonumu çekmelerini 

önlemeye çalışıyordum. Ama, onlar biz.i yere atmı11, 

tekme ve yumruktarla çalışırken; bizi sovmava çalışma· 

larını eııgelleyen kollarımızı ve eliarimizi ·topuklatı ile 

eziyorlardı. Uzun bir boğuşmadan sonra üstümüz~. ne 

var ne yoksa parçalayarak çıkarttılar. Donlarımızı 

elimizle tutmaya çalışırken ı onları da yırtarak aşağı 

çektiler. Bu arada bizleri a11ağıiamak için kıçımıza 

parmak atarak, alay etmeyi de bir zevk sayıyorlardı. 

Öyle çıplak halde batonun üzerinde bir süre.dövOidükten 

sonra; tekme-tokatta eşyalarımızı koltuğumuza verip, 

bir odaya sokulduk. Orada kayıt işlemleri yapan 

memurlar, yazıcılarla beraber ı elinde bir tansiyon 

aleti ile bir sağl)kçı ve çezaevi doktoru bulunuyordu. 

Içeri atıl~n matıkumun t:ı.ernen tansiyonunu ölçmek 
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isteyen bu işkenceci gürOha karşı hbrkes tepki göste-

. · riyordu. Ben de isim yazmaya çalıtan memura, dok

tortera " bu yaptıklarınızdan utatıın, bir de isim 

soruyorsunuz" diye öfke ile bağırdııtı. Adamlar hemen 

ayaklandılar. Müdür veya memur ı her kimse ardı 

ardına yumruklar savurmaya baOiadılar suratıma. 

Gardiyanlar da doktorların alaycı i bakışları altında, 

bir çelme ile yere yıkıp, dördü-be~i rastgele tekme

lerta ezmeye çalışıyorlardı. Top gibti büzülerek, rastgele 

tekmalerden kendimi korumaya çalı tım. Artık inierne 

de kesilince, doktorların işareti ile lacak, kapı altına 

sokulduk. Elinde tra11 makinası olan bir gardiyan 

saçiarımdan tutarak bir sandalyeye sürükledi. .Tek 

başına beceremeyince, Iki gardiyan ~esteği ile sandalye

ye oturtup,koyun kırpar gibi saçları~mza daldılar. Bir .. 

yandan çekiyor, vuruyor, bir. yandan "gözlerini kapa, 

sağa sola bakma" diye suratıma '1\Jrup, önüme slper 

olmaya çalışıyorlardı. Anlaşılan, bunlar cezaevi \persone

liydi ve ileride tanınmak istemiyorlıirdı.Saçlarıniız sıfır 
numara kırpıldıktan sonra, elbiselerim tekrar kucağıma 

sıkıştırılarak, çır.ıJçıplak bir halde koridora doğru 
itelendim. Zaten normal de bil• yürüyemiyordum, 

adım atar atmaz yere kapaklandım. Birisi koluma 

girip yerden kaldırırken, birileri de .arkamızdan kıçımız 

tekme sallıyor, ·isırtımıza. yumruklar yapıştırıyorlardı. 

Kah duvarlara tutunarak, kah sendtleyip düşerek ite

kalkıla müşahede hücrelerine getirdiler. Ben üçüncü 

kata verilmiştim, benden önce ve sonra alınan arkadaş 

lar hücrelere 'konul_muştu.Ağzım kurumuş,dllim dönmü-.. 
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yordu •. Herkes kan içinde ve ·yarı çıplak halde hücrele 
re serilmiş · yat1yordu.Bir kişilik hücrelere dörder kişi 
konulmuştuk. Hücrelerde sadece sünger yataklar 
vardı. Insan böyle'durumlarde :kendisi Için değili arkad8f
ları Için kaygalanıyor.Hücredekl arkadaşların hepsinin 
elbiseleri parçalanmış, kanlanmış, her yanları ezik ve 
morartı içindeydi. . 
Içeri alınan herkesi aynı şekilde, bazen karşı koymalara 
göre daha da zalimce döverek, sürükleyerek sovuvor. 
işkence ediyorlardı. Müşahade kap,ısına kadar tekme-y.um 
ruk,slo~n ve bağrışmalar sürüyordu.Daha önce getirilen 
bizler de her gelen ,arkadaşı sloganlarla selamlıyor, 
tşkencecUeıi lanetliyor'duk. ö f k e v e h ı n ç . 
sanki bizlere son bir can vermiş, herkes olanca gücüyle 
slogan atıyor, protesto ediyordu. Sloganlarımız:"Kah
rolaun lfkenoe", "lnsanhk onuru l~enoeyl· yenecek" 
ve "lfkence yapmak terefslzllktlr", .'~V81f881R Dlrenişl
rnlz" gibi ortak şlarlardı. Bir süre ortalık sessizliğa 
bürünür, sakiniaşip dlnlenmeye çalışı rken, yeni Işkence 
sesleri lle, ayağa fırlayıp, protestolara başlı·yorduk. 
Içeri alma işlemleri bitip, herkes işkenceden geÇfrildik 
ten sonra,bir süre uzun bir sessizlik oldu. Sabah 3.30 
sıral.ar.ıydı,, bugünlük bu :f.sıtıa. yetineceklerini sanıyor .. 
duk ki ,yanıtmıŞ!Z· · · .. 
Başfarında Dış-Güvenlik Komutanı Subaylar, Savcılar, 
Müdürler; Başgardiyanlar olmak üzere işkenceci gür~h, · 
sürü halinde yeniden Içeriye daldılar. Anlaşılan bizimle 
daha uğraşacaklardı. ·Bizlere'. dayak atmaktan nefes 
Qefes'e kalmış, terlemiş; iri-yarı gardiyan azmanları 

belli ki, bu iş için önceden seçilmiş, görevlendirilmlş
lerdi.,Oaha önce Aydın cezaevl'l'lde yatan ark•dlflar, 
buniJtrın Aydın'ın personeli değil, Nazilli Kapalı 
Cezaevi'nden seçilmiş olduklarını söylüyorlardı. Işkence 
ekibinde Aydın personelinden gardiyan ve başgardiyan
lar da bulunuyordu. Ama, hepsi cezaevi Savcısı, 
Mildürler, sürgünü Idare eden komutıp.nlar ve Ad.ıet 
Bakanlığı •nın nezaretinde yapılmaktaydı: Amaç, sürgOn 
ve day-"'la bizi yıldırarak, dlreni~ten: vazgeçirmekti. 
Bu amaç için gözleri dönmüştü. Adeta dayaktan 
sonra doktorlar . gayet munı, 'sözlerle ••tedavi kabul 
ediyor musun, -serum. ı.ter rn__isln:Z11 diye soruyor, 
kabul etmlyenl, yeniden dayağa · gönderlyorlardı. 
Gardiyanlar ilk dayağı "soyun" , ikincisini ''direnişi 
bırakın" diye atıyor; karşı koyanları Ise, daha da 
zalimce dövüyorlardı. 
Gururla söylemek ger.ekir ki; bu işkenceci gürım 
35 gündür aç ve bitkin ve 20 saai'tir;havasız-susl,lz,yoı. 
dan gelen lnsanları;büyük bir barbarlıkla dövüp, ftan 
revan Içinde bıraktıkları insanları teslim alar;nadf~lar.25~ 
kişiden sadece üç kişi o anda AG'yi bıraktı.Sonuç., bizi 
teslim almak isteyenler Için tam bir ·heıimetolduJşken
ceciler bizi fiziki olarak yıpratmış,direniş kararltiiğı ve 
moralimizden hiç bir şey alamamış, tersine daha da 
bilemiştı o kadar. Bir ölüm-kavgası·ve bir hesaplaşm.a 
içlndeydik. Bu kavganın hakh ve onurlu tarafı olmanın 
bilincini taşıyorduk. lık işkence feshnda iki arkadaşın 
şehit olduğunu ancak btrkaç gün sonra öğrenebildik. 
Kendi aramızda isim yoklaması yapmış, bazı a_rkadaş..ı 
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ların "kayıp"- olduğunu tesbit etmiştik. Görenler, 
aralarında Hüseyin .EROOLU ve Mehmet YALÇINKA

YA'nın da bulunduğu dört -beş arkadaşın, dayaktan 

hem~m sorira hastahaneye kaldırıldıklarını söylüyorlardı. 

Ağır hasta oldukları tahmin ediliyordu. Bu koşullarda 

ölü. çıkması değil, çıkmaması mucizeydi. 

lşkf!lceci güruh, bu kez "ayağı kalkın''! sayım yapacağız 

bahanesi lle gelmişlerdi. Hiçbir cezaevi 'nde "ayağa 

kalkıp sayım verme" koşulu kalmamıştı. tteıe hasta 

ve yorgun insanların sayım Için kaldırılması .. görülmüş 

birşey değildi. Amaç daha. yarım saat önce bize 

işkence eden karag6mlekll efendilere "saygı" göster

mek, kısaca, bizi manen tesii!TI alma · denemesiydl. 

Bunun diğer yanıyla dayak Için bahane i olduğu açıktı. 

Yılların deneyimi lle billyotduk ki; onların en küçük 

yaptırımianna bile, "evet" demek gaflettl, testimlyete 

gfden kapının ardına kadar açılması· demektl. Çoğu 

arkadaşımız, Diyarbakır cehennemini yaşamış kişiler 

olarak, bu ilk "ayağa kalkın" yaptırımının sonunun 

nereye varacağını çok Iyi biliyordu. Bu bir yana, 

kimse kendine en aşağılık Işkence yapan canatların 

önünde ayağa kalkmayı kabul etmez, kendini alçalt

mazdı. 

lşkencecL ekip her hücrenin önünde içerideki ler e 

ayağa kalkmaları için adeta havlayarak bağırıyordu. 

Bir-iki kişi de yumuşak sözlerle iknaya çalışarak, 

ikili kumpas kuruyorlardı •. Red cevabı alınca; adam 

başı iki gardiyan düşecek biçimde, 8-10 kişi kasap 
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ğibi • içeriye dalarak, tekme ve yu~uklarla .. birbiri~e 
l<enetlenen bu insanlara saldırıyor; afa, goz, kemık 

ı:ıemeden vuruyorlardı. Bazı gardiyan! r da bellerimiz

~en çıkardıkları kemerleri kırbaç . gibi kullanarak; 

v:argüçleri lle savuruyorlardı. Bizler· tti rbi rimizEl kenet

lenerek darbelerden birbirimizi kotumaya çalışıyor, 

!:)ir · yandan da vargücümüzle slo.an atıyorduk. u 
tlnda bütün müşahade hücreleri stqgan ve protesto 

~esleri ile çın çın çınlıyor; tekme' yumruk, Inierne 

~esleri ile birbjrine karışıyordu. ~ynı Işlem, otuz 

h .. ücre için ,tek y9rütüld~. Ve heps~.tde aynı ~arşılığı 
· Şldılar. Sonra. diger muşahada bölu One geçıp 1 aynı 

Işkence seansına orada da devam dildi. Bizler ·de 

her slogan sesine kalan son derm~nımız ile destek 

vermeye devam ettik. lşkenceci gür.fh, bu saldırısında 

da hezimete uğradı. Kimseyi tesli~talamadan çekip 
gittiler. Her tarafımız acı'yor, s ızlı r, k anıyor, bitkin 

ve yorgunduk. Ama onurumuzu ko duğumuz, boyun• 

eğmediğlmlz Için; işkencecilerin he . slerlni kursakla

rında koyduğumuz için 1 içimiz pırıl i pırıldı. l§kenceci 

başlardan biri, sloganlarımıza kar§tt"bu besteyi çok 

dinledik, başka beste yapın" dlyorJ ~r başkası "köpek 

gibi hepiniz teker teker geleceksiniz"i diyordu. Sonunda 

kendileri kuyrukları nı arkaları na ala~ak, geri çekilmek 
zorunda kaldılar. · 

1 

Bu arada bazı hücrelerden kendil~rine kafa tutan 

arkadaşları, tek tek çıkarıp özel olfırak da dövdül-er. 

örneğin bizim müşahade bölümünd., A.Oruç ve Y. 

Çiçek. Yakubu merdivenlerden çekejrek, kör hücreye 
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atmışlardt. Öylesine dövülmüştti ki,. sırtında şerl'\8 
şerha ·yaralar açılmış, kamçı izleriyle simsiyah doluydu 
her yanı. 

Hemen herkesin kolları, bacaldarı simsiyah morarmış, 
yaTalanmıştı. Kaburga ve kemik çatlakları, kırılan 
kafa gözOn hesabı yoktu. Örneğin; yıllardır cezaevi 'nin 
kahrını, eziyetini çekmiş, yaşlı. ve direniş. içindeki 
Mehdi abimizin kafasını gardiyan ·çizmeleri ile azilme
sini, çı rı !çıplak. dövülmesini içi miz yaıimada'n, kinlen
meden duymak, görmek imkansızdı. Buna rağmen o 
al~aklara boyuı:ı_ eğmeyen bir onurun saygı değerllğinl 
paylaşmak da bir güzelliktlr. Daha zayıf bir arkadaşı
nı darbeden korumak için 1 kendi hasta canını si per 
eden arkadaşlığı gözlerimiz· yaşarmadan anımsayabilir 
miyiz? 

Hepimizin yapay siyasi ayrılıkları unutup, birbirimize 
kol kana~ verdiğimiz o anları unutmak mümkün mü? 
O gün, ögleye doğru, biz yine ~aldın beklentisi Için
deyken; isim okunarak birer- ikiŞer koğuşlara alınmaya 
başlandı k. Hücrelerde ikişer kişi bırakılıyor,· diğerlerı 
koğuşlara gönderiliyordu. Bu işlev akşama dek sürd!l. 
Ikinci gün g9zlüklerimiz ve bir kısım paralar v~rifdi. 
Görevli gardiyantarla muhatap · oldukça, tartışmalar 
çıkıyor; işkence yaptığını teşhis ettiklerimizi hemen 

· yüzlerine söylüyorduk. Onlar ise, ısrarla kendilerinin 
dayak olayına karışmadıklarını, bu işi başkalarının 
yaptığını söylüyor; hatta "her elbiseyi giyen gardiyan 
değildir" diyerek; Işin içinde polisin olduğunu lma 

.ediyorlardı. Aynı gO.n Ctlzaevi, Doktoru, sözüm ona 

.~Ç)lltrole .. gelin~e,' iıikenceci olduğu yütune. haykıritdı 
ve müthiş tepki görünce apar.:.topar geri gitti. Ve 
bir daha da aramıza girmedi. · 

Sular kireçli olduğu için parayla temiz su almak 
zorundaydık. Gazete verilmiyordu. Dışarı ile tüm 
irtibatımız ·kesHmişti. Avukat ziyareti bile yasak~ı. 
'Açlık grevleri müthiş ağız kokusu yapıyor, ağııda 
yara ve ittihaplar eksik olmuyordu. Bu yüzden dişle
rimizi fırçalayerek bir . nebze olsun rahatlıyorduk. 
Ama, savcı diş fırçası ve macunu. yasaklamıştı. Gerek
çe "macunu yiyorsunuz!" deniliyordU. Oysa, macun 
olsa olsa mideyi tah-rip ederdi. Zaten macum yiyen 
insan bırakırdı. Bu bahane ile; bir AGÇisi için en 
gerekli şey, işkence aract haline getiriliyordu. Iğne, 
iplik, tırnak makası da yine savcı Ünal UÇURUM'un 

. emri ile, yasaklanan şeyler arasındaydı. Dilekçe için 
kağıt-kalem bile "eğer bırakma . dilekçesi yazarsak" 
verilece~ıı~ Kısaca; A~ süresince AY.dın Cezaevi'nde bi· 
ze parayla su satma dışında hiç birşey verilmedi ....... ·-

Hastahane doktorları geldiklerinde; yaralarımızı, 
Işkence izlerini gösteriyor ve bunları rapor etmelerini 
istiyorduk. Onlar ise, yatalarımızt, moraran, ezilen 
ve çürüyen yerlerimlzi gördükleri halde; "biz rapor 
vermeye değil, tedavi olup olmayacağımza bakmaya 
geldik". Tedavi olmaktan. kasıt ise "direnişi bu-akmak" 
anlamında bir sözdür. Yoksa direnişi bıraksa bile 
kimsenin "tedavi" edildiği·. edileceği yoktu. Şarha 
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şarha yaralara, açık darbe izlerine bile . dokunmaya, 

onları teşhis 've rapor etmeye _ bile korkutulmuş, 

kuklalaştırılmış doktorlar neyi nasll tedavi edebilirdi 

ki! Dayaklar doktor. gözetiminde atılıyor; 30 gündür 

aç insanlara, sağlıklı insanların bile dayanamıyacakları 

koşullarda bir sürgün'e kimi doktorların "onayı" ile 

g1rişlliyorsa, canınızı hangi tedaviye bırakacaksınız? 

Sadece direniş kırıcı olarak gardiyan gözetiminde 

gazdirilen doktorlar; 89 Türkiyesi 'nde; siyasi zorbalığın 

yargıçlar gibi doktorların da, Tıbbın'da emir komuta 

altına alındığını gösteriyordu. . Bi_r arkadaşı n çok 

isabetli benzetmesi gibi; müşahade hücrelerinde 

hasta, yaralı, aç ve ölüme yatmış insanları, elleri 

kıçında "hayvanat bahçesi gezer gibi" teftiş eden 

doktorlar, herhalde toplumun nerede olduğu konusunda 

kimilerini ürkütmeli, düşündürmelidir. 

Üçüncü gün sabahı, gardiyanlar da; cezaevi yönetiminde 

olağanüstü bir telaş gözlendi. Bütün gün; saat'te bir 

doktor ve gardiyanlar koğuşlara giriyor, baygın yatan 

arkadaşları, durumu iyi görülmeyenleri adeta zorla 

revire taşıyorlardı. Akşama kadar arkadaşların büyük 

bir kısmı ya revire ya hastahaneye taşındı. Saat başı 

kontroller bütün gece ve ertesi gün de sürdü. 

Bu olağanüstü ilginin Iki nedeni olabilirdi: 

Ya (Uen arkadaşlar vardt ve yeni ölümler olmaması 

Için önlem alınıyordu. Ya da durumu kritlkJeşen 

arkadaşlara zorla serum takılarak direnişi kırmak 
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istiyorlardı. Ve bizi birbirimizden! mümkOn olduğu 

kadar fazla sayıda parçalara ayırafak, tecrit etmek; 

dolayısıyla direniş dayanışmasını -a1<1ınca- zayıflatmak. 

Aslında her ikisi de doğruymuş •. lki_arlt_adaşı~:kaybölduQ_ui 
hastahenede de olmadıkları keslndi. Pldürülmüş oldukla· 

rı ihtimali büyüktü.. · 

Aynı gün· cezaevi'ne heyetler geli~ gitmeye başladı. 
SHP Aydın Milletvekili H.Z. POSTAlCI revlrdekl arka

daşlarla görüşmüş, kenc:lileriyle llgil~lldlğlni, dışarıdaki 

gelişmeleri . aktarmış; revlrdeki •f!adaşlar da olup 

biteni , kendisine yara berelerini, kanh: gömleklerini 

de göstererek iletmlşler(POSTACI'nıp kendisine anlatı

lanları dışarıya aktarmadığı sonra~an· ortaya çıktı,): 

Sosyalist partiden bir yöneticinin 'de ziyarete ·geldiği 

söylendi. ' · 

Aynı gün savcı ve müdür, rastgele! koğuşlara girerek 

"sorunu kökten ·çözmek istec:Şklerlni"bellrtmişler 

ve"talepleri" sormuşlardı. Koğuşlarda, özellikle ilken

ceciliklerl yüzlerine vurularak sert tartışmalar çıkıyor

du. Savcı ve müdürlere temsllci,erlmlzle görüşerek 

sorunu çözebilecekleri söylendl. . . 
. 1 . . . 

Ertesi gün (Çarşamba); SHP'den ıF.SA~LAR, S.OO

~AN, H.Z.POSTACI'nın da bulunduğu bir heyetin 

geldiğini 1 Bakanlık Müfettişi ı c.aeşsavcısı O.UÇU

RUM müdUrlerle birlikte; temsilcil,rimlzle görüşm.elere 

başlandığını öğrendik: O gün g~rüşmelere tutuklu 

temsileHeri olarak STK'dan Ş. ~ÖKTAŞ; A.POLAT, 
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R.OOGAN birinci blok'tan S. S. ERHAN ve L/Biok'tan 
A. K. BILGINER katılmışlardı. Altı yedi saat süren 
görüşmelerde; iki ay önce gasbedilen hakların önemli 
ve belirleyici olanları yine kabul edilmiyordu. Bir 
kısım·' halUar ·ise. kabul edilmişti. Kabul edllmeyenlet: 
başta ısıtıcı ve ocak olrr.lijk üzere; dışarıdan yiyecek a· 

lınması, açık görüşlerdeki sistem ve akrabahk; Radyo
Teyp-Daktilo; Yasak olmayan yayınların verilmesl; Iç. 
misafirllk; basınla ve hapishanelerle yazışma gibi 
bizim Için vazgeçilmez olan Isteklerimizin temelini 
oluşturan şeylerdl. Kabul edilen Istekler Ise, _günlük 
yqama Ilişkin ve ayrıntı kablllnden şeylerdl. Ustalik 
Ileri sürülen ,.formüller . da son derece muğlak ve 
belirsizdi. Q 

Temsilci arkadqlar: bu :dQzeyde bir a~Jaşma olamıyaca. 
Ot nı belirtmişler ve görüşme;kalan maddelerin. \Bakan-

• • . 1 • 

hkla m.Ozakere. edllfllek ~zere ertelenmişti. \ : 
.. 

Perşembe günü temsilcilerimiz yeniden çağrılarak; 

Bakanlığın istekleri başka bir düzeyde kabul etmediği 

bildirildi. Bunun üzerine bizler de temsilciler aracılığı 

ile"Direnlşe devam" edeceğimizi ilan ettik. O günden 
sonra, Idare ile bütün ipler kesildi ve yönetim eylemi 
kırmaya yönelik çabalarını yine yoğunlaştırdı. Bu 
arada biz, birkaç gOvenilir kaynaktan iki arkadaşın 
kesin olarak öldürülmüş olduğunu öğrenmiştik. Bu Iki 
arkadaş; o cehennem yolculuğunun .• ardından; kapı 

altındaki ilk dayakla öldürülmüşlerdi.:Dev-Yol grubuyle 
aynı ringte gelen Mehmet YALÇINKAYA'nın, kapı 

altında isim yoklamasına cevap vermayince; Cezaevi 
2. MildOrU Seyfettln, daha önce Aydın'da yatmış 

olan YALÇINKAYA'yı tanıyarak "Oo bizim yakışıklı 

.;gelmlşl" diyerek suratını yumruklamaya başladığını; 

aynı rlngte gelen ...... ' lerce görüldUğO söylendi. 
Hüseyin EROOLU'nun da deyaktan sonra kendinden 
geçtiği, koluna serum bağlanmak istendiği, ama 
EROOLU'nun serumu çıkartıp attığını görenler vardı. 
Her· iki arkadaşı n ı cenaze .. törenlerinin,bile. yapıldığını, 

ancak 10 gün sonra öğrenebildik. Çünkü 1 dışarıda ne 
olup bitti01 hakkında,sağhklı hiçbir bilgi. kaynağımız 

yoktu~ Başgardiyanlar falan 1 ikide bir "bı rakanların 
sayısı'1 hakkında uydurma haberler üretiyorlardı. 
Görevlilerin ağzından hiçbir haberin doğruluğuna 

~min olamazdık. , 

Cuma günü gerçekten toplu bir bırakma oldu: Kurtuluş. 

ve TKEP grupları ile birlikte, Eskişehir 1. Blok 'ta. 
kalan AG'cilerl , direnişfarinin 43. gününde toplu 
otarak bırakma kararı aldılar. Bu arkadaşlar AG'ne 
ilk başlayanlerdı. Diğerteri ile arada bir haftalık 

zaman farkı vardı. Blok temsilcileri arat~tlığı ile 
idare lle görüşme talep edildi ve Perşembe günü 
"çizilen çarçevayi yeterli gördüklerini" belirterek 
eyleme son verdiler. Diğer' gruplarca direnişin "birtikte 
sonuçlandırılma" önerisini ise kabul etmediler. Bu 
Blok •tan sadece Halkın Kurtuluşu grubu 45. günde 
bitirirken, TKEP davasından I.AY . ve KUK/SE Davasın
dan H. AK DEMIR 52. güne kadar, yani, genel anlaşma 
yapıldığı ana kadar' direnişlerini sOrdQrdüler. Bırakma 
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olayı direnişi uzetacağı ve idare nezdinde "çözülme" 

olarak algılanacafır, içln,olumsuz bir hava yarattı. 

Bu bırakma. olayından sonra, bü~n koğuşlardaki 

AG'ne devam edenleri müşahade hücrelerine aldılar, 

koğuşlarda kimse kalmadı. Bu bir cezalandırma ve 

gözdağıydı. Çünkü, hücreler müthiş h8vasız ve sıkıntılı 

yerlerdi; gezlnmek, hava almak; başkasını görebilmek 

olanağı yoktu. Durumu i ağır olanlar rev ir ve hastahane

ye taşınmış, geri kalanlarımız adeta bu ölüm hücrele

rinde çOrUmeye bırakılmıştık. 4 gün sonra birinci 

Blok '1:a kalan Dev-Yol grubundan arkadaşlar da yeni 

bir anlaşma dUzeyi yapılmadan 1 birkaç gün önce 

çizilen çarçevayi kabul ettiklerini idereye bildirerek, 

eylemlerini 43. günde bıraktılar. Bu arkadaşlarda 

direnişi birlikte sonuçlandırma önerim_izl kabul etme

mişlerdi. Zaten, Idareciler ilk toplu bır.ak_ma,~ara~!riderı. 

sonra; geri kalanlar üzerindeki psikolojik baskılarını 

arttırmışlar; diyalog yoltarını kesmişlerdi. örneğin, 

temsilcilerimiz olan üç arkadaşı aramızdan almış, 

bilinmeyen yerlere, ayrı ayrı dağıtmışlardı. Ve sonra
dan öğrendiğimize göre, her üçünü de 1 ayrı ayrı 

başka yerlere verip-duruyorlarmış. Idareellere göre 

bir anlaşma olmamasının nedeni bu temsilcilerdi; 

kendi başlarına kitleyi bağlayıcı kararlar alıyorlardı. 

Temsilcileri_n devreden çıkarılmasıyla direnişin daha 

çabuk biteceğ.inl sanıyorlardı. Kısaca; kendi oylarımızla 

seçtiğimiz ve bOtün direnişçi kitlenin ortak eğiUm ·ve 

kararlarını idareellere yansıtan; aradaki Iletişimi 

sağlayan bu kurumu dıljlayarak eylemi kırmak; kendi 
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dayatmalarını. sürdürmek istry~riarcfı. '' A'yrica, şurda 
burda hiçbir resmlyeti ve güvences~ olmayan . "radyo 

verilmes.l de kabul edildi", . "Daktlllo da verilecek" 

gibi vaadler yayarak, belirsizlik yar.tmaya uğraşıyor-
larda. i 

1 

Dev-yol grubunun da bırakması üztrine, eyleme 140 

kilji kadar devam eden ve STK'nta temsil edilen 

arkadaşlar kalmıljtık. Har toplu ~: rekma; gerekçesi 

ne olursa olsun bir kırgınhk yaratıy .r; devam edenla~in 

konumunu zayıflatıyor; idare lse1 i in "çözülaceğinl" 

sanarak psikolojik baskısına devam e lyordu. 

Idare tüm diyalog yollarını kes~iş 1 "çözülmemizi" 

bekliyördu. Yanı, niyeti insanca ya ama isteklerimizi 

yerine getirmek değil; direnişi endi koşullarında 

bitirip, kendi belirleyecaklari statükioya boyun eğme

mizdi. Bu statü ise, zaten direnişiıjnizin nedeni olan 

bir baskı sistemiydi. AG 'ne son iveren arkadaşlara 

"daha önce kabul adilen düzeyde bile" hiçbir olanak 

verilmemi~ti; ne gazet&-televizyon, . ne havalandırma 

ne de eşyalar~ Bu bile idarenin arti niyetini göstere~ 
bir örnekti. 

Bizler AG'na devam adiyorduk. Blitjkanma ve inatlaş

ma sürerse Ölüm Orucu biçiminde eyleme devam 

edeçektik. Antaşılan, bu iki canla yetinmemilj daha 

da can istiyorlardı. Her öğle, hücrelerin önilne buğusu 

üstünde yemek tabaklarını dizerek; ~özum ona bizleri, 

celbetmeye ya da i~kence yapmaya ~ğraşıyorlardı. 
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------- SONUÇ : ~;LAŞMA~ .j 

O haftaki Cuma öğleden $onra bazı hareketlenmeler 
oldu. Istanbul, Ankara, !zmir, Aydın Baro başkanları 
cezaevi'ni ziyarete geldiler • ."Her:· hücrenin önünde 
durarak geçmiş olsun dileğinde bulunuyorlardı. A.SAV 
genel bir açıklama yapıyor: "durumunuzu genel hatlarıy· 
la biliyor ve yakından izliyoruz.Biz buraya, herhangibir 
misyon Için_ değil, durumu yerinde görmek, tesbit 
etmek amacıyla geldik. Hastahane; ve revir'deki arka-1 

daşlarınızJa görüştük"diy(>r. Herkes kendilerine bir 
takım bilgiler aktardı ve kısa görüşmelerden· sonra 
ayrıldılar. 

Bu ziyaret bize moral verdi. Dışarda kamuoyunun Ilgi 
derecesini yansıtıyor ve sorunlarımızın çözülebileceği 
yolunda bir iyimserlik yaratıyordu. Nitekim, gece 
geç saatlerde temsilcilerimiz geldi. Akşamdan beri 
idareyle sürdürülen görüşme ve varılan aşamayı aktardı
lar.ldi,ief.ile diyalog'de, SHP Grup Başkanvekill!frinden 
T.DOOU ve Aydın Milletvekili H.i.POSTACI aracılık 
~apmışlardı. GörüŞmede Savcı O.UÇURUM ve Müdürler 
de hazır bulunmuşlardı. Temsilcilerimizden R.DOOAN 
hastahenede olduğu Için görüşmelere Ş.GÖKTAŞ ve 
A.POLAT katılmışlardı. Müzakerln sırasında gerek 
savcı ve gerekse T.DOGU'nun 'hemen her madde Için 
Adalet Bakanı O.SUNGURLU ile teiefon bağlantısı 

·ile hareket ettik~ini "'söylediler: Uzun bir 
diplomasisinden sonra düğümlenen sorunlar 
çözülüyordu: 

-Yeni bir tüzük hazırlanmış ve Danıştay'• 
muş. TGzük 1 Ağustos Genelgesi 'nin 
sorunlarm bir çoğunu ç6z0yor ve cezaevi 
atandardına getirilecek. 

meklk 
şöyle 

SUnUl
eçtığı 

:Av "'Pa 

-Cezaevi Içinde sorunlar temsilellerle . :diyalogla 
ç6z01ecek (KoğUIJ yerleşimi vb •• dahil). 

-Açık g6r0ş, havalandırma ve yemekhane kısımla
nnda sabahtan akşama kadar yapılacak. 

-Dışarıdan yiyecek alınacak, g6rilşlerde sOra ve 
derece kısıtlaması yaptlmayacak. 

-Radyo ve daktllo hemen; teyp ise tüzOkle birlik
te verilecek. 

-Tek Tip g(indeme getlrilmeyecek. 

-Basınla ve hapishanelerle yazışılabilecek. 

-Yasaklama ve toplatma kararı 
tilriO yayın alınabilecek. 

. ölmayan her:. 

-Koğuşlararası misaflrlik, masal saatleri ' içinde 
setbest olacak. 

-Alınan aşya!arımızın tamamı Iade edilecek. 

-Işkence ile ilgili soruşturma açılacak. 
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-Mektup ve ziyaret yasakları kaldırılacak. 

Istemlerimizden sadece ısıtıcı ve ocak kabul edilme

mişti. Bunu da; Bakan SUNGURLU "çocuklar doğru 

söylüyor, geçen yıl Kasım ayında ocağı ben vermiş

tirrı. Siz Ankara'ya gelin burada çözelim" demiş; 

T.DOOU ·da "Ocak meselesine ben· kefil oluyorum, 

mutlaka · çözeceğim" garantisini vermişti. Ayrıca, 

. Ocak yerine, dışarıdan getireceğimiz yiyecek lerı, 

cezaevi mutfağını kullanarak ihtiyacı giderme çözümü 

getirilmişti~ 

Temsilcilerin aktardı{ıı bu bilgiler üzerine, anlaşmayı 

bu düzeyde kabul ettiğimizi bildtrdik. Temsileller 

herkesle görüşerek onay aldıktan sonra 45. gün sabahı 

· AG eyleminin sonuçlandığını açıkladılar. Hepimiz 

hücrelerden çıkarılarak koğuşlara verildik. Sağlık 

ekipleri gelerek, tedaviye başlandı. Serum takıldı .• 

SHP 300 ~ bin liralık süt ve bisküi yardımı yaptı. 

Temsilcilerimiz AG'nin sona erdiğini'~elefonla bild!rrııış; 

oldukları Için; hapishane ,dışındakil eylemler de . son. 

buldu. 

..___~ _____ t_so_N_D_EG_I_L_: BAŞLANGlÇ •. ·ı 
Görünürde; 52 Günlük Direniş; geniş bir 

yarattıktan; iki Şahlde ve onlarca sakat 

._l28 

kamuoyu 
arkadaşa 

karşılık, gasbedilen naklarımızın heırıen hemen hepsini 

geri almış olarak sonuçlanmıştı. 

Ama, bunun hiç te göründüğü gibi olmadığı, çok 

değil iki .9Ün. sonra açığa çıktı.! lık olumlu sonuç 

gazete verilmesi ve gün boyu hav•landırma olmuııtur. 

Ama, bundan bir adım bile ileri g'dllmediği; anlaşma 

ile söz .verilen hiç birşeye uyulmadıtı ve uyulmayacağı 

anlaşıldı. Ne kadar ikiyüzlü t pespa e ve düzenbez bir 

y ön e t i m ı e karşı karşıya o duğumuzu Iyi ki 

unutmamışız. Adalet ·Bakanı'nın )gazetelere verdiği 
"onlarla pazarlığa oturııaadık, taviz vermedlk; eylemte

rinin siyasal sonuç verdigina Inandı ları Için, kendilik

lerinden bıraktılar" türünden dem leri z e v ah 1 r ı 

k u r t a r ma k i ç i n verdiğıne kuşkumuz yoktur. 

. Ama, günler ilerleyip te, idare ~çbir hak yürürlüğe 
koymadığı gibi; temsilellerle g' rüşmeyi reddedip, 

tüm kısıtlameları aynen pervasızc yürütmeye devam 

edince, ne büyük bir düzenbazhkla karşı karşıya 

kaldığımız anlaşıldı. 

Örneğin; Anlaşmanın üzerinden on 1 gün geçmesine ve 

her gün talep edilmesine rağm$n; hiçbir biçimde 

görüşme yapılmıyor; 

-:-Hastalar bakılmıyor, koğuşlar~ rastgele doldUf'ul

muşuz. Düzenleme yaptlacağı faadl tutulmuyor. 

' 
-Kapalı gijrüş en az bir sa-t olacakken,eylem 

jsonras~ görüş yarım saat yapı(dı. Görüşçü kısıtla

ması yapıldı. Yiyecek alına4ak sözüne rağmen 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



alınrriadı. 

-Bir aydır bize verilmemit olan . . .ıtJyalarımızın· 
çok kOçOk bir b610m0, o da talan :edilmlt . ve 
korsan bir biçimde dağıtıldı. Kitaplar, dosyalar, 
dökümanlar, radyo, mutfak eşyası, . ..kırtasiYB\' 
mont, kışlıklar, kllim vb •• 'lerln hiçbiri verilmedi. 
Kaybolan eşyalar belirsiz. 

Zaten .anlaşmanın diğer hiçbir maddesi yerine getiril
mediği gibi; günlük pratik sorunlar bile çözülmOyor. 
Yani açıkca "Anl8fma falan yok. Biz Istediğimizi 
uygularız. Siz ne yaparaanız yapın" demeye getiriliyor. 
Tekrar baş 1 ad ı ğı m ı z ye re döndOk; karşımız
da yetki ve sorumluluk üstlenen 
kimse kalmadı. MOdürler; savcı yok diye haber gönde
riyorlar. Herkes kayıp."Cezaevl'nde anl8fma oldu" 
haberi üzerine kamuoyu r e h a v e t e k a p ı 1 -
m ı ş , Aydın da odaklaşan tansiyon düşmüş. Oysa, 
burada değişen hiçbir şey yok... Yönetim; "Bunlar 
AG'den yeni çtkttlar; hepsi hasta ve bitkln; yeni bir 
eyleme girişemezler; kamuoyu da ilgisini yitiriyor. O 
halde biz bildiğimizi yapalım" diye düşünüyor olmalı ••• 
Ya SHP'II aracılar. Verilen sözleri ve anlaşmayı 
biliyorlar. Anlaşmaya kefil oldular. Ama şu anda 
uygulanan hiçbir şey yok ve anlaşmaya uyulmuyor. 

lle açık Işbirliğini te ş h ı r etmek gerekiyor. Sol ve 
demokrat güçlerin sırtına basarak; Iktidar olmayı 
Izleyen SHP, özO Itibariyle de devlet ter6rü'n0o 
KOrdiatan ve cezaevleri'ndeki 
uygulanışının hem mimarı hem savunucusu konumun-
dadır. · -
Şimdi neol_acak? 

Siyasal 'Iktidarın propagandasını yaptığı gibi; sudan 
bahanelerle, dişarıya politik destek vermek içir AG 'ler 
eylemteri kotarılıyor değil. HAYlR. Buna kesinlikle 
inanmak gerekir ki, devlet bilinçli ve hesaplı otarak 
biz s i ya • a 1 tutsak 1 a r 1 n y;i!ama olanaklarını 
k~iğl Için, kendimizi ancak bu yôa aavunabileceği
mız içln,AG ya da ÖIOm Orucu eylemlerine girişiyoruz 

Anilifılan hakların verilmemesi de yine bilinçli bir 
k ı ş k 1 r t m a d t r • Eğer tıkanma açılmazsa ve 
dışarıdaki d o s t g ü ç 1 e r bır AG 'siz duruma 
müdahale edemezlerse, yine kendi c a n ı m ı z ı 
ortaya atmaktan b8fka yolumuz yoktur. 

Çünkü, bu noktada te s 1 i m i y et a 1 t a r na -
t if değildir. 

Bu noktada, SHP'nln siyasal Iktidarın devlet ter6r0 29.8.1989 

(•) E~kişehir/ Aydın Cezaevleri'ndeki Direnişten (Temmuz-Ağustos 1989) 
bır arkadaşımızın değerlendirmesidir. hemen sonra, 
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Aydın Cezaevinde yapılan son açık gö arkadaşlarımız görüş;üleri ile birara-

da. Arkada ayakta duranlar -~-~!f'l.~~a; _ M~_Z_ana,~~Ç-~ç_:~!_-:_~!1:\·':J~~~- ~e-~-~~-aş_l_ı._____ J 
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e· AYDIN CEZAEVINDE saN. DuRUM e 
Yaklaşık 52 gün süren Açlık Grevi'nin bitiminden(23 Ağustos' 1989) 1 hafta sonra, 

Açık görüş yapıldı. Bu açık görüşte, daha önce Açlık· Grevl nedeniyle yapılamayan 

açık görüş (Dini bayram dolayısıyla) hakkı da içinde olmak üzere 4 günlük "hak" 
kullanıldı. 

Bu . Ağustos Açık görüşünden birkaç gün önce idare sınırlı bir görüş yaptıracağıhı 

·bildiriyor. örneğin;.zaman ve me·kan tahdidi · yapılıyor. Kimse kimseye sarılmayacak, 
gardiyan denetimi olacak. Süre tahdidi getirilecek vb... Bunun üzerine tutuklu ve 
hükümlüler ailelerine telgraf çekerek görüşe gelmemelerini bildiriyorlar. İdare.~. telgraf
lar üzerine tutuklu ve hükümlülerle görüşmek istiyor ve görüşe bir gün kala istenilen 
düzeyde bir görüşü kabul ediyor. Ve görüşte getirilen yiyecekler de alınıyor •• 

29 Ekim açık görüşünde ise, idare içeriye yemek alınmayacağını ve bunu "bir k~reye 
mahsus yaptığını" belirtiyor. Gerekçe olarak da "açlık grevinden yeni çıkılmış olduğu

nu" gösteriyor. Gerilim başlıyor ve görüşe çıkılmıyor •• Bunun üzerine cezaevi önünde 
biriken görüşçüler şehire doğru bir protesto yürüyüşü yapıyorlar. Daha sonra polisle 
olay çıkmasın diyerek dağılıyorlar.. 5 Kişilik bir komisyon kurup Vali ve savcı ile 
görüşme yapılıyor. Vali "ben sizin der tl erinizi anlıyorum, ama bakanlık var vb •• " gibi 
şeyler söylüyor. Görüşçülerin dediğine göre, "numara yapıyor 11 •• Görüş olmadığı için 
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·"getirilen yemek vb •• iki gün cezaevi önünde bekliyor ve tümü bozuluyor. Olaylar üzerine gerginlik başlıyor ve halen de devam etmektedir. 
Idare şimdilik oyalama taktikleri kullanmaktadır. "Bir süre .,§onra Eskişehir cezaevinde sürdürülen tamirat bitirilecek ·ve or'aya · ğeii, grd~c·ekslrıiz" demektedir. , . 
Aydın cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler' gerilimle qir yaşam içinde,t~dirgin bekle. mektedirler. Ne zaman gidileceği de be lll olmadı~ı için adeta "diken" üz~rindeler •.• 
( ... ) 

e BARTIN CEZAEVINDE KÜRDISTAN PRESS GAZETESINE YA StK e 
.. B.~rt~.n .ce~.aevi' nd eki arkadaşlarımıza Kürdistan Press gazetesini vermek isteyen goruşçulerı gazaltına alındılar ve daha sonra yargılanmak üzere Ankara D~ M 'ye sevkedildiler •• Davaları devam etmektedir. . 
Türkiye' de bugünlerde "Kürtlerin Hakları" tartışması sürerken, KÜRD1$' AN PRESS' e uygulanan yasak ifgi çekicidir ! .. 
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ı G~antep Cezaevi Mektubu(•) ] 

MAHKEMENIN IDDlASI ÜZERINE. BIRKAÇ KISA SÖZ. 

Türkiye Cumuhuriyeti, Türkiye ve Kürdis
tan'daki cezaevlerinde,tutuklu ve hükümlü
.ler üzerinde ağırlıklı biçimde zulüm ve 
işkence uyguladı. Sömürgeci TC 'nin . yıllar
ca süren bu vahşet ve zulmü altında, bir
çok devrimci,dem6~rat ve yurtsever cezaevle 
rinde sakat kaldı,şehit oldu ve aqır hüküm 
giydi. Ama, bu vahşet ve işkenceye karşı 

her zaman direnildi •• 

7 Şubat 1988' de Diyarbakır Askeri Cezaevi. 
tutuklu ve hükümlüleri direnişe geçtiler. 30 
istek ileri sürerek, süresiz açlık grevi ve 
ölüm orucuna başladılar. Fakat, ben, bu 
isteklerden yalnız birisine , anadil Kürtçe 
ile konu~ma isteğine değineceğim ••• 

Direniş üzerine Türk Devleti bütün takım 

ve taktavatı ile seferber oldu,panik gösterdi 
ve şaşkınlığa düştü .• Cezaevi yöneticileri, 
direnişçilere gerekli olan şekerli suyu vermedi
ler ve direnişi daha da genişlettiler •.• Fakat, 
sonuçta Cumhurbaşkanı ile görüşen başbakan 

da direnişin meşruiyetini kabul etti. "Biz 
tutukluların isteklerimizde haklı olduğumuzu" 

kam~oyuna açıkladı. Genelkurmaybaşkanı 

da bır demeç vererek -Türkiye'de görütme
rniş bir durum- direnişteki istekleri kabul 
ettiğini açıkladı ••• Bu demeç ve açıklamalar

da; , "isteklerin yerine getirileceğini, cezaevi 
görüşlerinde Kürtçenin serbestçe konuşulabi
leceğini ve cezaevinin durumunun düzeltile
ceğini" kabul ettiler. 
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Boylece, Türk Devletinin tarihinde, devlet .

1
r bizim de durumumuzu belgeleyerı raporlarımız Sl,Tumluları ilk kez 11Kürtçenin serbestçe vardır·· · · · · '; · 

kuHanılmasını 11 kabul etmiş oldular.. Yaralılarla ilgilenmediler ~ Olaydan uzun 
Daha sonra Adalet . bakanlığı 1 _Ağustos 

Genelgesi'ni Çıkardı. Bu geneHqenin c!kışından 
sonra, birçok cezaevinde .siyasi tutuklu ve 
hükümlüler Adalet bakanlığının ağır kurallar 
koyduğu bu genelgeyi kabullenmediler. 
,Konulan kurallardan biri de Tek Tip Elbise 
giyilmesi zorunluluğuydu ••• 

t:Hz de bu genelgeye karşıydık •• 
Yaz saati uygulamasına son verilmiş ve 

saatler . bir saat geri alınmıştı(saatlerin 
geri alındığı 25 Eylül artık yaz değildir). 
Gaziantep Cezaevi Müdürü, yaz saatine 
göre nyatağımıza girmemizi, girmezsek 
zor la yatıracaklarını 11 söyledi. Biz, bu durumu 
protesto ettik. Bunun üzerine jandarma ve 
gardiyanlarla üzerimize hücum ettiler. 
yaklaşık· 60 arkadaşımız ağır yaralandı. 
Benim · ve A.Güngör' ün durumu da ağırdı. 
Bu olayda birçok arkadaşırı olduğu gibi 
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zaman geçtiği halde hastahfineye kaldırma
dılar. Su ihmal ölüme neden olabilirdi •• Bizim 
gibi, Nazilli,. Eskişehir, Diyarbakır, Amasya, 
sağmalcilar, Urfa,Bursa ve Ceyhan cezaevle
rinde de siyasi tutuklu ve hükümlüleri 
ezdiler.. Yaklaşık ikibin ·siyasi tutuklu ve 
hükümlü açlık grevine başladı ... 

' Ocak ayın'da Amnesty: Internatinal'ın 
Türkiye Cezaevleri ile ilgili raporunda; 
siyasi' tutukluların öldürülmetleri ve işkence 
görmeleri ile ilgili geniş bilgller vardır. 

Sözünü ettiğimiz raporda bir yerde şöyle 
yazılmış: ! 

11.C,mnesty Internatinal ••• Kasım 1988'de 
Başbakan ve Adalet Bakanı' na. birer 
rapor gönderdi. Bu raıııorda Amnesty, 
tutuiduları soruyor ve bunların durum
larını öğrenmek istiyor. Amnesty'ye 
göreı Türkiye'nin bazı iddialara cevap 
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vermesi gerekiyor.Amnesty'nin tesbit
lerine göre, Türkiye'de a{Jır işkence 
ve katliamlar olmaktadır. Öte yandan 
Amnesty, hasta ve sakat tutuldu ve 
hükümlüleri n tedavi ~- ·· ettirilmeleriiıl 

ı• ·, • istiyor." · 

Bu dava siyasidir. bu dava, 12 tutuklu 
ile ll gardiyan arasındaki bir dava de{lildir. 
Bunu böyle görmek yanlıştır. Bilerek hedef 
karıştırılıp, daraltılmaktadır •• Biz kimseye 
zorbalık etmedik, gardiyanları ··· ezmedik. 
Gardiyanlar bunu ifadeleriyle de· ikrar. 
ettiler. Biz isyan etmedik,haklarımız için 
direndik. Mahkemenin iddiası doğru de{jildlr. 
Tersine TC sömürgeci devleti zulüm ve 
işkence yapmıştır. 

KAHROLSUN SÖMÜRGECl BAS~İ VE 
IŞKENCE l · 

KAHROLSUN. VAHŞET 1 

20.6.1989 

Gaziantep Cezaevi 

F/L-1 

(•)Gaziantep Cezaevi ·direnişinde haklarında 
dava açılan arkadaşlarımızın gönderdikleri 
28 Ağustos 1989 tarihinde elimize geçen 
mektuptaki Kürtçe metinden Türkçeye 
çevrilmiştir. 

-~-·---
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[-,·,. TÜRKIYE CEZAEVLERiNDEKI BASKlLARI PROTESTOLAR 
-o--------··- ... •··-·- ·-··•- --·· ------··· -----· -· -····--·---ı,.--------l 

Almanya'nın MüLHElM-RElN' · 
deki _AÇLlK GREVI 

Şehrin-

17 Ağustos 1989 günü 4 .. gün için başladı. 
Amaç, Türkiye Cezaevlerindeki açlık grevie
rini desteklemek ve baskıları protesto 
etmekti.Ayrıca, Açlık Grevi 'nin yapıldığı 
yere Kürdistan' daki son operasyonları 
protesto eden bir pankart da asılmıştı •• Bu 
konuda Açlık grevinin amaçları arasındaydı. 

Sorunu Alman kamuoyuna anlatmak ve 
Açlık grevinin amacını belirlemek için bir 
bildiri yayınlandı ve bu Almanca yayınlanan 
bildiride Türkiye cezaevlerindeki durum ve 
Açlık grevinin amacı açıklandı •• Kürdistan 
~ur~~luş par~isi taraftarları olarak ya.yınlan 
bıldırı de ozetle; "Cezaevlerindeki Açlık 
grevierini destekiiyoruz ve Kürdistan'daki 
katliam ve Cudi dağındaki operasyonları 
protesto ediyoruz" denilmekteydi. 
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Açlık · grevini birçok örg~t desteklemek 
amacıyla ziyaret et.tiler. l Bu örgütler 
arasınd~ Mülheirn Yeşiller p~rtisi temsilci-
leri de vardı. · -· .- . ·- · · · 

8 arkadaşımız tarafından :gerçekleştirilen 
bu eylem Mülheim'deki ma~alli bir gazete 
tarafından da yazıldı. Eylem Almanlar 
tarafından ilgiyle karşılandı •• , 

ı 

' 
-~ 

DANİMARKA' nın KOPENHtG şehrindeki 
protesto eylemi. 1 

Partili arkadaşlarımız Türkiye Cezaevle-
rindeki baskı ve uygulam*arı protesto_ · 
etmek ve açlık grevlerin~ desteklemek -
amacıyla Kopenhag 'ta da: açlık grevi 
y~~tı~ar. Birçok örgüt ile ortak eylemiere 
gırıştıler. Ayrıca, açılan imz~ kampanyasını 
yürüttüler. 
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Danimarka'da arkadaşlarımızın konu ile· ilg~li yaptıkları cic;iklarria: 
----------------~ .AÇLlK GREVI 

Türkiye cezaevlerinde politik tutuklula
rın başlatt1ğı AÇLlK GREVI ile d a y a -
nışma ve son zamanlarda TC devletinin 
Kuzey Kürdistan' da alabildiğine arttırdığı 
devlet ·<terörünü protest~.·. ve tEŞlir etmek 
amacıyla, Danimarka'da 10 Kürt ve Türk 
örgütü biraraya gelerek Açlık Grevi' başlat-
tılar. -

. Düzenlenen açlık grevi,yukacıda bahsedildi
ği .gibi bir dayanışmcgrevidir~Amaç.Danimar
ka · kamuoyu'nurt, ·basın-yayın kuruluşları
nın,parlamenterlerin, hükümetin, AF örgütü 
ve· benzeri kurum ve kuruluşların dikkatleri
'ni Türkiye~deki cezaevlerine ve Kürdistan 
halkı üzerinde sürdürülen baskı ve zulme 
çekrnekti. 

Bunun yanında, açlık grevleri süresince 
çeşitli istemlerde de bulunuldu.örneğin; 

Danimarka Parlamentosu'ndan bir heyetin 
Türkive ve KCırdistanta gönderilmesi; parıa::... 
mentodan TC. Devletine,. cezaevleri politi
kası · ve Kürdistan üzerinde uyguladığı 
baskı ve zulüm nedeniyle protesto·· telgrafı 
çekilmesi gibi... · 

Bu amaç. ve istemler doğrultusunda 
sürdürülen çalışmalar tam anlamıyla olma
sa da, başarılı ·geçti denilebilir. Bu çalış
malar . sır(iŞfnda dışişleri bakanlığı ile 
görüşüldü, ,fe bilgi verildi.. Parlamenterler le 
görüşüldQ: Parlamenterlerden Pelle VOGT 
ve Bjorn · ELMEGUlST ve bazı sosyal-demek 
rat· ı;arlamenterlerleı aber bir protesto 
mektubu imzaya açılmış, fakat henüz 
resmileşmemiştir. ··Bu ·mektup ile TC. 
Devletinin DüŞünce Özgürlüğünü ve !nsan 
Haklarını ihlal ettiğine Danimarka hüküme
tinin dikkatini çekmek amaçlanmıŞtır. 
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Ayrıca, AF Örgütü 
verildi. AF Örgütü, 
eden bir bildirge 
fiilen devam ediyor. 

ile görüşüldü ve bilgi 
TC Devletini protesto 
yayınladı. Çalışmalar 

Gerçekleştirdiğimiz Açlık Grevi süresince 

Danimarka' da belli bir kamuoyu yaratıldı. 

Günlük gazetelerde Açlık Grevi ve nedenleri 

yayınlandı. TC.Başbakanını protesto- eden 

600 dolayında rnektup Danimarkaltıara 

imzalatılarak gönceriitfi. 

Açlık Grevi 'ne 14 kişi katıldı. Açlık 

Grevi Danimarka parlamentosunun önünde 

yapıldı. Türkiye cezaevleri'ndeki grevierin 

bitiritmesi üzerine, 17 Ağustos Perşembe 

günü başıattığımız Açlık Grevi, 23 Ağustos 

çarşamba günü düzenlediğimiz bir basın 

toplantısı ile· sona erdirildi.. · 

Açlık Grevi ve diğer çalışmaları· lO 
Kürt ve Türk örgütünün biraraya gelerek 

olu~turdukları "Kürt halkı, Türkiye ve 

140 

· Kürdistan'daki cezaevleri Açlık Grevleri 

ile dayanışma Komitesi" yürljttü. Komitenin 

çalışmaları devam ediyor. 

29.8.1989 .... Darııimarka 

Rızgari Taraftar ları 

Türkiye cezaevlerinde ve 1 Kürdistan'daki 

uygulamaları protesto amacıyla açılan 

imza kampanyası açılmış ve aşağıdaki 

metin yaklaşık 600 kişi tar~fından imzala

narak Türk Hükümetine gönderilmiştir. 

Hükümetinizin Kürt halk•na uyguladığı 

baskı,soykırım ve kimyasal :silah kullanımı 

ile cezaevleri'ndeki politJk tutuklulara. 

uygulanan insanlık dışı işkenceleri ve 

, uygulamaları protesto ediyorum !.. 
ı.....__ ________ --·-------··-~~------'-

* ----
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Basın Bildirisi/S 

KOrdiatan'cta ~r~rülen "askeri operuyon"lar 
derhal · c:IUrdurulmahdar 1 •• 

Türk devleti CUDI Dağı ve çevresinde .bir "askeri 
()perasyon"& başladığı m· açıkladı. Resmi açıklamala
ra göre 15 bin .askerin .katı•dığı operasyon, halen 
bölge düzeyinde genişleyerek devam. etmektedir. 

CUOI Dağı 'nda PKK üslerine karşı. girişildiği Iddia 
edHen operasyonlann, iddialtuın tersine bütün . bölgeyi 

·ve öz~lllkle de sınır bölgelerini içine aldığı ortaya 
çıkmış durumda ••. Bölgede savaş kurallarının yürürlükte 
olduğu, basma bilgi verilmediği ve sivil halka karşı 

'----------------yoğun bir devlet terörü uygulandtğt biliniyor. 
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. Bl:lnlara rağmen, ne Türkiye'deki siyasi partilerden, 
'·'demokratik" ve "sosyalist" ··siyasal güçlerden ve ne 
de uluslararası düzeyden, .açık bir jenosid nitetlğinde 
sürdürülen bu "askeri operasyon"& karşı bir p ro -
te st o sesi gelmiyor. Türk devleti adeta. onaylanmış 
bir operasyonu sürdürmektedir. ,, 

. ··. . ' .. c. 

Türk devletinin baş~attığı operasyon, hiç kuş~u yok 
ki, Kürdistan'daki bağımsızlık ve özgürl9k mücadelesi
ne karşıdır. Türk ordusu, Kürt ulusunun varolma 
hakkına tecavüz etmektedir .. özellikle,12 Eylüı'darbesinden· 
sonra, Irak devleti· ile anlaşmalı olarak bölgede sürdü.:. 
rülen s i n ı r.l ı askeri hareketler; bugün 'özel timler, 
Köy Korucuları, özel valilik ve sayıları yüzbinleri 
aşan askeri gOçle; düpedüz Kürt ulusuna karşı bir 
savaş statüsü'nde yürütÜlmektedir. 

·Sınır bölgelerinde baskı ve zorbalığa dayanamayarak 
topraklanot terk eden köylülerin sayısı yüzbinlerle 
ifade ediliyor. Devlet terörü'nün bütün vahşetine 
rağmen, topraklarını terk etmeyen köylüler ise, bu 
"askeri operasyon"un kapsamı içinde zorla toprakların
dan kovulmaktadırlar •• Direnenlere karşı vahşi saldm-

.... , __ ..... -~ .. ~ 

lar uygulanmaktadır. Her 5 Km.'de bir seyyar kara- -----------.------~ 
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. '~ 

· kolların ·kurulduğu· bölgede, neredeyse her vatandaşa 
bir. asker düşmektedir.. Köylülerin evleri topa tutul.:
makta, ekinleri yakılmaktad..r· ... Şu ana kadar bölg·ede 
ona yakın köy boşaltılmış, 200 aile ortada bırakılmış
tır. 

AJJnan haperiere göre, Şırnak'ın Balveren, Anılmış, 
Boyunyaka Çatak'ın · -Kona~ga köyleri- bQşalul~ş 
bulunuyor.. Ayrıca., Şırnak'ın 14, Uludere'nin 7., 
Çukurca'nın . 5, Çatak'ın 4 köyü, Sılopi'nin sınıra 
yakın köyleri, Bingöl'ün Ktğı ilçesine bağlı yaklaşık 
10 köy ve Siirt'in Baykan ilçesine bağlı bazı köyterin 
boşal~~lmasına çahşılmaktadı r ••• 

Basının sokulmadığı operasyon bölgesinden ·verilen 
haberlerin tümü askeri -kaynaklıdır . Askeri kaynaklı 
haberler de Türk ve Dünya kamuoyunu oluşturmaya 
yönelik hedefleri öne çıkarmaktadır. ·. 

Anlaşıldığı kadarıyla ve zaman zaman TC yetkilileri
nin itiraf ettikleri üzere;. temel amaç; öteilikle sınır 

bölgelerinde bir TAMPON BÖLGE oluşturmaya yönelik 
tir.Kürt ,hareketinin nefes borularınt . kesmek, bannma 

ı.---------------- ve beslenme merkezlerini i m h a etmek için seferber 
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olan ordu, "Milli Birlik ve Bütünlük" çağrılan içinde 
eylemlerini sürdürmektedir •• 

"Askeri operasyon"un, büyük bir siyasi kaosu yaşa

. yan Türkiye'nin gündemine, Milli Güvenlik Konseyi 'nin 
önerisi ile Çankaya ve Genel· Kurmay arasında varılan 

anlaşmalarla sokulduğu da bir gerçektir •• 

Öte yandan, "demokratik" ve nsosyalist" siyasal 
güçlerin suskunluğunun açıklanması oldukça zordur •• 
Türkiye'deki küçük kıpırtılar karşısında bile oldukça 
hassas olan Avrupa'daki birçok çevrenin de, "askeri 

.op·erasyon"u onayiayan tavırlan üzerinde ısrarla 
durulması gerekir. 

H iç kuşku yoktur ki, askeri· ·tecavüz;· -ulusu muzun 
varolma hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

Ordu, doğrudan doğruya Kürdistan'da sivil halka ve 
savunmasız yerleşme merkezlerini hedef seçmiştir •. 

Ne zaman, nasıl ve hangi biçimde uygulanacağı 

henüz belli olmayan Kültürel Özerklik programlarının 
dar sınırları içinde, Türk devletinin jenosid uygulamala• 
rına karşı seyirci kalınam~yacağı bilinmelidir• Dinamik,-------------+--------' 
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1 
---·-··· --------------------devrimci değerlerin kurutulması na, bağımsızlıkçı 

.. .,......._ .. #.,.._ .. , 

güçlerin imha edilmesine Türk devletinin güeünün 
yetmeyeceği de açıktır • 

' 
-Kürdistan Kurtullif Partisi --(F\IZGARI) , işgal 

ordusuna karşı her muhalif .ve devrimci hareketi 
kayıtsız - kOfulauz desteklemektedir. · "' 

Türk Devletinin uygulamalannı, içerde ve dışarda 
teşhir etmeyi, ianetlerneyi ve bütün güç ve imkantarı 
ile· bu kanh ve vahşi saldırılara karşı d u r m ll yı · 
görev saymaktadır-

-Kürdistan ~urtuiUf partisi {RIZGARI), Türkiye·'deki 
demokratlah ve sosyalistleri, uluslararası kuruluşla
rı Türk · ordusunun Kürt ulusuna karşı giriştiği 
imha eylemini lanetlerneye çağırmaktadır. · · · · 

Bölgede barış ve istikrar isteyen güçlerin dikkatini 
Türk militarizmi 'nin bölgeyi infilak ettirecek 
girişimlerinin üzerine çekmek Istemektedir. 

iŞGALCI TÜRK ORDUSU KÜRDISTAN 'DAN ÇEKIL
·~-----------MELIDIR. 
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KÜRDISTAN'DA SÜRDÜRÜLEN ."ASKERI 'OPE~AS- --------------
YON 'LAR DERHAL DURDURULMALIDIR. 
KAHROLSUN MILITARIZM! 

14.8.1989 ,- .; 
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[ Parti bildirisi/121 

UYARI ! ... 

31 Temmuz gunu, Çankaya'da Cumhurbaşkanı Ev
ren'in yönetiminde yapıtan ve 5,5 saat süren toplan
tı'dan sonra, CUDI yöresinde büyük bir askeri hare
kata başlanacağı ve havadan iiıdirme yapılacağı açık
lanmıştı. 

Bu topla11tının ertesinde, resmi açıklama'lara 
göre 15.000. askerin katıldığı , bir Askeri Harekat'a 
başlanı ldı. 

14 Ağustos 1989 tarihli Basm Bildirimiz'de, saldırı
nın, Kürt ulusunun ekmek ve bağımsızlık mücadelesine 
karŞı bir jenosid niteliğinde olduğuna, Türk ve dünya 
kamuoyu'nun dikkatlerini çekmiş, Türk ordusu'nun 
derhal bölgeden çekilmesini belirtmiştik. 

-!--, 

----------
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148 

Türk ve dünya kamuoyu'nun suskunluğu devam 

ederken, ordunun eylemi de boyutlanarak devam etti: 

Anlaşıldığı kadarıyla, Türk ordusu, topraklarını 

terketmeyen sivil ve savunmasız Kürt halkına karşı 

toplu bir imha'ya hazırlanmaktadır. Ve bu kanlı 

imha eylemi'nde Irak devleti'nin yolunu izleyerek, 

söz konusu alanda TAMPON bir bölge oluşturmak 

için KiMYASAL SILAH kullanacaktır. 

-

Basın !(.analıyla Türk ve dünya kamuoyu bu imha 

eylemi için titizlikle hazırlanmaktadır. En son Türk 

Genel Kurmay Başkanı Necip TORUMTAY'ın açıkla

maları, bu imha saldırısının son safhalarına gelindiğini 

.göstermektedir. 

N.TORUMTAY diyorki: 

"Uzun vadeli projelerimiz ışığında silaha karşı silah 

kullanmak zorundayız. Dolayısıyla milli varlığımıza ve 

bütünlüğümüze silah çeken ve onun yanında bilerek 

ve isteyerek yer alan ve destekleyen kimseleri düşman 

kabul etmek ve bu yönde etkin tedbirlerimizi almak

tan başka seçeneğimiz yoktur" •• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu açıklamayı, bölgedeki askeri güçlere karşı bir'"'·------
katliam emri sayıyoruz. 

Aynı açıklamanın .Batı "Anadolu"da, sivil hedeflere· 
saidarı için bir davet niteliği taşıdığı kanısındayız. 

Bu nedenle, Türk devletinin yöneticilerine, parla
mento üyelerine, siyasi partilere, generalinden erine 
kadar Türk ordusunun b~tün mensuplarına, Türk 
demokratları na, "sosyalistleri ne", işçilere, köylülere 
bir bütün halinde Türk halkına bildiririzki; 

Türk ordusunun sivil ve sevunmasız Kürt halkına karşı girişeceği saldırıya m u ka b e 1 e - i 
b i 1 m 1 s i 1 olmak üzere, Batı '!Anadolu"da sivil 
hedeflere karşı eyleme geçmekte tereddüt edilme-
yecektir. 

Bilinmelidir ki, böyle bir ·durumda dökülecek kan 
ve gözyaşlarından, ezilen, imha edilen Kürt halkı 
değil, başta Cumhurbaşkanı ve Genel Kurmay Başkanı 
olmak üzere, Türk de.vletlnin yöneticileri sorumlu 
olacaktır. 

19.8.1989 
PARTIYA RIZGARIYA KURDISTAN 

(rızgari) Polit Bürosu -· -·~ ·~" -- -·--- ··-·-·--· --- --------·--·-
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TC'NiN YENI BiR 

JENOSID GIRI_il,~! 

Türkiye'nin siyasal gündemini tümü ile meşgul eden 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin, güçler dengesi 'ni darmeda
ğını k ettiği bir dönemde; Türk Ordusu ; Çankaya'ya 

adaylığı tartışılan Başbakan Özal ve ANAP Hükümeti 
adeta yok sayılarak,1S bin kişilik askeri bir güçle-res
mi açıklamalara göre- CUDi DAGI çevresinde "Askeri 

Öperasyon" başiattığını açıkladı .•• 
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Operasyon'un daha ilk gününde, CUDI DAGI' ndan:-----~----------, 
oldukça .. uzakta. bulunan Çukurca'ya bağlı köyterin 
boşaltılmasına girişilmesi ise; "as~~ri · operasyon"un 
cuoi ile sınırlı olmadığtnı, tersine, özellikle iran ve 
Irak sınır bölgelerine yayıldığını gösterdi.. · 

Operasyon öncesinde bölgedeki olaylar, gazetelerin 
manşetlerinden inerek, arka sayfalara doğru kaydırıl
mıştı.. Bununla bi.rlikte, Türk Genel Kurmayı ile 
Cumhurbaşkanlığı arasındaki t r a f i k oldukça hızlan
mıŞ, üst düzey askeri yetkililer arasında yapılan yeni 
atamalarla, "Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda" 
geniş kapsamlı bir "askeri operasyon"un başlatılacağı 
duyurul muştu. 

Militarizm'in hedefi 

Son iki yridan buyana,MIT ve''Genel 'Kurmay'dan 
sızdırılarak basında yer alan haberlere göre, cuoi 
yöresinde PKK 'nın ~' K u rta r ı ı m ı ş A ta n " 
yaratmak için faaliyet içinde olduğu yönünde bir 
kamu oyu yaratılmaya çalışılmaktaydı. CUDI, bilinebildi
ği kadar, örnegın; Güney Kürdistaıi'da, Gitala'da 
olduğu gibi girilmesi oldukça· zor ya da mümkün ,olma-
yan bir alan deqil •.. Tersine, :doruklara kadar askeri -----------------J 
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amaçlarla açılmış- yolların bulunduğu cyol, aynı za

manda stratejik olarak da kapalı ve 'trafı sistemli 

olarak yerleştirilmiş büyük askeri güçlerle sarılı izole 

bir bölge durumundadır. Tartışmaya 'getirildiği i lk 

andan bu yana, cuoi 'de ''kurtarılmış flan" formülü, 

Genel .. Kurll)~Y 'ın stratei isi olar:ak, ö~ 'sürülmüştü. 

'" MiT•fer\ sızciırllan haberlerle burjuva bjasını da aynı 

konuyu ısrarlı bir biçimde işleyerek, ön~ çıkarmaktay

dı.~ "Askeri Operasyon"un ba,şlamasından hemen sonra, 

sivil halka karşı, CUDI'den bir hayli, uzakta, Irak 

sınırlarında köyterin boşaltılmaya girişilmesi de milita

rizm'in hedefinin cuol o ı ma d ı ğı. n ı ' bölgenin 

lojistik yerleşim merkezleri ve özellikle de sınır bölge

leri olduğunu gösterdi. Nitekim, ilk eld!e Çukurca 'ya 

bağlı bazı sınır köylerinin boşaltılacağı açıklandı •• 

Operıasyon'un siyasi 

v• askeri boyutu 

"Askeri Operasyon", TC'nin kuruluş yıllarında 13 

yıl aralıksız sürdürülen jenosid eylemlerinden sonra 

yapılan son 60 yılın en büyük ve en kapsamlı ASKERI 

HAREKATI'dır. Yaklaşık 10 yıla yakın trir ön çalışma

nın üstünde şekillenen harekata 250-300 bin civarır'ida 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



asker katı lmaktadır. Özel eğitilmiş timler ve kpmando -------------
birlikleri ile beraber sayıları neredeyse 130 bine 
ulaşan Köy Korucuları 'nı da bu sayıya katmak 9er.ekir~ 
Ayrıca, mah·aııt polisin ihbarciları lle_ birlikte MIT'de 
"Askeri Operasyon" un kapsamı Içindedir. 

özetle, Türk Devleti bir,. bÜtün halinde. harekete 
geçmiştir ve açıkca Kürt ulusuna karşı savaş açmıştır. 
Bu savaş, bölgedeki stratejik mevzileri imha etmeyi, 
muhtemel .bir savaş sürecinde lojistlk önemi olan 
köyleri boşaltmayı, Irak' ın klmyevi silah kullanarak 
yarattığı TAMPON BÖLGEYE benzer bir alan yaratmayı 
ve Kürt hareketinin mevcut ve muhtemel isyan potansı
yellerini yok. ederek, barınma ve beslenme kaynaklarım 
kurutmayı amaçlamaktadır .. 

TC, hiç kuşku yok ki, geniş kapsamlı ve ·uzun bir 
zaman dilimi içinde gerçekleştirmeyi planladığı bir 
·programın ilk ataklarını yapmaktadır. Askeri hedef 
olarak PKK hareketini öne çıkaran kaynaklar, operasyo
nun siyasal ve toplumsal hedeflerini özenle giztemekte
dirler •• 12 Eylül darbesi'nden önce bölgede yaratılan 
h~va bütünüyle tekrar aynı senaryo ile gündemegetiritmiş 
durumdadır. Hükümetin siyaseti ile, Askeri harekatın---------
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·çapı ve Ç!kardığı gürültü arasında çok büyük bi~ uçu
rum görülmektedir. Ve zaten, yukarıda ~a vurgulandığı 
gibi, Askeri harekat adeta hükümet :yok sayılarak 
Çankaya ile Genel Kurmay arasında yapılten anlaşmalar
la başlatıımış durumdadır. 

FjKK rnın konuırıu 

PKK, halka karşı sürdürdüğü perva$ızlık, devrimci 
güçlere karşı saldırganlık ve kendi siy.sal kadrolarını 
imha'ya yönelen sorumsuzluğu ile ülk~e ve bölgede 
devri m ci güçlerden soyutlanmış bir konuıJndadı r •• Ağustos 
1984'de girişilen ERUH - ŞEMDINLI QLAYLARI'ndan 
sonra yapılan bir yorumda şu ifadelere ~er verilmişti: 

:"Kürdistan .. da kitlelere rağmen, alıandaki siyasal 
güçlere rağmen, komşu· ülkelerdeki demokratik ve 
sosyalist güçlere rağmen ve nihayet uluslararası prole
tarya hareketi ve ulusal kurtuluşçu QÜÇiere rağmen 
'bir şeyler' yapmaya yeltenmek, bedel' oldukça ağır 
ödenecek bir sorumsuzluktan başka ~nlam taşımaz. 
Sorumsuzluğun bedeli, kadroların imhası' ve yeni kanlı 
yenilgiler ile de sınırlı değildir. Bunban çok daha 
önemlisi, kitlelerin ideolojik ve siyasal oliarak sömürge-_ 
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cile.r tarafından teslim alınmasa,kimliksiz, kişiliksiz bir 
topi!Jm durumuna sokulma, siyasi güçlerin m an ev ra 
alanlannın daraltılması ve giderek imha edilmesi ve 
nihaye~, i_çte ve dışta birleşebilecek, ittifak içine 
girilebilecek güçlerle olan kan bağları 'nın k o pa r -
t ı 1 ma s ı gibi vahim sonuçlar'ın ortaya çıkabileceği
dir"• (Bak:l984 DENGE KOMAL Bildirisi) 

Bu gün Kürdistan'da savunmasız sivil halka karşı 
yüzbinlerce askerin katıldığı, tarlaların yakılıp, köyleri,n 
boşaltıldığı askeri harekat karşısındaki suskunluk ve 
ordunun onaylanmış bir plan'ın tatbikçisi ofar'ak, büyük 
bir rahatlık içinde jenosid boyutunda bir askeri harekatı 
sürdürmesi, yukarıdaki belirlemenin hayat içinde ne 
öl_çüde gerçekleştiğini göstermek~edi r. · 

Son dönemlerde, gerek. uluslararası burjuvazinin ve 
gerekse Avrupa sosyal-demokrasisi 'nin, Türkiye' ye 
yön~lik programı içinde, Kürtlere özerklik sorunu'nun 
yer·· al111ası ve ba:zı si yasal merkezlerde gündeme geti ri
lerek tartıştirılması da, Türk ordusu'nun harekatı'nın 
nerelerden, nasıl desteklandiğini ve onaylandığını 
göstermesi açısından ibret vericidir .• ÇÜnkü, Türkiye'deki 

_küçük kıpırdanışlar karşısında bile oldukça hassas olan---------------- .. ___ ··· 
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çevreler, boyutu geniş kapsamlı bu askeri harekat. 
karşısı_nda en küçük bir tepki bile göstermemektedirler .. 

: 
Kürdistan'da Türk ordusu'nun periyodik olarak 

tekrarladığı ve kendi askerlerine "~il", düşman 
olarak mevzilendirdiği biçimsel kuvvetiere ise "kırmazt" 
(peşmergeleri temsil eden kuvvetler!) elbiseler giydire
rek tekrarladığı "gelenekselleşmiş" "ask~ri tatbikat"la
rında, artık, peşmc:ırgeleri temsil eden bir "düşman" 
güç yerine "terörist" olarak sunduğu ı ve "ktrmazı" 
elbiseler(!) giydirdiği canlı bir taraf vard1r: bu PKK 'dır. 
Taraflar uygulanacak siyasetin tutması i· ve iriandıncı · 
olması açısından "savaş" gereği "zayiat" rta' verecekler-
dir... l · 

"Ülkenin· bütünlüğü ve Milletin bPlünmezliği 1'ne 
yönelik "vaki" ,bi-f: "tehlike!' göstermeksjzib, Kürdistan'
da böylesi geniş kapsamlı askeri bir ı harekat çok 
büyük şimşekleri çekerdi!.. Uluslararası durum ve 
Türkiye'nin çalkantılı iç yapısı karşısında, kolay kolay 
kabul de görmezdi •. Böylece, Avrupa burjuvazisi'
nin başına da ("hemen hemen her devlette i•)"bela" 
olmuş, kontrolü kolay "terörist" bir hareketle "birlikte 
yaşamaya" alışılmalıydı!.. Akıl babalarının önerileri 

·--------------ile "kabullenilen" ·ve kamuoyu oluşturulan bu harekat, 
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Kürt ulusuna yönelik bir tecavüz ve jenosid sınırına 
gelip dayandı. Bunca "masrafın" ve "tantana"nın 
arkasında; .Her: seferinde fazlalığı öne sürülerek ~ıaltıl
ması gerektiSi belirtilmesine rağmen, yeni bir qrdu ve 
polis- gücünün Kürdistan'da örgütlendirilmesi; mümkün 
ve muhtemel bir ulusal kurtuluş mücade~esine karşı 
"özel yetiştirilmiş" askeri birliklerin oluşturulması ve 

. bunun Jçin harcanacak para konusu~da· "meşru bir 
<" · nedene ,,dayanılarak" onay alıninasi ~ Uluslararası siyasi 

önerilere uygun olarak tampon bir bölge oluşturarak, 
Kürdistan 'ı n parçaları arası ndaki kan bağları nı kesmak; 
GAP uygulamasını güvence altına almak; batılı devlet-· 
lere yatırım için "terbiyeli bir alan" açnıak vb •• glbl 
öııemli ve birbirleri ile iç-içe nedenler yatmaktadır. 

Türk devleti uygulamak istediği siyasette· başarılı 
ol.l.lr: ve bir tampon bölge yaratırsa, O "haşmetli Türk 
kahramanlığının" övgüleri ile uzun bir dönem kamuoyu
nu oyalıyacaktır. Devletin "güçlülüğü" "halkın" üzerinde 
bir ambargo yaratacak, abartılmış bu "tehlike'''birden
bire "tuzla-buz" olup gündemden düşecekti r!. Kür'distan '
da siyasal çalışma olanakları daralacak, kitle desteği 
yiti ri leeekti r •• Bu kadar "büyük bir tehlike"den sonra, 
yeniden "silahlı mücadele" halkı korkutacaktır. Çünkü,· 

• 
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·-.. "devlet baba ile başa çıkılamaz". O zaman Türk devleti 
"ulusal küiNrel özerklik" denilen şeyi de! tartıştırmaya
caktır. Bt.ınun hayali ile sessiz duranların kursaklarında 

kalacaktır... Alışılmış teranelere dönüJerek, "Kürtler 
vatandaşJarimızdır, dilleri ile konuşu~orlar, vatanın 
bütünlüğü ve milletin bölünmezliğine sonuna kadar 
bağlıdırlar" denilecektir ••• 

Özetle; PKK, gerek ülke ve bölge~e ve gerekse 
uluslararası düzeyde tümü ile tecrit :edilmiş, kendi 
başına bir grup düzeyine sokulurken, d.vlet terörü ile 
yüzyüze gelen savunmasız sivil halk da tumü ile sanipsiz 
bırakılmıştır. Türk ordusu'nun "herkeste onaylanmış" 

"bu harekatı, aynı zamanda Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
· Mücadelesini, PKK' yı yenerek onunla özcfeşleştirecektir!. 

Politik durum 

. ı 

Iran- Irak Savaşı 'nın "Ateş-kes" durvmundan sonra, 
Irak. ordusu'nun Kürdistan'da kimyevi si~ahlarla başlat

tığı Jenosid, kurtanimış alanlardan yüzbinlerce ailenin 
Türkiye ve lran'a .geçişi ile noktalandı .. 
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irak Kürdistan Cephesi, ·siyasal ve askeri kadrolarını 
g~r! çekti ve Güney Kürdistan, tarihinin en karanlık 
dönemlerinden birine girdi. Ve tarihin yapıcı bir 
di~amiği olma özelliklerini kaybetti. 

Homeyni'nin ölümü ile iran'da ortaya çıkan siyasi 
değişiklikler, Kasım-Lo'nun katledilmesi 'yle yeni bir 
boyut kazandı. iran'dan otonomi talep eden Kürt 
hareketinin de önümüzdeki günlerde tarihin yapıcı 
b i r ö g e s i olarak siyaset sahnesinde yer alması 
beklenmiyor. 

Böylece,bütün · dikkatler Türkiye' ye yönelmiş durum
dadır.Türkiye'de burjuva partilerinin üzerinde ittifak 
edecekleri şekilsiz bir kültür·eı özerklik statüsü, yarı 
yarıya kabul görmek üzeredir. Reformist sol da, aynı 
statüyü teorik - ideolojik düzeyde olmasa bile, fiilen 
o na y 1 ama eğilimi içindedir. Genel olarak Kuzey 
Kürdistan'da Kürt hareketinin siyasi temsil düzeyinde 
kendini ortaya koyduğunu iddia edemeyiz. PKK 'nın 
siyasi temsil düzeyinde herhangibir şansı olmadığı da 
bir gerçektir •• Türk ve Dünya Basınını Bekaa'ya soktuk
tan sonra,PKK içinde başlayan hesaplaşma'nın sonuçları, 
siyasal kadroların imhası ya da hareketi terketmesi ~- ----------·-------------TS-9 
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·------··---------·------biçiminde ortaya çıkmaktadır •• Alandaı silahlı direnme 

. sürdüren grupların teçrit edilmiş, jzble bir siyasal 
atmosferde uzun süre dayanmaları mıümkün değildir. 

Elbette ki, küçük gruplar halinde sürekli olarak eylemler 
yapılabilir. Ancak, ulusal kurtuluş perspektifi bu çerçe-

.. venin içine sığmayacak kadar g e n i ş ve k o m p -
leks'tir .•• 

Durumun ciddiyeti bütün açıklığı ile ortada durmak
tadır.PKK 'nın ulusal kurtuluşçu güçle'ıle ilişki ıçıne 

girmek, dost güçleri çoğaltmak, hedefi 1 küçültmek gibi 
bir sorunu yoktur. TC ise, sorunu dıevlet düzeyinde 
büyük bir. ciddiyetle ele almış görunmektedir.. Bu 
arada, Genel. :Kurmay ile işbirliği içinde Çankaya'nın 

iç siyaset'teki kaos'.a militaris~ ölçütler 
i çi n d e b iç .i m vermek ve müdahaleci olmak 
çabasında olduğu gözlemlenmektedir. Burjuva de-
mokrasisi için rnücad~le edenler, günk;lemlerine Kürt 
sonmvnu anlaşılabilir, net çözüm önerileb ile. yerleştir
medikleri için, gene, m i 1 i t a r i s t tn ü da h a fe '
lerin hangi siyasi biçimler içinde ~endisini ortaya 

------ -· köyacağı ise, henüz bilinmemektedir ... 
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~onuç lar 

Kürt hareketinin ö,rgütlenmesi henüz bir iç şavaşı 
omuzlama düzeyine sıçramış değildir. Ideolojik yetersiz
lik siyasal tercihleri etkilemektedir. Reformist sol ile 
radikal · sol' un konumu henüz tümü i le . şekiHenmiş 
değildir. "Askeri operasyon"un görünürdeki bir nolu 
hedefi olan PKK, siyasal güçlerle çatışma, içinde, 
kendi içinde de parçalanmış v.e kadrolannı örgüt · içi 
tedhiş ile telef etmiş durumdadır. Kültürel özerklik 
programı uluslararası burjuvaziyi teti-kte · tutmakta, 
reformist Türk ve Kürt solu'nu da etklsizleştirip, 
seyirci durumuna getirmektedir. · 

Türk devleti 'nin bu son ve en büyük militarist 
tecavüzünün ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı şu an 
siyasi olarak görünmüyor •• Ordu, tampon bölge oluştur
manın ön şartlarını yaratmadan alandan geri dönme 
durumunda değil. Sivil halk üzerinde estirilen terör, 
jeiıosid boyutuna ulaşmış durumda... Ayrıca, kimyasal 
silah kullanılması kaçınılmaz görünüyor. Böyle bir 
durumda Kürt hareketinin bir bütün halinde harekete 
geçmesi, en azından somut siyasal hedefler ortaya 
koyması gerekmektedir. 

t6C 
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. ··ı 

Oysa,Kürt hareketi anlaşılması mümkü~ olrrl,şyan bir 
suskunluk içindedir. Irak Kürdistan ceph,si operasyona 
karşı siyasi· bir tavır içine girmiş değil. 1 "Bağımsız bir 
cumhuriyet" ilkesini program hedefleri r içinde gören 
Tavger'in somut bir tav.rı yok. Türkiye vıe Ortadoğu'da 

olsun, Avrupa'da olsun demokratik ve sqsyalist siyasal 
güçler olay k'rşısında suskundurlar.. ~erkes, adeta 
1975'te Güney Kürdistan'daki harekat karŞısında takını
lan tavır içine girmiş durumdadır. Bazı :çevreler, Türk 
ordusunun programını başarı ile uygulamasını ister 
görünmektedirlerl •• Oysa, TC tüm milit.rist gücü ile 
saldırı halindedir. f;3izzat Genel Kurmajy Başkanı 'nın 
ağzından jenosid ç ağ r ı 1 a r ı yapmaktadır... Öte 
yandan "Askeri Operasyon" Türkiye'de (!emokratik ve 
sosyalist muhalefeti en az Takrir-i Süku~ kadar tehdit 
etmektedir. Iç siyasette görünür bir . alt-üst oluşu 
gündeme dayatmakta, hükümet ile ordu arasındaki 

çelişmeleri bir çözümsüzlük noktasına çekerek, Cumhur
başkanlığı seçiminde militarist tercih'lere z e m i n 
hazırlamaktadır .•• 

Ayrıca, uluslararası burjuvazi 'nin dayattığı kültürel 
Özerklik programı da "Askeri Operasyon"a göre 
biçim alacaktır .Operasyon' un istenen hedeflere ulaşması 
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halinde, militarizm'in programı Kültürel Özerklik prog
ramını devre dışıtna .atacaktır .• Operasyon'un istenen 
hedeflere ulaşmaması halinde ise, şu ya da bu biçimde 
Kültürel Özerklik TC burjuvazisi 'nin rasyonelleri içinde 
uygulamaya geç i ri leeekti r. · 

Sonuçlar hangi siyasal biçittf iÇHl'de ortaya çıkarsa 
çtksın, Kürdistan'daki militarist zulme ve tampon 
bölge girişimi içinde yapılan. açık jenosid eylemi pe 
karşı, mevcut tüm olanaklarla, karşı durmak,. devrimci 
bir görevdir. Partimiz, .. bu görevi bütün güç ve olanak-
larla yerine getirrrıeye kararttdır. · · , ·· · 

Partiya Rızgariya Kurdistan 
RIZGARİ-

Politbüro 19.88.1989 

;·- ~ .·'· 

163 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~ KÜRDiSTAN'IN BAGIMSIZLIGI v:·-~~R;~~=~SUNU~- ~;~~RLOGO HEDEFI 

ı KARARTILMAKTADIR ••• (•). 
1 

--------t-

164 

Çağdaş Kürdistan terihi, Çar11k Rusyes1 He ingBiz sömürgeciliğini~ pey-leş1m 

mücadelesi içinde şekillendi. ingiliz sömürgeciliğinin çıkarlonna uyarh aıtırak 

bölünüp parçalandı. Lozan Empeqjı:ıhst Paylaşım Ant1oşmosl"ndan sonra i Kürdist iHl 

sorunu de kilitlenip tor1hin gundomine gl-rdl. ' 

Tarihin gündemine giren Kürt halinm n mücadelesi, bütün bir süre~ boyunca 

emperyaltzm1n çıkartanyla crıtıştı. ve Kürt hallonm mücadelesi bütün blr tnrttısel 

~üreç boyunca emperyalizmin çıkarlan için,en kanlı, en \'ahşi yöntemlerle boğuldu. 

lozan'da uluslararesi diplomasin1n pazarlık malzemesi olarak masıa başında 

boğazlentm Kürt halkının mücadelesi; Mehebat'ta ABD Ye ingiltertfn1n i ran 

'·politil<asl için darağacına çel<ildi. · · 
lren-&r6k Savaşı nedeniyle Kürtler her zaman tarü:Şmolann merkezinde durdular. 

Ve her zaman bir pazurllk malzemesi olarak I<Ullamldılar. Bu pazarıikiarın k:ahnnı 

yol~sul Kürt halkı sınırlarda ölerek. kamplard~ sOrOnerek. kimyev1 'SihUılarla top 

ye~On 1mtıa edüere;c çel<t1. Halen bu l(ahrı çekiyor. nu güil gen2 bütün b01yut1an ile 

Kürtler pezarltk Masa1anndat11r1or. Burjuvazi için. bölgede yatırımın garantisi 

siyc!>i 1st1knırdır. Bunu oçtkco beyan cdtyor. Hemen crdından, AET Olkeler1nin 
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tolepleri gellyor. Esesen, TC, cumhurbeşkanı dOzeyinde komunist portisinin 
legalleşmesi için Bah'ya teminat vermişti. Son dönemlerde aym teminat, değişik' 

boyutlanyla Kürtler 1çin isteniyor!.. · 

Kürt sorunu, emperyalizmin Türkiye politikasının uygulanmasında birtehdit aracı 

ol tırtık ortaya ç1kıyor. DOn bu tehdit, KOr/ harliktil/Ilin lmhiiSI azerinde dururJ.·en~ bu 

gon KOrt bolkm/n ulusal voriJjmm kobbl edilmesi ve en IIZIRdtJJi TC sın1rltJrı 

Içinde Kürt tl/ll ile Ilgili giJsal:ltJnn kiJJJ.·mas~m gerektiriyor. 

Kürt ulusal verlığımn TC için resmen ~abülü ve Türk1ye'de Kürt dili üzerinde 

yosoğın keltc~esı için verHen ve ver11eceıt mücodele hiç kuşku yok ki, demokrotH< 

bir mucadeledir. Ve bu demokratik milcadele desteklenmelidir. 
Ne ver ki, Kürt holklmn bir di! osı~ bojlmGJZ bir Olkod8~ özgOr bir ho/1: oloroJ: 

japomo gibf temel VI! ho/:lı bir mlicode/esi de vord1r. Bu mücadele, tek başıno 

soyut bir olgu değ1i, emekçi Kürt halk1nın toplumsul kurtuluşuno boğll ve boğımll 
enternesyonat bir olgudur. · 

Son dÖnemterde gerek ulusterorası burju't'azintn ve gerekse Avrupa Sosyal 

Demokrosisintn Türl<t!Je'ye yôncHk programı içinde Kürtlere ôzcrkHk sorununun yer 

olmesı ve bez1 poHti~ merkezlerde gündeme getirilerek terl1ştıntmesı da, Turk 

ordusunun Kürdistan'da başlattığı son askeri herakohnın nerelerden nasıl 

destektendiğini 'le onaylandığını gös~ermesi açısından ibret veric1dir. Şu en 

bölgede yapılmakta olan jenosidin başanya uloşması halirıde mevcut tasarlanan 

özerklik pla;ıı 'nın belirsiz bir dönerne erteleneceğt. bu olmadığı tokd1rde ise. 

reformıst solun e1HJ1e bu programın uygulanacağı oşikonıır. 
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Diltniyor kt, Türt:iye'de burjuva portilertntn üzerinde Httfok ede~tleceıc:ıcri 

şckUstz btr ktilttirel özerklik stctüsfj yen yonyo Icebul görmek: üzeredir. 

Refbrmist Sol de. oynt statüyü teoriki1deolojik düzeyde olmoso b~Je. fit le n ' 

onaytema egtUmi Içindedir. utustororosı burıuyozlyi tetikte tutanı kD1tore' 

özerklik programı reformist Türk ve J(ürt solunu do etttstzleşttrJp, rc·ntn , 
.Kurdt·stcn dckt uygulcmc1onno korşı seytrci durumunts gettrmi~ttr. ı · 

Ulusal kultürel 6zerkltk Ye benzeri refq.rmist yöntemlerle Kürt ulus&lisorutıunun 

· çözümlenemeyeceğt, ~rak ve iren Kürditlctn1 'pratikleri ne, 70 yılhkt sosyoltst. 

uygulemelann yoşondıgi SSCB pratiği göz önüne getirt~diğinde açıkca gôtülür. 

'Portimtz, Kürd.iston Kurtuluş Portisi (Rızgoro·nin hedeft; Kürdistanlı tüm 

yurtysever. demokrat Ye susyı:ıllst s1ya.su1 güçlerln b1r11ğ1 lle: oluşrıtok Ulusol 

Kurtuluş tep.hesı arccıylo boğtmsız, btrleşik, demokratik b1r Kürdistan ıçın 

ülkenın eskert lşgo1den arındırılmos1d1r.' 

Kürdistan Kurtuluş Perlist 
(Rızgori) . · ' 
Poltt Büro 21.08.1969 

ı 

(•) su metin, Türkiye'de yayınlanan "~OKAK DERGl~t·:.n~;ı .:'Türkiyı;:~e son 

zamanda tartı~ılan Kürtlere Özerklık konusunda. go.ru~unuz nedır. sorusu 

üzerine; 21.8.19'89 tarihinde röportaj olarak verılmı~tır. 
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12 EYLUL DARBESI'NIN 9. YILINDA 

Kürdistan'da kani 
Hapisanelerde zulüm! 

12 Eylül'çle süngüterin zoruyla yapılan devlet 
darbesi, Kürdistan'da yükselen ulusal kurtuluş müca
delesini'boğmayı, Türkiye genelinde demokratik ve 
sosyalist hareketi ezmeyi; faşist hareketi düzenin sı
nırları içine çekmeyi ve dinci eğilimleri devlet kontrö
~~~e almayıamaçlıyordu. 
Ote yandan tıkanan ekonominin faturasını emekçi 

kitlelere ödetmek askeri rejimin başlıca amaçlarından 
biriydi. Bu nedenle de yükselen işçi hareketinin siya
sal taleplerinin kırılması, diğer emekçi sınıf ve kat
manların mücadelesi ile bütünleşmesinin önlenmesi 
gerekiyordu. 
Aynı dönemde İran'da şahlığın yıkılınası ve Afganis

tan'daki Sovyet varlığı, NA1D üyesi Türkiye'nin böl
gedeki militarİst niteliğinin askeri bir rejim ile güç-
lendirilmesinin en önemli dıs dinamikleri idi. · 

Bu ve benzeri nedenlerle siyasi iktidarı gasbeden ge
neraller, p~ramları gereği Kürdistan'ı kana buladı
lar. Köyler basıldı. Emekçi halkın mal varlığı talan 
edHdi. Yüzbinlerce ir.:;an tutuklanıp, işkcnccdcr;. g~
çirildi. Hapiseneler bir imha merkezi haline dönüş
türüldü. 

12 Eylül darbesi, TC'yi bölgede tepesinden tımağına 
kadar silahlanmış militarİst bir güç haline getirdi. 
Emperyalizmin ve NAlO'nun ÇJkarları doğrultusun
da bölgede ortaya çıkması mümkün gelişmeleri önle- . 
rnek için saldırgan bir tutum içine girildi. Defalarca, . 
Irak sınırları aşılarak kurtanimış alanlardaki sivil ve 
savunmasız Kürt halkına saldırıldı. ABD'ye yeni üs
ler ve askeri havaalanları yapıldı. 
Türkiye genelinde ise demokratik ve sosyalist hare-:

kete ağır darbeler vuruldu. Sendikalar, demokratik 
167 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kitle örgütleri, siyasal partiler kapatıldı. İşçi sınıfının 
kazanılmış sendikalhakları hircer. ikişererradan kaldı

rıldı. Üniversiteler susturuldu. Demokratik öğrenci 
hareketi sindirilc!,i. Basın, generallerin emireri duru

muna getirildi. Ozetle, kasaturaların tehdidi altında 

Türkiye bir uçtan bir uca generallerin kışiasma dö
nüştürüldü. 

Gene kasaturaların tehdidi altında uygulamaya geçi
rilen ekonomik önlemler, emekçi halkı derin bir yok

sulluğ-un ve setaletin içine attı. Her üç kadından biri

nin polis raporlarırta göre kendisini sattığı sefil bir 

Türkiye tablosu 12 Eylül rejiminin ürünü olarak orta

Y~. çıktı. 
Onümüzdeki günlerde 12 Eylül darbesi 9. yılını dol

duruyor. Ama Türkiye içinden çıkılınası m~mkün ol

mayan bir politik kaosu yaşamaktadır. Türk Ordusu, 

Kürdistan'da bizzat Cumhurbaşkanı ve Genel Kurmay 
Başkanı'nın planladıkları bir katliamı gerçekleştir

mektedir. Hapisanelerde siyasi tutuldu ve hükümlüler 

işkence ve baskı altındadırlar. Halk, önlenemez bir 
fukarahğa mahkum edilmiştir. 

. 12 Eylül darbesinden sonra ilan edilip, kademeli ola
rak kaldırılan Sıkıyönetimin yerine uygulamaya geçi

rilen Olağanüstü ·Hal Yasası ve TC' nin sömürgeci 

kimliğini tescil eden Bölge Valiliği, bu gün Kürdis

tan'ı kana boğmaktadır. Bölgeye yerleştirilen özel ko-

168 

!ordu, özel vurucu timler ve komandolar ile birlikte, 
Köy Korucuları ve diğer işbirlikçi, karşı devrimci 

güçler Kürt halkına kan kusturmak~dırlar. 
Saddam rejiminin zulmundan ve ~imyevi silah vah

şetinden kaçarak TC'ye gelen yüzbinlerce Kürt aile, 

etrafı dikenli telleri e çevrili kamplarda bir esir hayatı-
·. na mahkum edilmişlerdir. Irak sını* boyunca yaratıl

mak istenen Tampon Bölge için, yöre halkı acımasız 

bir devlet terörü altında köylerini t~rketmeye zorlan-

~~~~~;~ü~~b~~.~~~~~~:~~~:ı;;~-~:::in~::ı~~~~~~~ 
ıye den etkiteyıcı ve caydırıcı $esler yükselme-
mektedir. : 

1 

Öte yandan, siyasal güçler 12 EylUl darhesinin yarat

tığı tahribatlardan henüz kurtulniuş değillerdir. 12 

Eylül darbesinden yeterli dersleri ~ıkarttıkları da id
dia edilemez. Bir yandan içerdekilkatı devlet terörü, 

öte yandan 9 yıllık sürgün yaşantısinın yarattığı kadro 

kaybı, siyasi hareketler için doldurtılması olqukça zor 

ideolojik ve politik boşluklar ya$tmıştır. Ideolojik 

yetersizlikler, TC'nin dayattığı politikaları onaylama 
durumuna getirmektedir. Kürt hantketi için TC burju

vazisinin rasyonelleri içinde kültüıtel özerklik, komü

nist hareket için düzenin sınırları içinde bir legalleş

me dayatılan politikaların başlıcallırındandır .. 
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Kürdistan Kurtuluş Partisi RIZGARİ, 12 Eylül dar-
besinin 9. yılında emperyalist burjuvazinin proğramı
nın Türk devleti eliyle yapılan uygulamalarına karşı 
mücadele etmeyi görev saymaktadır. Kürdistan'da 
sürdürülen jenosid faaliyetlerine, hapisanelerdeki 

. . devlet terörüne karşı mücadele güncel ve acil bir nite-
. lik taşımaktadır. Genel demokratik ve sosyalist siyasal 

talepleri yükseltme~;)<.iılelerin yükselen isyanına bi
linçli bir ifade vermekgüJ1ün tem~l,görevleriarasında 
yer almaktadır. Bu görevler yerine getirilmelidir. 

i 
Yaşasın ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemiz! 

Kahrolsun militarizm! 

. 
KORDilTAN KURTUWŞ PARTISI (nzgarl) 

Afi'IQIIIIkrtlerllll o IJIIII111t 

------·---
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[ lSVEÇ' te 12 EYLÜL ~OTESTOSU. 

--· ··ı 

1 
·------r-------l 

13 örgütün ' düzenledi~i ve partimizin de 
katıldığı 12 Eylül'ü Protesto Yürüyüşü, 12 
Eylül 1989 Salı günü Stcickholme'de yapıldı. 

12 Eylül'ü "Protesto Komitesi" adı altında 
biraraya gelen parti, örgüt ve dernekler; 
12 Eylül öncesi de çeşitli etkinliklerde 
bulundular. Komite, Kürtçe,Türkçe ve 
lsveççe olarak çıkardığı bildirilerde; 12 : 
Eylül 1980'den 12 Eylül 1989 1 a kadar 1 

geçen 9 yıllık süre zarfında,tvlilitarist Bürok- 1 

ratik Cunta'nın işlediği suçların dökümünü !' 

yapmış ve Isveç demokratik kamuoyunu, . 
cuntaya karşı Türkiye ve Kürdistan'daki \ 
haklı mücadeleleri desteklemeye çağırmıştır •• l 

Protesto yürüyüşü, 12 Eylül 1989 günü 1 

saat 17.00 'de Stockholm Sergeıstorg Meyda-
170 

nında başladı. Kürtlerin ln~ani Ha~~ayını 
Koruma Komitesi adına, lsveç !Sol Kornunıst
leri Partisi eski Genel Başkarta karl Henrik 
Hermanssonkonuşmacı olarak katıldı. Konuş
m asında, Kürdistan' daki katli~mları kınadı. 
Türkiye ve Kürdistan Halklarının haklı 
mücadeleleri ile dayanışma içinde olduklarını 

belirtti ••• 

Daha sonra Türkçe ve KOrıçe konuşmalar 

da yapıldı. Konuşmalar:_ın b~~i~i-~den s~nr.a 
Türk konsolosluğuna dogru yuruyuşe geçıldı. 
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürü~üş, Tü~k 
konsolosluğunun önünde okurian bır metın 
ve devrim şehitleri için yapılan saygı duru
şundan sonra sona erdi •• 
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--------~------Tempo Dergisi'nde eksik çıkan röportajın tam metiıi · '· 

PARTIMIZ AVRUPA SEKRETERI, TÜRKIYE 'DE YAYlNLANAN T E M P O D E R G 1 -
S 1 'nin SORULARINI CEVAPLADL . _ 

SORU:Rızgari ile diQer Kürt örgütleri arasındaki farklılıklar nelerdir? 

CEVAP: Kürdistan'da varolan örgüt ve siyasal hareketlerin hedefledikleri siyasi amaç, 

benımsedikleri ideolc:?ji ve mücadele yöntemleri arasında farklılıklar vardır. Bugün,Kür

distan'da Kültürel özerklik'ten ve Otonemi'den tutun, Bağımsızlık çizgisine uzanan, 

siyasi amaçları değişik hareketler var. Bunun yanı sıra, mücadeleyi içinden yükseldik

leri Kürdistan parçasıyla sınırlayanlar var. Parti ya Rızgariya Kurdistan (rızgari) 'ın 

programatik temel hedeflerini belirlersek, bu farkı ortaya koymuş olacağız. Zaten 

sınıflı bir toplum olan Kürdistan'da, sınıfsal yapılara denk düşen örgütlerin varolması 

doğal ve kaçınılmazdır. Eğer, farklılıklar olmasaydı, değişik örgütlenmelere de gerek 

kalmazdı • 

. -Rız_gari,Ba_ğımsız-Bi~leşik ve Demokratik bir Kürdistanı hedefliyor. 
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-ı;;.ı.ızgari,Gerçek kurtuluşu sosyal kurtuluşte gördüğünden, ulu~al kurtuluşu sosyal 
kurtüluşla bütünleştirmeyi hedefliyor. 

SORU:PKK ile ortak görüşleriniz nelerdir? 

CEVAP: PKK ile sömürgecilere ve işgalci Türk Ordusuna karşı mücadelede ortak 
yanlarımız var. Ashnda,bu, tüm antl-sömürgeci güçlerin ortak yanıdır. Bunun içindir
ki, PKK 'nin yüruttüğü · mücadelenin sömürgeci güçlere ve doğrudan işbirlikçilerine 
karşı olan yanına partimizin hiçbir eleştir,lsi olmamıştır. Partimiz, söı+nürgecilere, 
işgal ordularına karşı olan her muhalif hareketi destekliyor. · 
Ama,PKK ile partimiz arasında programatik. ~edefler, stratejik temeLtezı,r açısından 
büyük ayrılıklar vardır. partimiz, şimdiye kadar PKK 'nın temel politikasını yoğun 
eleştiriye tabi tutmuştur. Birincisi; PKK 'nın Kürdistan ve Türkiye Devrimci, demokrat 
siyasi hareketlere ve kadroları.na karşı düşmanca tavrı; İkincisi ise;Kürdlstan'ın bir 
parçasını sömürge olarak elinde tutan Suriye gibi sömürgeci bir devleti; sömürgeci 
statüsünden çıkarması ve Suriye'deki sömürgeci diktetörlüğü anti-emP,E!ryalist ve 
ilerici olarak nitelemesidir. 

SORU: Hiç askeri eylem yaptınız mı? Askeri gücünüz nedir? 
CEVAP: Partiya Rızgariya Kurdistan (rızgari), ulusal kurtuluşun silahlı mücadele ile 
gerçekleşeceği inancındadır. Bu inancına göre örgütlenmesini sürdürüyor. ~izim geç
mişte de, günümüzde de silahlı eylemlerimiz oldu. Gelecekte de olacak. lllegal bir 
örgütün askeri gücü örgüt sırrıdır ve açıklanamaz. 
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SORU: TEVGER ile ilgili göi'Wjleriniz nedir? 

CEVAP: TEVGER, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde bir ögedir. Ancak, Kürdis
tan'daki mücadeleyi temsil etme ve kitlesel tasvip görme özelliği yoktur. Kuzey 
Kürdistan'da bizim sağ-oportünist dediğimiz siyasal çizginin Avrupai bir örgütü olarak 
tanımlayabiliriz. 

SORU: Türk Solu ile ilişkileriniz nasıldır? Hangi örgütlerle ilişkiniz var? 

CEVAP: Türk "Sol"u içindeki radikal siyasi hareketlere bakışımız sıcaktır. Çoğunluğu 
ıle yakın dostluk ilişkilerimiz vardır. Türk "Sol"unun kendi içindeki sorunlarını::'bir 
türlü aşamayışı, ilişkileri örgütsel ittifaka sıçratmayı engelliyor. Karşılıklı yardım ve 
işbirliği ile iç sorunların aşılması ve aradaki bağların güvenilir ve sağlam ittifak 
düzeyine sıçratılması görev olarak önümüzde duruyor. Kanımızca, Türk "Sol"u, Türki
ye'deki demokrasi ve Kürdistan'daki ulusal sorunu yerli yerine oturtamayışının bunalı
mını yaşıyor. Bu önemli iki sorun,yerli yerine oturtulamadığından; ya burjuvazinin 
kuyruğuna takılınıyar ya da sosyal-şövenizm batağına saplanılıyor. 

SORU: Iran ve Irak'taki Kürt partileriyle ilişkileriniz? 

CEVAP: tran ve Irak resmi sınırları içinde kalan parçalardaki Kürt hareketleriyle çok 
. yakın ilişkilerimiz ve dostluklarımız vardır. Bizim bir özelliğimiz, siyasi hareket olarak, 

bu örgütlerin trak ve tran sömürgeciliğine yönelen . yanlarını istikrarlı bir biçimde 
~esteklemiş olmamızdır. Kürdistan'ın diğer parçalarında mücadele veren örgütlere en 
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zor· zamanlarında siyasi olarak destek verdik. Zaten,partimizin amaçlarınpan biri de,
gerçekleşmesi zor ve uzun bir zamanı alsa da, Bağımsız, Birleşik ve' Demokratik 
Kürdistan'ı yaratacak genel bir Kürdistan Cephesi'nin kurulması ve böyle bir cephe'de 
yerini almasıdır. 

Halkımızın kurtuluş mücadelesi zafere ulaşacaktır. 

LONDRA 'da PROTESTO EYLEMI. ingiliz Hükümetini protesto etmek için, 
konulduğu hücrede kendilerini yakan iki 
kişiden ŞIXO arkadaşımız şehit :oldu. ___ __, 

*bildiri* 
ŞIXO' lar LILMEZ 

5 Ekim Perşembe gunu, Şıxo İyigüven ve 
Doğan Arslan adındaki iki Kürt yurtseveri, 
İngiliz Hükümetinin s ı n ı r - d ı ş ı 
e t m e kararını protesto etmek için, 
kapatıldıkları hücrede kendilerini ateşe 
verdiler. 8 Ekim Pazar günü saat 16.45 'de 
176 

Şı.xo İyigüven arkadaşımız. şehit oldu. Doğan 
Aslan'ın durumu ise halen kr~tiktir. 

? mayıs 1989 'da İng il teretye gelen Şıxo 
Iyigüven arkadaşımız, evli 1ve bir çocuk 
babası idi. En son~ 4 Ekim 1989'da çağrıldığı 
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Ifadede, kendisinin kesin geri gönderllece
ğini öğrenen Şıxo, "benim ancak cenazemi 
Türkiye'ye . gönderlrsinlz" ·diyerek, karara 
şiddetle karşı çıktı. Fakat, Şıxo Iyigüven 
arkadaşımızın itırazını ve Işkence kurbanları 
için Sağlık Teşkilatının sağlık raporunu 
gözönüne almayan Emperyalist Ingiliz Devleti 
onun ölümüne sebep . oldu. Şıxo .·. Iyigüven .. 
arkadaşımızın ölümünden Ingiliz Devleti ve 
Içişleri Bakanı Douglas Hurd sorumludur. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
bütün komplo ve tezgahiara rağmen,sömürge
ci çitleri birer birer parçalıyor. Kürt ulusu 
bütün parçalarda dişe-diş bir savaş veriyor. 
Kürt ulusunun ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadelesini. bastırmak için, bütün emperya
list devletler ve onların yerli işbirlikçileri, 
tüm güçleri ile taarruza geçmiştir. 81r 
yandan topyekOn katliamlar, sürgünler ve 
devlet terörü Kürdistan düzleminde uygula
nırken, öte yandan Kürdistan'daki bağırnsız
lıkçı ve sosyalist radikal güçleri bartaraf 
etmeyi ve Kürt ulusunun savaşımını devrimci 

qinamizminden bo~altmayı hedefleyen uzlaş
macı planlar sahneye konulmak · isteniyor •• 
f;mperyalist İngiliz Devl~,ti de bu senaryo'da 
$ktif bir taraftır.. Kürdistan Ulusal ve 
Sosyal Kurtuluş Savaşımı, Kürdistan üzerinde 
oynanmak istenen oyunları bartaraf edecek 
güç ve kaabiliyettedir. Ana görev:B ağ ı m -
s ı z , 8 i r 1 e ş i k·,. S o s y a 1 i s t ve 
D e m o k r a t i k bir Kürdistan'ın inşasın
dan yana olanların tek bir ulusal cephede 
örgütlenmesidir. 

Mayıs 1989'dan bu yana lngiltere~·ye 
3000 'i aşkın Kürt ll tica talebinde bulundu. 
Ingiltere Devleti 'nin Kürt il ticacılara karşı 
takındığı tavır, özünde Kür,t ulusuna karşı 
olan bir tavırdır. Kürt ulusunun yurtsever 
ve namuslu bir ferdi olan ŞIXO IYIGÜVEN 
ARKADAŞIMIZIN katillerini unutmayacağız •• 

Douglas Hurd istifa ! 
Sınır-dışı etmelere son f 

Tüm Kürt ilticacılara tam oturma hak
kı 1 
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-Kahrolsun Sömürgecllik ve Empery~li~m 
Yaşasın Kürdistan Ulusal Ve Sosyal 
Kurtului Mücadelesi ! 

· Yaşasın, Bağımsızi-Bii'lefik Kürdistan ! 
. . 

1 

PARTİVA RIZGARIYA KURDISTAN 
• 1 

Ingil te re T empilciliği 

---·---

.... [ _______ 00 N YA • DA N öNE M Ll H ::-E R~-E :·:_ (•if__ - - --ı 

PEN Klüp . toplantısı ve Recep MARAŞLI. 

Uluslararası PEN Klüp'ün 54.olağan kongresi 65 ülkeden 620 yazarın katılımıyla 21 
Eylül-1 Ekim 1989 tarihleri arasında toplandı. Kanada'nın Taronte ve Montreal kentle
rinde toplanan kongre de en çok sözü edilen tutuklu yazar, Recep MARAŞll oldu. 

R.MARAŞLI, Ingiltere, Kanada ve Norveç PEN Klüp'lerinin ş er e f ü ye s i 'dir ve 
savunmaları ile hapishanedeki tavırları nedeniyle uluslararası PEN Klüp'leri tarafından 
saygıdeğer bir sanatçı olarak tanınmaktadır. PEN Klüp Genel Başkanı bayan Antonia 
Frauser,toplantıya R.Maraşlı ile ilgili geniş bir rapor sundu •. 

Kongreye, Orta-Doğu'dan çağrılı yalnız iki yazar vardı ve bunlardan biri , R. Maraşh 
idi. 
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Toplantı da düzenlenen bir panelde, R.Maraşlı 'nın cezaevinde yaptığı bir Ü~blo --göste

rildi ve büyük ilgi gördü. Cezaevinde Mar.aşlının durumu genişçe anlatıldı •• Kanada iV 

ve gazeteleri konuya geni~ yer verdiler •• 

Almanya'da Yargılama. • 
Yaklaşık 2 yıldan beri F.Almanya'da tutuklu bulunan 19 kişinin yargılanmasına ba~lan

dı.Oüsseldorf Eyalet Mahkemesinde başlayan dava (24 Eylül), Alman Tarihinin sor:ı _- , 

dönemlerdeki ·en büyük "Terör "Davası" olarak - nitelendirilmel<tedi~ Dava, Alman· 

Ceza Yasası 'nın 129/a maddesine göre "Terörist., örgüt. Kurmak--ve Üye Olmak"' -

gerekçesiyle sürdürülüyor. Anılan Ceza maddesine göre, yalnız Almanya'da yapılan 

eylemlerden değil, diğer ülkelerdeki eylemlerden de sorumlu tutulan sanıkların çoğun

luğu PKK taraftarı. 

Dava Alman Kamuoyunda geniş yankılar uyandırdı. Partimiz Avrupa Sel<reteri bir 

bildiri yayınlayarak, Alman Devletini protesto etti ve Tutukluların serbest bırakılması

nı istedi. Bildiri de ayrıca, "Terörist olarak ancak Türk Devletinin yargılanması 

gerektiği" belirtildi. 

Bu dava yalnız tutuklu sanıkları ya da PKK 'yı değil tüm Kürtleri yakından ilgilen

dirmektedir. Kürt örgütleri ve KUKM yargılama sonunda Terörist damgası yerse, 

uiuslararası düzeyde Kürt Sorunu diplomatik olarak çok gerileyecektir • 

Paris' ta "Kürt Konferansı". • 
14-15 Ekim 1989 tarihlerinde, Bayan mitterand' ın himayelerinde Paris' ta "Kürtler:lnsani 
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Hakları v~ Kültürel Kimlikleri" konulu uluslararası bir konferans .. düzeplendi. Bu 
konferansa bazı kürtler kişi olarak davet edildiler. Siyasal partiler ve ~emokratik 
örgütler çağrılmadılar. Konferans Kürt Sorunu dışında başka şeyler tartıştı. ; _ 

* 

(*)Sahife olanaksızlığı yüzünden,önemli gördüğümüz bu haberleri özetle vermek zorun
da kaldık. Ancak·, Paris · Konferansındaki gelişmeleri haber yanı dışında bezı yorum 
ve değerlendirmeler ile gelecek sayımııda vermeye çalışacağız. 

=============-:::.-:.:..c··:.;::·=·---·-:...=~.:· ··:·;;;.~·-:;;.:;···::.;::·-;:;,;:-·-:.;::· =-·;,;;;,·-··.:.:.::····;:,;;:··--~-·-:;:;· :::;-:::;:···=--:::.:---;;;;;-·;,;;;,··----~----
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adress; Box 70 80, 172 07 Sundbyberg-Sweden 

KÜRDISTAN PRESS, KÜRDISTAN ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ MÜCADELE

MIZIN ONEMLI MEVZILERINDEN BIRIDIR. BU MEVZll BÜTÜN SALDIRI VE TASSAL

LUTLARA KARŞI KORUMAK VE GÜÇLENDIRMEK, IÇINDE BULUNDUGUMUZ SÜ

REÇ BAKIMINDAN FEVKALADE ONEMLI BIR GÖREV OLARAK DURMAKTADlR. 

BÜTÜN ÜYE VE SEMPATlZANLARIMIZIN KÜRDISTAN PRESS 'İ GÜÇLENDIRME 

KAMPANYASINA, ENTELLEKTÜEL VE MADDI TÜM OLANAKLARI ILE KA TILMALA

RI GEREKMEKTEDIR. 

B~dar kampanya piştgiriy@ bibin ! 

Dayanı~ma kampanyasına katılalım ! 

Tel; 08 - 29 83 32 
Fax; 08 - 29 50 56 

Teıex 131 42 
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BASlN/YAYlN MERKEZI BANK GlRO: 343-5559 
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PARTIYA RIZGARIY_A KURDISTAN 

PROGRAMA SIYASi . . . -~ 

..... 

[ Destp
•.· .. k 1 ) di rAyek teng de ku hAlltki wi kaş O geli o hAleki ken· 
., dalin her pAşw dimeşin." . 

Çalaki O kirinAn talankirinA yAn dewletAn mezin li Rojhila

Xwedibüna programek di waf6 rast de, ji bo grObek şo
~eş.ger ~e~QŞif1~k d9r U.dirAj O avakirina ptvajok~n ide.oıoıi 
u sıyası dıxwaze. Pırs~ırek !le'~ e k~ b~ lez O ~z proQr~
mek çebe, mesele bıngehın afırandın u pAkanına rAxıstı
nek şervan e ku .. b!kare şoreşe bigihijine armancen wA 
Y~.n rast. · 
Rexistinek şervan, ger xwediyA bir O bawariyAn tekOz O 

ka~royen bi Mz nebe, wA di tekoşina dOr O dirAj de ü di rA
ya dijwar de· tu biweste, we di nava dirokAde wendabibe. 

"Ji ber ku di d~speke de me grübeksazkir ü di şO· 
rıa lihevhati'fıe dE:rme reya tekoşinA hilbijart, em bi 
biryari neçOn nav heriya ku, yen em guhnekar diki

. rin tAde bün. Me bi xurti bi destAn hev girtiye ü em 

ta Navin ku, welatA me Kurdistan ji lA ye. gehiştiye praliy&n 
nQ. bi zanisti tevliheviyan li wA çAdikın. Di yi rewşi de pA
wıst e programa me zelal O sistematik be. U bikaribe bibe 
bingeh ku politTka~An nO li ser wA bAn avakirinA. 
Tayinkirina çare nO sa iro O sibA ne bi tenA girAdayi prog

rama me ye. Di eyni dem& de girAdayA rewşa welatA me. · 
p&wendiyAn navnetewi, gor pekhatina sosyo-ekonomiya 
Çivaka me gihiştina daxwaz&n kol"rilkan e ji. Bi tevayi ev 
program p&wist dibine ku rizgariya netewi bigihfje rizgari· 
f! civaki. ....... ·. . 
···"fltkoşina azadi ya netewa me OtAkoşina serxwebOna we
lat!:me. ku dirolıa wA tiji serhUdanAn ôij zilm O xwinmiji;:dij 
yegirtin O talanA·ye, ser bingeheki adil (rawa) O rtleŞfU'bi··~ 
H nd dibe: Bi vA zanistiy6; em dt·programa xwe de, diŞOna 
berjewendiy6n rojane de, p6wiste li ser pAkanTna hedeftn 
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siyasi yAn demdirAj u ci vaka azad u demokrat ku wA di pA
şerojA de pAk bA. bisekinin, O rAvebirin O damandina w& 
nişan bidin. 

• 

Beş61'a 1 

1· REWŞA CiHAN~ YA KAPiTALiST 0 SOSYALiST. 

A· Sistema Kapitalist-EmP.eryalist: .. . , ' 
Sistema kş.pitalist ku dayıka bi her avayi koletiy&, şerpe

zetiye civaki u giradanAn siyasi ye O srstema ekonomik a 
xwediyA hecetAn kar u çavkaniyAn jiyanA ye, hin ıi berde
wam e. Di nav xwe de civak: vAn ku xwedi hecetAn berke
şan in· O ÇevkanikAn JTyanA dimijin; burjuwazf O y&n ku ne 
xwediy& hecet6n berkeşan in; prolaterya beş büye. Prola
terya O beşan kedkar6n din wek çinek xistine binA nire 
bl.irjuwazf. Di her ali de tAn mijandin. E w rewşeki neheq O 
b6 adalet e. 
LA, bi zadebuna serwet6n civaki re newekheviya civakiji 

mezintir dibe. Piraniya berkeşer6n piçOk iflas di kin O di bin 
prolater, dikevin bin nir O xizmeta burjuwazi. 
Kapitalizm; civakbOnaberkAşan. yekbOn O navendibüna 

komikan ji bi xwe re tine. Ji ber wi hem şertAn p6şveç0na 
2 .. ;. 

xwe, hem ji şertAn ji halA rabOna xwe bi xwe re tine. 
a- Sistema kapitalist-emperyalist, ji bo damandina he

buna xwe, ji bo gihiştina armancAn xwe; cihan kiriye 
qada şer. Ew ji bo teküzkirina koletiya kapitalist, hemü 
kar0bar6n dij mirovatiye pAk tine. · 

b- Sistema kapitaiTst-emperyalist, ji bo sermaya xwe 
ya berhevbüyi, div& bazarAn nO peyda bike. Ji ber w6 
li pir hereman fitneya şerderxistinA dike O şer derdixe: 
Dedan6 ji bo ber beriya navnetewi dike O di seri de ro
teki dilize. 

Bi van metodan; 
·Li Rojhilata Navin O li welat6 me rewşa şer O tevlivehi 

~kaniye. Bi şer6n neheq gelan bi hev dide qirkirin. 
-lr9j, Rojhilata Navin kiriye gola xvln& O bOyegasina 

bazırgan6n çekan, ku tAde cirit da\11Ajin. · 
c- Sistema kapitalist wek ku dijmin6 prolaterya ye, dij

min6 geiAn bidest An cihane yA ye~emin e ji. 
-Berxwedan6n gel6n cihan& yAn tlindest, bi haz O şi

det li diji emperyalizm O kolonyalizntıA dam dike. 
-GeiAn cihan& yAn belengaz, li diı1 emperyalizm& ku 

welat6n wan wek bazareki bikartine, radibin. 
-Ji_ ber ku, ber~wedanAn gel6n bijndest yAn cihanA 

kanıyAn gepAn pıçOk yAn ku, para çma karkArAn li met
'<?POIAn e_mperyalist·kolonyaiTst ıi q~t dike, burjuwazi 
dıxe nav tırseki mezin. -

ç:f- Nir6n eı:nperyalist-kolonyalist her roj tAn şikAnan
din u sistema kapitalist dizivire hundurA xwe. 
·Li hember kirin O çalaklyAn zordelstiyA, dagirkirinA O 
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'JE!girtinlı tekoşinlın ~diylı fJ serxwebOn~ biltir bi hlız 
büne. . .· . ,., •• 

-Burjuwazi, li hemper tlıkÖşinlıQ ku. ji ~ ciha~e~ bl! 
kedxwari O serbil i nd d,il:;)in, taktik O strateııylın nu bı kar 
tine. ·• '· · 
-Hevclitinlın • 'Aşiti' • ylın formalite leztir bOne. Burjuwa

ziy& ku, xwe wek berpirsiyar& parastina "maf&n 
mirovati" nişan qide, bi lihevatina çini ya sosyal- de
mokratan mirovan dixapine. 

e- Li gel her tişti ji; w& rizgariya gellin cihan& y&n bin
.,,d~st O rizgariya prolaterya ~k bl!. 

s- Cihan~ Sosyalist: 
Lı pey tekoşin&n di navbera serdest O bindset de li Uris 

ku. bi serketina şoreşa sosyalist çü dawiy&, li cihan& gelek 
welat&n sosyalist avabOn. Ev rewş bO hlıvi ji bo rizariya 
prolaterya O gellin cihan& ylın ~i bin nire kolonyaliz~& ~e 
ne Ji teoriyil ketina pratika berbıçav ya sosyaf'i4m& tırs xıs
te dilli burjuwazi O hemO hevalbendlın wi. Burjuwazi fam 
kir ku sosyalizm ne xeyal e O gav paşde av&t. Dest av&t me-

. tod!n nO. . 
· HebOna welat&n sosyalist bO wek baweriya tekoşinlın riz· 

gari ylın netewi. Gelek netew gihiştin azadi O serxwebOna 
xwe. Ev plışketin O geşbOn; tekoŞin&n rizgari y&n netewi 
kirin parçeyek ji parç& cihana sosyalist. 

a- Ji bo ku ılıkoşina rizgariya netew! bi tlıkoşi~a dij kq· 
tetiya kapitalizm ve bl! gırAdan, plıwıste, tlıkoşın ser hı
meki sosyalist b& bitindkirin O kolonyalistan di her h~lı 

de biqewirinin. .. . . . .. 
b· Tekpşin b.i ~em~ hlılan ve ıı.bo ava_J<ırı~~ cihanek 

nO. ji bo1avakırına cıvatek azad u blıxwınmııı Y~· 
c- Netewa Kurd, ji bo azadiya x~ O se~xwebunc~ ""!f3· 

ıatlı xwe. di vlı rewşa cihanlı ya gıştı de cıy& xwe gırtıye 
ü di nav tekoşinek behempa de ye. 
. d· Mixabin rasti O bOyer&n li jor hatin r~zkirin, hem ji 
ber plıkanina xwar, hem ji hember &rışı O '!let~tın 
emperyalistan _sosyalizrı:ıa reel ket;~ nav tevlıhevıy&n 
ku ji nav nekarın derkevın. . 
-Cihana sosyalist ı:ıe di wl! r~ d~ ye _ku •. t~er&n 

rizgariy&n netewi bıpar&ze, bı h&z bıke u bıkişıne ba 
xwe. d" .:revliheviy&n cihana sosyalist çi na kedkaran ı warge-
hlın ciM de beşkiriye. . . 
.:mkoşina prolaterya ketiye dO burjuvaziya emperya-

list ~ reformist. . . 
-Partıylın kominist bOne wekT partıy&n netewr; "'· 

e- Welat&n sosyalist bi siyasettın weki "damezirandi· 
na nO" O "kiri~n vekiri" xwe kişandiye hundur& xwe; 
tevgera prolaterya cihan~ O te~in&n rizgari y&n nete-
wi ten& O bi ser& xwe hatıne hıştın. . 

• 
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86 .. 2'8 ı 

2- DI P~VAJOKA DlROKT DE KURDISTAN · , 

A- Bi Gişttl<Jrd o Kurdistan 
Belge O nivis~n 2000 sal~n berlı mn adi (8. M.) di din xüya· 

ki ri n ky, Kurd li navin O jor~ Mezopotamya bi ci O war bOne, 
bi Q.~öf2 -~~ hH1gi_l<ayiy~n milli re. li welatlı Kurdistan! jtyana 
xwe' doi'nanditie. · · 
Kurdistan li bakur'n~ Mogql O Tirkan, li rojhilat Ml Ece

man,li başartı ji hel Ereban ve bi salan O gelek caran di bin 
~rTŞan de maye. ~A wA p Kurdistan, di bin vegirtin~ RusA 
Cari ku, dixwest dakeve ser deryayan germ O dagırkeren 
Aç~ yen ku dixwestin xwe bardin Astff'/A, mff'/8. 
Lı hembar van erişen ser Kurdistan~ bi ~'1g7ya mirAn 

feodal hatiye seknandin, lA belA carna jilihevatın bi wan re 
çebOye. 

BelavbOn Q J:?arçebOn~n di nav miren feodal de, ji ber se-· 
demen di.rok:.iO konj.uktu. rf, direj domkirine. Vl'yan ji, gehişti· 
na p(ıkfıatin,ek n~ndi O revebiri re asteng der:ıdsrrye. Be 
vA, U, ~r,d,~;çer~p~i ji gund~n d~ketine bajaran. Ev p bO· 
ye sedama bl dererıgt q~t bı bazırganiv~. zanyanye o tek· 
nik~ kirin~. Ji ber van sademan Kurd, di hOnandinAn civa· 
ki O polilikt de paş de maye. 
4 

li gor van pAkhatinAn Qişti bi zirnaneki navendi O yekani 
li Kurdistan~ hevdO famkırin mimkun nebüye. Ziman~ kur
di roja iroj ji çar zaravAn rnezin pekhatiye O di grOba zima
n~ Hind-EwrOpi de ye. U Kurd p ji nf)ada Ari ne. 

.B· Kurdi~wna Rojhilat: . . , 
'ml<oşinen Kurdan Kurdistana Rojhilat di hundurA peva

jel<$ direkA de geleki kevnar e O ji demeki kevn tA~ Tavge
ren berxwedanen netewiyen Kurd bi awakiberbiçav pişti 
salM .1922 an xuya bO n O berxwedana netewa Kurd hem· 
ber nijatperestiya Ecem O r~vebirina $ah xurttir bO. 

Di v~ dem~ de dest dan ser mal ü erden gelek kesAn p!
şeway~n Kurd. Gelek ji wan hatin nefi kirin, an ji hatin 
kuştin. 

Kurdan bi serokattya Simko li hem~r ve zordestiya nija· 
dperest seri hildan. Şah li hember.serhildana Kurdan keti
bO tengasfyan. Di sala 1934 an de Şah bi herçar wetaten 
cinar~n xwe re lihevhatin ç~kir O bihevre li diJT serhildana 
Kurdan sekinin Cı şere Kurdan bi hev re kirin. Oi sal~ 1937 
an de ıT jr aliye 3 d~letan .• lldiji tel u ka Kurda~ 'PAXTA ~-: 
DABAT hate damezırandın. ·ew paxt wer hatıbCı. damezı~ 
randin ku, bi çi bihaY#)·dibe bila bibe·ew lihevhatinek ji bo 
nen~sina ~af~n bingehT Q.d.emokratik y~n gei6Kurd O 
perçıqandına berxwedan&n netewi QO. Paxta SAÖABAT 
xwe di navbera sal6n 1937-55 an de nO nekir. Di sala 1958 
a· de ji li ser eyni armanc~ O bi ketina hinek devleten 
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empeiyalist ve CENlO berdewam kir. Tirkan di hunduri 
CENlO de ciyi xwe girtin O fonksiyenin kifşekirina r6ya 
CENTO yi O qirkirina geli Kurd girtin ser milin xwe. 
• Di sala 1941 an de dema ordiy&n yekbuyi (Muttefik) ketin 
Iran&, w& dem& Kurd li herima ku, di bin çavd&riya Sovyet 
de ma bO, dijiyan. 
Pişti vegirtina ordiya yekbüyi, Kurdin ku ji bo otonomiya 

netewit&koşin didan, li başOri gola Urmiyi bajari Mehe· 
bad hanandinin x~ yin r&xistini xurt kirin. Dı sala 1945 
an de Partiya Demokrata Kurdistan damezirandin. Prog
rama wan ya netewi ji aliyi Şah ve hate .redkirin. Dür&, ai 
22 yi çila paşin sala 1946 an de Komara Kurd Mehebad 
hate damezirandin. Pişti saleki karbidest O. rivabirin w& 
hatin girtin O li gasina navdar Gasina ÇARÇIRAku, wan bi 
xwe kornar li vir daxuyan kiribOn, hatin dardakirin. 
Kurdistans rojhilat ta sala 1956 an di warekT ~eng de 

mabü. DOre her çiqas ji serhildanin piçOk ç&bOn, li zilm 
ü zordestiya kolonyalistan bi .giran domkiriye. 

Di roja iro de tikoşin li Kurdistana_ Rojhilat domdike. 

c- Kurdistans · Başôr (- . '· 
Li gor protokola ku, di 1 'i Gulant sala 1920 an de, li San

Remo (li gor tihevhatina Sykes·PıcoQ hatibü Tmzekirin, Iraq · 
ketibO bin rivabirina lngilizan Oi xwe lngilizan di 7'6 Gula· 
na sala 1918 an de Kerkük vegirtibOn}. Beri beyankirina 
vi gerandini, hikümeta Kurd ku li Silimaniyi di bin sero
katiya Ş&x Mehmudi Serzenci hatibCı avakirin, hilveşiya bO... .. '· .· 

,-:· J 

Oi sala 1922 an de Serzenci paşde vegeriya O li bajar& Si
ıtmanT xwe hikumdar& Kurdistan& nan kir. Pişti demeki 
kurt bi hilweşandina vi iqtidari re xweni,andanin Kur
dan gelekimezin O fireh bO bO. Pir Kurd hatın kuştin. Di 6' i 
lrPni sala 1930 an de, Serzenci ji nO ve otonorni ilan kir. 
~işti ku Kurdan xwe dan ser hev, ordiya Iraqili gelek here
Fllan de şi kestininmezin xwar. zora w6 hate birin. Bi mida· 
>($la 1 ngilizan ve, idara otonomi ku hatibO nankirin, hilweşi
ya O ji ali lngilizan ve hat belavkirin. 
Di sala 1931 an de bi ray& n Barzani li hemberi serdestiya 

fiaşimiyan derketin O nenasina idara Haşimfilan kirii't: şer 
destpikir. Qirkirinin mezin bi awaki fireh çibOn. BirayAn 
~arzani şikestin O heya sala 1943 an di bin çavdiriya Mo
r1arşiya Haşimi de man. 
Pişti Şer& Lihavparkirina Emperyalistana Duyemin seri

hiidana Kurdan carek din destpikir. Li pişt& demeki disa 
daxwazin Kurdan hatin redkirin Cı p6 re di buhara sala 
1~45 an de ji nCı ve şer destpikir: HAzin Ezmanf y&n M eli· 
ka Ingilistani (R.A.F.) bi balafirin şerri Kurdistan& bom· 
bardırnan kirin. Gelek zerardan Kurdan. Pişti w& tekçOn& 
di nav Kurdan de belavbOn derket O tevgera netewi dar-
~n mezin xwarin. · ·. · 
po re Barzani O hevalin xwe derbasi Kurdistans Rojhila

t4 bO n. Ketin nav serhildan&n li w& deri de O ti de ci girtin. 
Plşti tikçOna Komara Mehebad tbqa hawirdora Barzani O 
~evalin wi ji h&l h izin çe~ari yin si dewletan ve hat g~r
tın. B arzanT O h evalin wi dı sala 1947 an de ew tOQ qelişan
din O pişti meşek dür O dirij bi serketin.xwe gihandin Yekni-

... -· Bil< 5 
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ya SOvYet& .. · . · . . .. . . . .. . _ .. Kurdi.stan-BaşOra Rojava alikarfya kesan ronakbir y~n ku ji 
· · Barzani, ta 7 6 mahaÇiriya paşin sala 1958 an H SovYet, barsedamAn hefiy.6cdihatiO.Pi~emO awayTcOO<ariya-wan-,- -

ma. Pişti ku ji Sovyet wegeriya, ji nOve dest bi t~koşfn~ kir. · dikiri n O hi ri ji dlkitı. Bi taybetT e/N 'kesAn ronakbir li bajar~n 
E w tekoşina ku dir~j ajot, di sala 1970 de bi destxistina oto- Ereban cfwar dibOn O kar O bar~n çandi dimeşandin. 
nomi re d_awi lA hat. L~._lraq wek her demA-li ser gotina· Maf6n Kurdan . y~n demokratT-net$Wi li Kurdistana 
xwe nema. Di sala 1975 an de alikari O destgirtin ji gelek Başara-Rojava ji h~l dewleta SOrfyA ve hatTye kotek kirin. 
dewletan girt O darMn mezin li Kurdan xist. Pişavtin (asimne) O Erebkirin siyaseta -.,an ya bingehi ye. 

Di roja iro de t~koşin li Kurdistans Başar domdike. KurdAn Suriye M şert O qeyd pişgiriya dewleta Süriy6 

.D· Kurdistana BaşOra-Rojava: · 
Kurdistana BaşOra-Rojava, ta demeki dOr O direj wek 

eyaleteki di bin dest~ OsmarıTyan de ma O pişt~ Osmani· 
yan ji pir caran li hembar vergirtinan ma. 
OsmaniyAn ku, di dema şer& lihevparvakirina Emperya

ITsatn ya 1. de li cem Almanan ci girtibOn, piştTtekç'OnAnor
diyAn Almanan nAçar man, erdAn Ereban yAn vegirtlbQn 
terkkirin. PiştT çekdanseknandina (mitareke) Mondros a 
saJa 1918. li gor Protokol& San-Remo ku di 1'~ Gulana 
1920 an hatibO qebOikirin, SürfyA ket bin rAvebirina Fran• 
sı"yan. Kurdistana Başura-Rojava ya ku di bin vegirtina 
fransfyan de mabO, sala 1923 an de bi lihevhatina lozan, 
di bin çavdarfya Fransi O SOrfyA de hate hiştin o hate vegir
tin. Pi~6 ku, Fransiyf.ln di sala 1938 an de xwe paşte kişan
din, bi 1evayi fNbeşA Kurdistan ket bin kontrola SOriyA. 
Pişti ketina .. bin spartina SOrfyA, .Kurdistana Basüra· 

Rojava ta roja i roj di tıqildirA bAdengi~kT de ye. LA, de
mAn .kı.ı şer li pıırçAn Ktırqistan Bakur, BaşOr O Rojhila!6 
~- .diçOn o· Serhildari''bi xwirıA_ dihatin sekinandiri, 6/ . . . ... . . . . 

dikin. , 
Di roja iro de li Kurdistana BaşOra Rojawa de hOnandin~n 

Kurdan ku bi awaki vekiri O zordari p h~dewleta SOriy~ ve 
t~ne çavd~rikirin, hene. HemO herem Olnavç_ey~n Kurdan 
di bin çavdAriya gerarıdin O siyasiya dewtet& de ne. 

Ta lihevhatin bi dewleta SOrfyA re tOnebe maf~n sitiran- , 1 

din, rOniştin O ç~kirina kar O bar~n siyfsi nay& xuyakirin. , 
RAxistinAn ku bi lihevhatin~ (!)li SOriy~ ~mini n hesabek gi· 
ran bi ha ya vi tiştT didin O w~ hin ji bidirt 

Ji ber t~kiiT O erdnigarfy~ li ~el Kurdistans BaşOr O Bak_ ur. 
Kurdistana BaşOra Rojava dı war~ tekoŞina giştT de xwedi 
ciyekT giring e. -·· -· .. 

E- Kurdistan Bakur: . ; 
· Osmaniy~n ku li ser belavbOn~ O hilwtşandinA bOn; zor
destT U gelkujiy~n _xwe zAdetir kirin. Ev kar O kirin~n wan 
paşa devr~ Komanl Tlrkiy~ (tC) -bO. 90y~rAn diroki yAn 1 
giring ku, di dema jihevdaketina Osmaniyan de bOne, li· " ı 
rastlt dema vegirtina Kurdistan ıi tAn. • . ı 

Beri salAn 1920 an O di dema avabürıa Komara Tirkiy~ ~ 
de. Kemalist~n Tkk bi Kurdan re lihevhatin< HemO daxwa- ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



zAn Kurdan qebOikirin. Bi avabuna Komara TirkiyA re dest 
bi·redkirina'hebOM Kurdan kirin. Tu daxwaziyAn Kurdan 
nehatin qebOikirin. SerhildanAn ku pir caran li KurdistanA 
xuyabibOn ji nüve destp&kirin. Di sala 1919-21 an de KOÇ
GIR! O bi hünandinek berfirehi di sala 1925 an de Tevgera 
ŞAx Seid derketin holA. Ev tEMJer ji ali Kemalistan ve bi 
xwinrAjT hatin perçiqandin. R&vebir O kardestAn v& tevge
r& hatin dardakirin. Disan, li Kurdistan& di nav sal&n 
1927·30 de li Agri, di sal&n 19~7-38 an ~e li Ç>ers]_m& ~rhil· 
dan&n mezin ç&bOn O ew serhıldan~n bi xwın!&Jı hatın per· 
çiqandin. E w serhildanana hemObı metodekı wekhevı ha· 
tin vemirandin. 
Kurdistana Bakurta sala 1958 an b&deng ma. Pişt& wA 

dem& ji nüve şiyarbOn di war& tevge~&n nefewi ~e~okrati 
de bi lezbünek di n av grub& n ronakbır de xuya kır. Ot sal&n 
70'yi de hOnandin&n xort&n Kur'! O tevger&n paftit?Ona S!· 
yasi destp&kirin. Ev tevgeranan ıı hember zordestıy&n gı
ran man. Tlıkoşin li Kurdistana Bakur bi hemO h&z&n xwe 
domdike. 

Hin büyer O netic&n wan ku ber& O dO avakirina Komara 
Tirkiy& de hatine hol& ev in: 

a) ErmeniyAn ku, bi daxwaz~y&n n~tewi d~r~e~in ~ol&, 
bi qjrkirinek giran bati n perçıq~n~ı~. ~v qırkır~n dı ~e
ma Ittihat O Teraqqi de destp&kır u pıştı da.mezırandın~ 
Komara Tirkiy& (T.C.) jT domkiı: Nakokiya dı navbera mı· 
silmanan O filehan de ji ji xwe re bi kar anin O pışt& dom
kirina v& qirkirn& Ermeni neçar man O ji welat& xwe 

derketin. . 
· b) Ji bo perçiqandina serhildan~ gel& Pontus li he!&n:ıa 

Behra Reş mesuliyet dan ser mıl~ paşayA <?,Sf!lanı M.•~
tefa Kemal O ev di w& dem& de bi slogana Rızgarikırı· 
na Xiiafet O Saltanat'' çü Samsunlt. L&, di diroka Korna
ra Tirkiy& de ev bOyer wek • 'Roja Rizgariya Netewi': ha· 
te berpAşkirin. Mistefa Kemal O hevalbend&n wi bı fen 
O fütan gel& Pontus xistin nav tekç. On&n giran. Po· n· tusi 
jT bi dar& kotek O z~.r& ji welat& xwech~tif? aerxjsti~. He
bOna gel& Pontus ıı dir9k& hate derxıs}ın. . . ..·· ~, 
c) Kemalist&n ku erk ji Ittihat O Teraqqı wergırtıbOn v& 
car& jT ber& xwe dabOn rojava. Cenga di navbera 
emperyalistan de O cenga Tirk O Yewnanan y~ ıı~heq 
jT destp&kiribO. lngilfzan ku ber& v& ceng& pıştgırtiya 
Yewnanan dikirin li hember destxistina petrol&n Ker· 
kO k O MOsilA bi ~malistan re lihevhatin O pişta Yewna-
niyan şik&nandin O paş ve k!şiyan. .. 
d) Tirk, pişti ku gel&n Ermenı, ~o.~tus O ~O~ ıı wel~t&n 
wan derxistin, &di çalakiyAn qırkırın O pışavtın&n g~r~n 
li Kurdistan& xurt ki ri n. Kurdi~n hallaşkeri 'ı@ ij,ve.g_ırtın 
O dest bi p&vajok&n kolonikırına Kurdıstan& kırın. Şer& 
Tirk O Yewnan ne şer& "rizg~riya neteY{r' bO. Ser~ji bo 
koloniki ri na gel&n dın, derxıstına warı Jl welat6. wan bO. 
O dawiy& bindestkirina Kurdistan& jT bi xwe re anibO. 
e) Burjuwaziy& Tirk li ser v& pAşveçOn& xurt bO. ~~ma· 
1Tst6n ku berpirsiyariya p&rabOna burjuwazi gırtıbOn 
ser milim xwe gihayT bün. Komara Tirk li ser bermavr 
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:;,;,.; ·:. ~ııaratori~ Osn];~:~i;~l<d!"6"' O fen Ö tutar) .3ii· ~~~~t~~~l"~~::'~~~m~ Y'! 
... nışt.ıbO 0 .. :·Mısak·ı Mıl_~. ~ha h~tıbO ~vakirın. T: ki' yekem debi Atmanan re dimeşiyan,l:)i t6kç0nek mezın ıı 
.. • ~k kuh ıor hat zel~ll<tnn şerA rızgarıya netewa ır 1 şer derkeltn~ Ji ber w6 yek&, hukl!m• Osı:n.anivan ya ~a-

>. • dıJı ~emperyaiT~A ÇT~okeki weha ye. ·· wiy&, Ittihat o Teraqqi CelavbO. Bt ~~kırına he!andın6 
. f) Di ~ngra·i~d. ya lzr:nTrA ~·k~ çarçewa wA pa~A di civaka Osmaniyatı de fikirandinAn ku h ser Kuıdıstan6 jT 

kif~ki. rı n ','Burıu~ıya M ıl~ ya Tırk_ kefteleftAn mezı~ hatibOn kirindi roıevA de ci g!~n ... Her. weha p&vajo. ka ko-
xutıqan~ıf!A ~atın afırandın. L~~ dı demek kurt. de dı lonikirina KurdistanA destpekir. ·. . .. ·.· 

nav,.tekıli.u gırAdanan (yAn ku ıı d~stp&kA hebun) de NetawebOna Kudan di şerA PervekWina Em~ryalistan 
·· . burıuwazıyek tavkar (noker) derketibO hol~ Kemaliz~ ya Yekem de destpAkir. HingA Kurdistan di war~ abori de 

bü ramanek weha ·ku Wı emperyalistan Jr baweri Ptı nehatibO kolonikirin. Kurdistan& demeki dirAj tı,~bOna xwe 

tanin. y6 xweser (Oz~rk) parastibO. . 
KUROISTANE Bl LIHEVHATINA PARVEKIRINA 

3- RESMTBtlNA STATUYA KOLONfKIRINA EMPERYALiST A LOZAN~ ve. di sala 1923 an dekete rew· 

KURDISTAN!. :.ı . şa koloniyek' NAVNETEwT. DO wA dem& re parçe parçe 
Kurdistan hat vegirtin O hemO ~rxwedan&n ne~~~ hatı'! 

Kurdistan cara yekemih di sala 1639 an de bi lihevhatina perçiqandin. Pişt& sata 1940 an ıı Kurdistan hem ıı ali aborı 
Qasr-ı Şl'rin, di navbera IIT!paratoriyAr:ı Osman! O f»ersT de (ekonomik) o hem ji aiT siyasi ve bOye,welateki koloni. 
hat parvakirin. lmpar~orıya Osmanıyan ku P pır Q.~lan • Kurdistans RojhHat ji xwe di bin vegirtina Iran& de bO ü 

p!khatibO, imparatoriyek feodala navendi. ~0. TekılıyAn. pi:şt& LOZAN~ bi guhertinek piçOk di sihor de statuya kolo
nevbara Osmaniyan O Kurdan de; leşkeri kınn O bacdan. niti' zAtedir hate şidarıdin. 

h~~ ku Osmaniyan girAdanAn xwe li ser bingeh&n zor· • Serhildan&n netewi li Kurdistans BaşOr li hember lngili

keriya leşkeif dimeşandin, serhUdanAn gelan cOrecOr P.. zan bi qirkirin&n mezin hatin perçiqandin a lngilizan bi tak· 

xurt bibOn o hedT hedT pir gelan serxwebOnAn xwe bidest tiki hikumeteki kukla damazirandin ü aliy& leşkeri de xwe 
dixi$tin O azad dibOn. Ji biiT v6 jT, kapitaliıma Rojava jT dix- ı>a$de kişandin (1940). · . . . 

wast ım~ratoriya Osmaniyan ya ku li sererdek tireli h ati•, · • ~ransiyan Jita sala 1938 an dı Kurdıstana Başar~ Roıa~a 

bO avakirin bisekinine. Ji ber van sedaman lmparatorT par~ı de man· O pıştA ku si yaseta xwe ya l«>lonyaiTst şıdandın. 
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paşde kişiyan. 
· • Oi bin xwe paş de kişandina Ingiliz O Fransiyan de pir· 
s6n girig yAn navnetewi O jA giringtir p, berjewendiy&n 
emperyalisti hebOn. Di nav wan pirsan deAp, P!RSA AN· 
TAKYA (Hatay) O PETROL~N KERKUK U MUSIL Heri 
'*dirbOn. 
· • f<urdistana Bakur ji ji hel Komara Tirk (T.C.) ve parçe bi 
parçe hate vegirtin O çalakl O kirinAn wendakirin&, pişavtin 
O qirkirinA b&rawestan donı kir. Dewleta Tirk ta perçiqandi· 
na Berxwedana D&rsim&, ya di sala 1938 an de, bi tevayi 
neketibO her ciy&n Kurdistans Bakuı: 

Bi vegirtina leşkeri ya kolonyalist, li Kurdi.stan& serhilda· 
nanjidestp&kirinOtasala 1940fdom kirin. aidestp&kirina 
tevgerAn netewi yAn Kurdi ve, Ariş O kiryar&n kolonyalistan 
ji z6de bOne. 

U hember ArişAn kolonyaiTsti, Kurd nş xwedi avahiyek 
1 .· navendi bO n. Ji bo w& ji, di p&vajok& de ji ali abori O siyasi 

\~ · ve hatin perçiqandi.n, Li da~jy&; .. 
a) Kurdistan di Rojhilata ~avin de p ali Çar dewlet&n .. 

kolonyalist (Tirki~e. Iran, Iraq_ O SOrty6)ve hatiYe perçe
kirinD KOL.ONIYEKE NAVNETEWI YE. UserKurdista· 
n& her awayi_zordestiy&n: kolonyaiTst t&n blkaranin. 

b) Koloniki ri na Kurdistan& bi awaki resmi di lihevhati· 
na LOZAN~ de. hatiye qeydkirin. . · · , 
c) Kurdistan di bin vegirtina leşkeri de ye.· Hem O Çav

kaniy&n ser erd O bin erd hatine talan ki ri n. HeriıO df;ıw· 
lemendiy&n w& hatina talankirin. Nehiştine kuıaboriya 
Kurdistan& bi serbestT p&şde biçe O asteng&n mezin 

danine ptşiye. 
d) Ziman, çand. folklor O heyin O hljayiy&n artistiki yen 
Kurdan hatine inkarkirin, kevneşop&n (tore-edet) nete
wT hatine xirakirin: · 
e) Oigel hemO zordesti, pişavtin O qirkirinan ji, Kurdan 
hebOna xwe J)acast~ne O h& ji diparizi n. . 
f) Li diji kolonyalfstiy& berxwedan li her qade, bi hemO 
hlz&n xwe ~,QQm dike. 

4- ŞIKL.~ BERK~ŞAN~ Ll KURDISTAN~. 
,.).> 

Kurd!s!SnJi,)vek qivat~n din y&n modern :(t;l~~dem) civa-
t~kŞ. çı nı ye. . . .. . . . .·· .· . , ; 

a) Li Kurdistan& şikl& hakima berk&şan&l<apifB/izm e. 
Digel ve, herçend bingeh&n wl yAnabori (eko. n. omik) 
qels ji be, dı sergeh& de feodalizm tes!ra xwe di· 
domine. ·· ·· · · 

b} Ji bo ku her beşeki Kurdistan& di nav sincra c;lewle· 
teki de hatiye>tıepiskirinO kolonikirin; · -'> ·· 
• XurtbOn, geşbOn O p&şveçOna h&z&n berk&şan ta de· 
rnek dir&j paşde maye, bi zanisti asteng li p&şkiy& hati· 
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ne danin. .· ~~· 
· Çavkani u imkanAn wA puç kitina 

5- AVAHIYA ÇiNI ll KURDISTAN~ 

Kapitalizm li Kurdistan(! bi rengeki tevlihev pltşdaçuye. 
Kolonyalistan li gor pltwisti u berjewendiyAn xwe u li gor 

mecalpivan6 p6khatin O geşbOna h6zAn berk6şan li Kur
distan6 di gehineki pir nizm O jAr de girtine. 

. U Kurdistan6 endustri bi dest6 dewletA ve. i! jor ve hatiye 
. p6şxistin. KarsaziyAn taybett pir kAm in, an jT qet tunin. , 

;:. ı'. • CihAn kar y6n mewcud nikarin girse (kitle) hemAz bikin ~ 
pltşdeçuna zanisti ya çini p6yda bikin. Ji ber vA yek6; Prd
le!erya Kurdistan6 wek proleterya welatAn kapttalist yAn 
peJO~Oyi ne di nav zanıstiyeki çini de ye. Li hember paş. 
ketın u gihiştfna zanistT ya çiritya proletarya Kurdistan& aS
teng O erqel6n as6 hatine danin. 

.~·., · · Burjuwa:ziya kolonyalist p6wist nabfne ku li Kurdistan& ci
han kar yAn mezin u giring ava bike. Ji ber kul!koşTna Riz

~·· .... ·'gariya Netewi ya K~rdistan6 kolonyalistan dltirsine. 
·~';;"{~·· - < .. 

IT Çina karker: 

. : !· Xebatkar6n li karsaziyAn "taypeti" 
ku li KurdistanA hatine sazkirin. 
10 . 

Ev karsaziyAn ku ji hal hevkar O hevalbei'ıthlnokerAn ko
lonyalistan ve hatine sazkirin, bi gişti li gor u giradayA rr!NI· 
şa pAkhatina kolonyalist6n Tirk in; sazumanan wek acen-
te, bayii' uwd. in. . 

CihAn kar An ku bersiva hewcetiy6n heremi didin; ot61, 
bayiy6n petrol&. acent6n karsaziyAn metrapoıa. maxazan 
mezın, fabrik6n piçuk u yAn din, bi giştf li •gor O giradana 
sistema banq6nTirkiy6 ne O şikl O naveroka cihAn kar (kar· 
sazi) yAn weha du rA pAkhatina kapitalfsti yAn modern in. 
Hevkar O noker6n kolonyalistan ku di van karsaziyan de di· 
bin xwedi sermiyan, sermiyan6 xwe di bin rojavayA Tirkiy6. 

a) Karker6n ku di van karsaziyan de Qixebitin. bitaybeti 
tan hilbijartin. XwediyAn cihan kar, dewlet u potAs bi M· 
sani dikare van bikar bine. 
b) KarkerAn ku di van karsaziyan de kar dikin. di nav sa
zumanAn dij-şoreşgeri u di bin serdestiya birubaweri 
yAn paşverO de ne. . 
c) KarkerAn ku bi vA cure cihan de dixebitin. ji zadeyi 
karkerbOna xwe, maf6n xwediyAn karsaziyan diparA
zin O notirvani ji wan re dikin. 

d) li hember xwenişandanAn komi~n. berxwedanan 
O di xwenişandanAn dewletf! de, ~. wek Mz6n 6rişkar 
li ba ~rıs cTy6 xwe digirin. 
e) Ev bingeMn teygara sendikay6n paşverO li Kurdis-
tan~!~ pf!ktinin. · 
t) Ji bo ku. ev karkarana bi k6mani Mali biminin. divl!ı 
propapagandeyl!ın siyasi pir bl!ın ki ri n o ev di bin pro-
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pagandeY~n siyasi di biminin. 

ll- Xebatkar&n ku li cih~n kar An .dewlet~ dixebitin. 

B~. gişti ev karsaziy&n han li Kurdistan~ pir in. Karsaziy~n 
kup Ml dewlet~ de t~n şuxulandin; kombinay~n goşt, fab· 
rik~n şekir, şerab O cixare O vexwarin&, banqe, cobar~n 
dewlet~. karsaziy&n korııir&, karsaziy&n medenan Owd. in. 

Karker&n Kurdıstan& y~n kudi van karsaziyan de dixebi· 
tin. li gor karker~n çol& Mti(xwedi imtiyaz ın. Her keseki 
Kurdista~ nikare tAkeve van karsaziyan O bixebite. Ji bo 
ku mirov bi karibe di van cihan de kareki basit peyda bike, 
div~ bertn bide, mirov& wi hebe an jT nas& hi n xwedi nOfuz& 
siyasi be. Kes&n ku di van cihAn kar y~n dewlet~ de t&n xe
bitandin, ji nav kes&n faşist O olperest. O kes&n Tirk O kes&n 
ku bi dewlet~ re lihev dikin, t&n neqandin. 

a) Digel hemO kirinan jT di van ciy&n karan de xebat&n 
sendika, bi sosyalizm& re hev nasin, tegihiştina pirsgi
r&ka netewi O zanyari jT ç&dibe. FirehbO na şerpezetiy~ 
O hejarbOn& jT roj bi roj v~ yek& xurt dike. 
b) Kolonyalistan bi hemO wesit~n xwe:ve, li ser proleter
ya Kurdistan&. ji z&deyi proleterya metropol& kedxwurT 
O zordestiye çini didominin. 
c) Karsaziy&n ku di bin çavderT O gerandina kolonyalis· 
tan de ne. bi teybeti: dubendt O cih~tiyAn di nav çina · 
karker&n Kurdistan& O karkerAn netewa serdest de der
dixin O armanc&n wan ew e ku. karker~n metropol& di 

d~r.h_eq& pirsa Kurdistan& de li ~~burjuwaziy~_~we ci 
bıgırın. 

lll- Xebatkar&n heremAn çol&. 

.Kapitalizm li .Kurdi~ane di ali çandi'ni o raiıçQetı d~ F rta
kım e (serketi ye). Dı r&cberfde traktor, derasa o hacet&n 
din y&n nOjen jit6n l<eQitandin. BA~bar~n d~.et~. ç~b~~ 
r&n axan O began Jı hene. Navendıy&n·xweclıkin.na mırişk, 
pez O dewaran hatine ç&kirin. Alif~n (suni) nOjen ji te'rş re tA 
dayin. Ajotina pif1C?Sr O_danina fA~ ~e çOye. MeQaiAn 
berkeşani O bazanyA bı hacetin heri dawi yAn teknikl t~n 
kirin. · 
li n~e Ohere~.~n çöl~ hinekji prOiat~~jl~a xwe di-

Qomının O beşek Jı. wan jT koç& metropoiA"'dit<iri. 
a) Axa O beg li herem~n çoiA ber bi kapitalistbOn~ ve di
çin. Bi heq karkenAn rojane an jT demsali dişuxilinin O 
biha-z&de bi dest dixin. 
b) Prolaterya çoiA di rewşek giran de dijf. E w ta mejo
y~n xwe mijandina ked~ his ôike. 
c) Di ~koşina Aizgariya Netewa Kurdistan& de hO nan· 
di na prolaterya rençberi armancek giring e. Ji ber ku, 
prolaterya rençberT gelek nezik6 prolaterya endustriy6 
ye. 
d) Jiyana beşek ji xebatkar~n çÇ>IA di navbera gund O 
· bajar. an de ye. ~i~ O bawertbj v~. beş& nayA. Ew.rewş~k 
şematok peş dıkın. B& k!,l dev Jı axa (erd) >Ç'Ne berdın, 
wek karker ji dixebitin. '· ·~ 
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·· JV.-.Karker&n demsali. 

Ev, jiyana xwe li heremAn çoiA dimeşinin. lA er d 'Cf hece· 
tAn wan yAn kartAra wan nake, ji ger wiher sal ji boyi çend 
mehan qiçin c1h6n dttir O li wan deran dixebitin. Bi giştf Ji 
cooarlri.t1\4tliri, liRAyAn D8wtet6; ,KarA Av&; RtytnHesi
nt ·da:istahan Owd. de 'l<$r dikirfO li metropotA emeletf, li 
cJı<urovaiYA tençbed' o paletiy&'dikin. . 

. a) XwediÇan~k n~paj~ ~ nty gundf ne. Bı vra~ 
· di nav çol O bataran'de dibin pırek. .· : , 

b) Oi'l:)in tesira pr01at8rya endustıi de ne O nezıkA prota-
, terya· endustr1' ne. · · · · .· · -· ·· . ·. 

c) Hav!l wan ji ~·O pirsa netewi'heye O bı hesa
:t ·ııt bir 'ffbaWeriyAn netewT O SOSyalistltadigihijin. Ji bar 

phlendiyln wan bi bajaran re; (heremAn ro,ıava) .. 
···aa) Bi karker6n metropoJe O tevgerloşoreşger re dı 
nav tekiliyin nezik de ne. Di bin tfna wan de ttkili·. 
y&n xwe ~ dibin. · · . . , 

· ~·· bb) Ji seaema tAkiliyAn li gel beşln paşverO , h.-
maljya bir0baweı1' O tavgerin dij-şoreşgeı1' 'dik! ri,• 

c;9 Hl~ekji wan ku;diçin h~r~An rojava paşde n~vı
rın O lı wan deran ciwar dıbin. Ev cTWarbOn kolonıyt!ı 
mezin yAn Kurdan li navçeytn rojava pAkaniye. Ji ~r 
ttkiliyAn nezikt asrmnasyon6 mecaıtn wan xwe ji Kur-
diStan& qut kirin zldetirin. · . . 
e) Div6 dı nav van karkeran de bi awakf ciddf xebat bJ 
kirin. da ku di bin tesira asTmnasvon6 de wenda,neblıt 

12 ···. I 
' 

Ji bÔ wi divt propaga~a O xebatan plwist ~ kirin. 
.... ı -. : 1: ... : i ~ ' ' . 

V· KarkerAn Kurd li Metrapolt. 

a)Y~N U EWRUPA KAR DIKIN: ·· ' •· 
li welatAn Ewrupi hejmarek mezinı karkertn Kurd he

ne. Gelek ji wanaji gundin Kurdistant.çOne.·Ev,Peşa 
proletarya Kurdistan& ji zanistiya çi nT O pirsa netewi dOr e. . 
aa) Piraniya vi beşldixwazin bibin :xwecti sermiyan O 

·· dema ku wegeriyan welat bibin xwediyl rewşe~iOht. 
B•k pir piçOk ji di nav tAkoşTna netewi o ç1ni de ci 
girtıye. .. .•. . . 

'.bb) Mecal(tn wan ligorçina kedl<arAo din yAn li .we
latA me, çAtir e. Di W&rA aboı1' o siyasi d~ nezik6 bui· 
juwaziya ,rıa\ı;Tn in. Bi exlaqa burjuwaziy6 piçOk hati
ne xemilandin O di bii) tesira MjayiyAn çandi yAn ci
yen lA diminin de ne.· Bi dejeiıerasyonAn mezin 
paşde vedigerin. . 
cc) Di nav teknolojiye Ewrupa ya pAketi de, de bi 
m~IAn·oli O cihetiyAn mezhebi tim di bin tina rama
na dewleta Tirkan ya dij-komini$7 O dij-kurdi de ne. 
Di nakokiya misilmanti·fileti dEt tercihAn delıVIeta 
Tirk ~ herndA xwe dipejirinin. WekT din ji, ji ber he
saba weger61i TirkiyA O ji tirsa d~leta Tirk, xwe di· 
kin neteweperestt Tirk. 
dd) aı awak1 direkt (yekser) an jtendirekt (biwesite) 
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bOne malzeme propaganda ya dewleta l'irk. 

b)KARKER~N KUAO Y~N 
Ll METAOPOL~N KOLONYALTST: 
Gel~ Kurd, an ji sedema rOniştandina zori, an Ji ji sede· 

m.\n cih~ koçA metropol~n kolonyalistan dike. Lı wan de
ran bicTbOn, kar d'itin O şuxulkirin f?irsa wan An bingehTn e. 
Oixwazin di demEik kurt a zQ de bıbin xwedT di kan an Tşeki 
piçOk. Ev koÇ,a r.etica ~wendiytn kolonyalisti bOye se
dem ku li bajartn mezin koloniy&n KurdT pAk ban. 

aa) Oewlet6n kolanyalist bi plan O programan rAk O 
pAk Kurd~n metropotA asTmne dikin. 
bb) Karkertn Kurd di metropolan de bOne pcıtansi· 
:iela h&za kar& erzan, bi vi awayt keda wan tt m&tin. 
Di kar~n heri giran de O di nav rewş&n heri xirab de 
tAn xebitandin. Parastina nexweşiy&, ji şertim herT 
basit ~n din M par in. B~ sigorta O b& star in. W ber 
tirsa ned'itin ü n~girtina kareki, hemü şert~n giran 
qebül dikin ü dixebitin. , 
cc) Ji altkive Kur d ji ber dewlemendiya folklori O kul· 
tu ri ve kaniya atirandina romannivis& metropol~ ne, 
jı ,yi arı ve wek '·'m&rxwas" tAne nişandan, ji ali yA din 
ve "qeşmeri" KurdbOna xwe ne. (KurdA bi dOv 
Ohwd.) 
dd) War&n Kurd 16 dimin!n pir xirab in. B& guhdan 
O perişan in. Hemaltiye bajar&nmezin dikin. Di xa
niyAn b6 elektrik O k&zTn (gece kondu) de diminin. 
Ji vi ali ve F Fyana wan dibe.Çiroktn tilman O strantn 

·- .. '; ' . 

·, ~- _, ' 

,;. 

"arabesk". 
ee) Li gora armanc&n programa xwe div& em li ser 
vi beşi bisekinin O aiTkariy& ji şoreşger&n metropol& 
daxwaz bikin. 

B) GundT: · 
Ji ber ç6b0na want çini ve burjuway&n-piçOk t&na hisab

klrin. Li gor xwedibOna xak O hecet&n kar; a6 beş in: Gun· 
qlyAn belengaz, y&n nevmaldar O y&n dewiemend. 

1· Gundiy&n Belengaz: 
Ne xwedi milk O hecet&n kar in. Jiyana xwe bi mir&bati, 

şivanti O r&ncberi derbas di kin. Carearan j! karkeriya dem-
.ITdikin. . .. ··· 
' a) Ev ~ gundi zilm O zordestiya xwinmija pirtir hiltT· 

ne O dibine. . · .. · ·• · · 
b) Para tevlibCına Şer& Rizgariya Netewf yıfKurdista· 

nA ji aliye gundiy&n belengaz ve w& pir mezin be. 
c).Gundiy&.n belengaz xwedi şeref, m&rxa~ro fedakar 

in ... , ·· · 

U· Gundiy&~ n·avrit~t.dar: . · · · 
Ev beş, xwedi xak l,drd) O hecet&n kar in,:dikarin Fyana 

xwe yi rojane ·.pa biqedinin. Ji ber ve yek& bilrjuway&· 
piçOk t&ne hisabkirin. His ji milkiyeta xas di kin .. Ji ber nave
roka wan T çini her dixwazin bigihin tebeqa gundiy!n dew· 
ıemend. 

a) Bi ketina kapitaliı;rt)Jtdi'riava·çandiniy& de ü bikara-
·.· ··.'-' ,,. ,, 13 
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nina hecet&n k8r ji ali yA gundiy&n zengin ve u reqabe· 
-ta di firotina mal de. kart\ gundiy!n naViııaldar xirab 
DO.-
b) Ji. ~r. s.edemtn ku me li jQr da ~yakirin, gundi· 

yAn navmaldar hin bi hin belengaz dıbin. Ev beş yek· 
rast di bin tesira bihabOn O zamman de ye. . 
c) Ev başa gundi xwe li ber kirinAn sermaye ku dibe 

.merkezi nagire, c~caran ji tewrAn r~ diQCe... . 
;. ,- _ d) Bi ser hemO alıyAn xwevT.radikal9 nen~~tiya Jl alıyA 

- · · '' '~~mer~ji • .ev beş rı ny6n tAkıli çAkinnA bi xwTn· 
mijan re digere O dibine ji. 

lll· GundiyAn Dewlem~[ld: -. 
GundiyAn dewlemend di navbera burjuwayAn navA O fe-

-odaiAn ku bOne kapıtarıst de ci digre. Ji ber qerektera çi na -
xwe, fN beş, nAziktçina serdest e. Pirtir-xwe dişibinin fer.r 
daiAn ku bOne kapit81i'st. Beşeka pir biçuk alikariya tAkoşi· 
na KurdistanA dikin, yan ji tfNIT dibin. 

a) Livandina sermiyan ya bA sinor O temerkuza w~. 
._. dewlemendiyan gişan di destAn sermiyandarAn mezın 

·~ '· -· 'de dicivine, ev yekA ha ji. gundiyAn dewlemend nAziki 
yAn navA, hatta yAn belengaz dike. 

b) Ji .ber mAtingE!hiya li Kurdistan bi ~r hemO: rAveçO
nAh cıvaki O sermıyandari warA gundıyan dewlemend 
gelekinayA guhertin. Yan jlbi zanabOn ew tAne zengin
kirio O ~yana want çini tAte dirAjkirin. 

C· BurjuwayAn-PiçOk: 
~4 

,,. ,. 

Di tA~ina çini ~e beşa he~ b~ ser o 'ber o ya xilbetir ba
şa burıuwayAn-pıçOk e. Her lı alıyAn bihAz disekinin. Di tA-. 
koşina çini de gel ek bA istfqrar iii. Ger j ali hAzAn sosyalist 
O rızgarixwazan netewive neyAn rAxistiOkirin, dikarin bibin 
piştgirA h&zAn serdest. Di welatA me O herAmA de binge
Mn tevg~An faşist O olperest pAktfnirl. 
. a) Dı her pApeiOka paşketina kapilalizmA de di nav 

Mjandin O newroza civaki de ne. ' · 
!'J) Di gundan de xwediyA wesiteyen kar o erd in. Di ba· 
ıaran de ıT xediyA karsazAn piçOk in. 
c) Di dema ku statuy&n xwe wundadikin O tAn rAxistin-
kirin ji. nezike proletarya dibin. ! 

d) Xeyne gundiyan, gruben xorten xwende. ronakbir, 
esnaf, memur Ohwd. ji burjuwaye-piçOk in. Dive ji vana 
li ser xorten xwende O ronakbiran ji bo -mkoşina Aizga· 

· riya Netewi ya Kurdistane bA rawestandin. 

1· Xorten Xwende. . . ._ _ _.. ._ 
Xorten xwende ji ber ku afirandina ~rheman de cih na· 

ginn. parazil in. Bi avaki O di bin tesira ~Odanen civaki O si· 
yasf de diminin._ , 
- Xorten xwende bitaybeti di metropolan de, di universnan 
de dixwinin. Hazeki giring a rewşenbi~n welate me teşkn 
dikin (pek tinin). . 

a) Oive pAşi bA girtin ku xortAn xv.ende bi perwerde· 
yAn nijadperesti O paşverOti neyAn gihandin O ji aiT ko· 
lonvalistan ve ney~n bikaranin. 
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b) E w dikari n di nietropolan de di bin t~sira dilin~n sos
yal şoven de birninin O li hember -mkoşina Rizgariya 
Netawi ya Kurdistan~ tewr bistinin. Ji bo ku xort~n 
xwende nekevin n av tewrekT weha; div~ ji ali ideolojik O 
t~rik ve Mn t~ihandin. 
c) Div~ li hember rewşa wan, ~ku di bin t~sira perwer· 
deya kolonyarıst de diminin, di bin noker Cı xususiyet~n 
xwe y~n netewiwunda dikin bi awakihessas M rawes
tandın. Div~ bi hernCı wesiteyan kirin Cı asimnasyona ko
l<::>nyalistan, li ser xort~n xwende di nav -mkoşina Rizga· 
rı ya Netewi ya Kurdistan~ de bu awaki p~wist Mn r~
xıstinkirin. 

ll· Ronakbir. 
Ronakbir beşa heri hessas O heri zanay~n civaka Kurdis· 

tane ne, li hember bOyer~n civaki ıi gelek hessas in. Di te
koşina siyasi de dikari n bi awaki xurt tesir li ser xelke bi kin. 
Dadimend, doktor, muhendis, mirov~n alim, mamostayen 
universitan, mamoste, melle O feqi ronakbir t~ne hisabki· 

ri n. Ji ~r tekiliy~n wan yAn xurt bi gel re O bi rumetbOna 
w_an dı nav gel de. ev beş ciyaki giring di t~koşina me de 
dıgre. 

a) Ji aliy~ çini ve; burjuway&piçOkin. 
b) Ji bo danef~mkirina bir O baweriylm sosyalisti o ne

tewi O gihandina van baweriyan bi gel, gerek ev beş 
xweş Mte hOnandin. 
c) Beşeke pir mezin ji ronakbir~n me asimne dibin O 

dikevine bin xizmeta burjuwaya metingeh de. Burjuwa· 
zi ewana xelat dike. 
- d) Beşeke mezin a ronakbirAn me. di nav tevger~n 
sosyal-şoven de cih digirin, ev P di t&koşina rizgariya 
netewi de valatiyekT mezin p&ktine. ,, · 

e) Li hember potansiyel& (heza) entellektuela welat~ 
me. eı1şa-kolonya1Tstan heye. 

D- Burjuwaziya Navin: 
Di gundan de xwedi wesitey~n kar O ax in. Mirabati O kar· 

keri nakin. Di bajaran de ji xwedi karxanen piçOk in bi hej· 
marek hindik karker p dixebitinin. ' 

a) Ji ali ciye xwe yi çini muteasip (konservatil) O paşve-
rO ne..,,_,,.. . .. ,;~, ;, 
b) Daxwaza wan e burjuwabOn gelekiMUrt «'L~ reqa

beta kapitaiTstan O xwedi sermiyanen.taybeti di p&şiya 
daxwaza wan de erqele (asteng)·ne: 
c) Bi giredayi merekeztbOna sermiyan, dikarin ciye 

xwe wunda dikin. Beşekiwan ku nikare li gor merkezi· 
bOna sermaye bimeşe, bi awaki lez dikevin nav refa 
proletarya. 

E- Proleteren Lumpen: · 
. Pr~let~ren .lu~per:', ango p&xas, di bajaran de, b~ kar o 

· !ş dıg~rın, dıkarın xızmeta. herkesi bi kin, gelek be istTqrar 
ın. H~ım~ra wan z~de ye, tışt~ wan e ku wunda bi kin jitune 
ye. Pıranıya l_umpen~n wel~te me bere xwe didin bajaren 
metropol&, h wan deran bı kar~n rojane nanOzik jıyana 

.. , ''! zc; ';.;; .. •,;o;··.. 15 
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.,._~ <fıdomfni.n. ~v kesana bi~ zO ectet·o hAjayiy.An_:, 
·Kt.ır~dOı dikevin O kultura m'j!tropoiA distTnin O vA ti~ ;, 
nin Kurdistan6 jF.. · •. ' .. · · 
LumpenAn welatAme ji bo ku koçaxçitf, dizitf, birin O ani7 

na madeyAn tewizandinA ve mijOI dibin. tAkiliyAn wan bi 
polts O cendir me re jT zAde ne. Ji bo ku dax~.za poiAs O 
cendir me jf dipejirfnin, dibin muxbirA wan. . '·. 

· a) Di naveroka xwe de proleterArı Lumpen jT burjuwa• 
v6 piçOk in. (3ava ku tAn rAxistinkirin jf, bi awaki zO di r~ 
lAn proleterya de cih digirin. . ' ı 
b) Beş6n ku neyAn rAxistinkirin, dibin h~zAn tevger4 

faşist O T~baratA. KesAn weha ku bikaribin di nav teY
gerAn şoreşger de ji xwe re cih ç6kin jf dibirıprovakatot 
c) Gava Pfoleterya lumpen b6 hunandin CrAxi.stinki~ 

'-J 

rin), mirov dikare tli rAya wan, takttk O metodltn xeba~ 
.. poiAs Jl bi dest :xine. 

F· Kolonyalfst O NokerAn wan: · 
Kol~li'stan bi hemO im.kan O wesitAn ıcwe ve Kurdista· 

nA vegırtine. bi kapitalizmeki tevlihev (çai'pik) kedxwarf Q 
talanAn xwe didominin. HemO dewlemendiyAn Kurdista• 
n6 yen li,ser erd O bio erd bi rAya nqkerAn xwe dikşini n met' 

;:: ropoiA. KolonyaiTstan iş O karAn xMii KurdistanAbi wesit4 
nokerAn xM yAn axa O began ve dimeşinin. E w li Kurdista~ 

. nA wek acenteyAn kolonyaiTstan dixebitin. · 
a) Noker mecburi sermiyanAn xwe dibin metropoll; 

Bi vi awayf dikevin nav tevgera sermaye metropoiA Cı 
16 

\ 

h~ hAdf,pAwer:'diyAn wan li Kurdistan~ ~~lstir dibe O 
dı nav purıuwazıya kolonyaiTst de dih dıgırın. · 
. b) U KurdistanA karxantn-.piçOk~ · erdAn,rnezin yAn 
çandiniyA uhwd. di destA nokeran ıde ne. XeynA wan, 
otel6n mezin, istasyonAn petroiA jf 4fi dest6 wan de ne. 
c) Gi~ngtirin pi§tevanAn ~keran ,_,~rokrat6n d~l~tA 

yAn Tırk O Kurd Ohwd. nın. Berpitsıyari O rivebırına 
· nexw,eşxana O dibistan di destA wan burokratan de ye. 
Her Çend statliy~n wan memur jf be. fonksiyanAn wan . 
li KurdistanA wek nOnertiya kolony.listan e. , · 

d) ~olon.yalista.n otorite o. zordestiyAtı xwe li Kurdista· 
nA bı wesıta ordıyeke mezın O Mz6n istixbarat O poiAs 
ve dimeşinin. Vegirtina (dagirkerT·iŞxal) eskeri didomi· 
nin. Li Kurdistan!, burokrasiyeke eft (bijarte) ji pAkanT
ne. Ew jf piştevani O rAbertiya nokerari dikin . 
. e) Digel ku li Kurdistan& di warA pAwendiyAn ekono
mik de kapitalizm xurt e ji, di avahiya sergeh (ustyapı) 
a feodal de şAx, beg seyyid O serok eşir O memurAn 
Kurd h6z O tesTrAn xwe yAn feodali diparAzin O etıN gru-
beki mezin ji ya nokeran e. · 

• 
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