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MART DİRENİŞLERİ, 413 SAYILI 

KARARNAME 

VE 

"HALK DİRENiŞ KOMİTELERİ" 

Kürdistan devrimi, Nusaybin halkı· 

mn şehit gerillaları salıipleıımesiyle ha· 

şlayan, giderek ülkemizin birçok 

yerleşim merkezine yayılan "direniş" ve 

devlet terörünü protesto eylemleriyle 

yeni bir ıışıımaya gelmiş bulnıımakla· 

dır. "Yönetenler1'in de "yönetemez" hale 

gcldigi ülkemizde giderek derinleşen 

"devrimci durum" şerçevesinde bu ey~ 

leınlerle halk, bem devlet tarafınılun 

dayalılan "ya teslimiyet ya direniş" seçe

nekierinden direnişi tercih ettigini1 hem 

de bütün devrimci akımlara ulusal ha~ 

reketin akın yönünü gösteriyor. 

Bu eylemler karşsında TC devleti tu

tumunu açık bir şekilde ortaya koymak

ta gecikmcdi. Devletin tavrı eylemlerin 

"niceligi" ve 11nltcligi"yle uygunluk göste

riyor. 413 sayılı kararnameyle yürürlüğe 

konmak istenen 11 paslı silah1
' 

11 Takrir~i 

Sükün"dür. Ş. Said isyanıyla yürürlüge 

konan "Takrir·i Sükün" Kürt ulusal li

derierinin imhasım, Kürt halkının 

''tehcir"(göcürme) ve katlini getirmiştir. 

1 ıi. Jelıat/M. Re:ıol 

Yeniden yapılmak istenen budur! 

Sıra sosyalist1 devrimci-demokrat ve 

bütün halk gllçlerindedir. Ortada iki se

çenek duruyor: Ya açılan savaştan kaçı

lacak ya da kabul edilerek ona göre 

örgütlenilecek ve karşı konulacaktır. 

Başkaldırılan övmekle yetinmek, on

lardan sözederek haz duymak ve dışında 

kalarak ilerlemesini beklemek; veya hal

kımızın bağımsızl.ığı ve ülkemizin bütün· 

lügii ıçın başka yerlerden medet 

ummak, Kürdistan devrimini gerçeklC')

tirmek iddiasında olanlar açısından 

akan ırmagm yönünü görmemek anlamı

na gelir. Marifet direnişleri överek "gö· 

revımı yapıyorum" rahatlıgına 

kapılmakla dqjil, direni:;leri tanımakta 

ve dinamiklerini yakalayrak devrimle 

taçlandırmakdır. 

Bu görevle karıı ka!'1jlya olan sosya

listler içiıı bir yandan örgütsel yapıyı 

güçlendirerek savaş aygıtı haline getir

mc aciliyeti dururken, diğer yandan kİt· 

lesel başkaldırı eylemlerini çekip 
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teko~ina sos~a~lı_'st __ 

çevirecek ve bütün halk güçlerini içere
cek "Halk Direniş Komiteleri" yarat
maktır. 

"Kendiliğinden" Ve "Iradi" Öge 
Oldukça genel bir eğilimdir: Müca

delenin ağırlığını omuzlayanlar doğru· 
dan kendilerine bağlı olmadan meydana 
gelen baıkaldın eylemlerini sahiplenir
lerken, daha geride olanlar "kendiliğin
den!! şekilnde degcrlendirmeyi tercih 
ederler. 

Bu gibi değerlendirmeler "nesnel" ol
maktan çok "öznel"dir. Bir anlamda 
"ihtiyaç"lardan kalkılarak yapılır. Milca
dele içinde olan ve ulusal güçleri hare· 
ketc geçirmek için binbir türlü çaba 
sarfedenler halkı, kendi saflarında gör
mek isterler. Onlar için ihtiyaç olan bu
dur. Bundan dolayı, iradesi dışnda 
meydana gelen bir başkaldında kendilc· 
rinden bir ı;eyler taııdığ:ım görmek iste
meleri ve kendi eylemliliklerinin 
dogrndan sonucu olarak değerlendir
meleri oldukça doğaldır. 

Mücadele içinde olmayan veya daha 
geriden seyredenler ise, kendilerine 
uzak olan hareketin başkalarına da aynı 
derecede U7Aık olmasım arzularlar. İçin
de bulunduklan konum gereği böyle 
davramrlar ve gerçekliği kendilerine uy
durmaya çalışırlar. 

Yaklaşımın bu iki türü de tehlikeler 
içerir. Birincisi !!zafer sarhoşluğu''yla, 
ikincisi 11Uymazlık"la malüldür. ıızafer 
sarhü§lnğu"na kapılanları bekleyen teh
like "kazandım" dediği yerde "kaybet
mek" iken, kendisine yar olmadıgı için 
başkasına yar olabileceğini kabule!· 
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meyerek "Godot"ya bekleyenleri bekley
en tehlike de mücadele tarfından clen
mcktir. 

Olguyu degerleııdirmede nesnelik 
esastır. Nesnel bir yakla;;ıma sahip olun
roadıkça "kompleks"li davranJiilardan 
kurtulmak olası degildir. Mücadeleyi 
!!zafer sarhoşlugu" veya 1'aymazhk"1a yür
ütmeye çalışanlan bekleyen "yenilgi', ve 
11 elenmek', tehlikesi ''komplcks''lcr!e 
mücadele edenleri bekleyen tehlike de 
"hüsran11 dır. 

Bu nedenle ba)ta kendimiz olmak 
üzere gerek ba}kaldırı eylemlerini ve ge
rekse onlar üzerinde şu veya lııı ölçüde 
etkili olmuş siyasi örgütlerin rolünü nes
nel olarak ele almalı, kendimizi ne gibi 
görevlerin bekledigini saptayarak müca
dele etmeliyiz, 

Lenin yoldaşın dediği gibi, bir hare
keti belirkyen onun siyasal eylemidie 
Kim, kime karşı ve ne için ba~kaldırıy~ 
or? Hareketin "kendiligindcn" miı yoksa 
11 İradiıı mi olduğunu anlamak için gözü
nüne alınması gereken birinci ölçü bu
dur. 

Gözününe alınması gereken bir diğer 
ölçü ise, "iradi" ögedir. Çünkü "kendilig
indenıı eyleminde bir bilinci ve ''siyasal" 
talepleri olabilir. Öyleyse, tanımın net 
olabilmesi için "örgütlü" gücün rolünü 
de aramak gerekmektedir. Yani hareket 
bir örgütlü gücün çagrısı veya iradesiyle 
mi yoksa baıjımsız mı gelişiyor. 

Üç örnek incelenerek sonuca varıla
bilir. 

Birinci örnek Nıısaybin'dir, Nusay
bin'deki direniş, gerillalara sahip çıkma
sı ve haykırdıgı sloganlada "ulusal 
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te koşina 

demokratik bilinç" düzeyini temsil ediy
or. Ama 11kcndiligindcn11dir. Çünkü ön
ceden planlanmış veya bir iradenin 
çagrısı (veya) dogrudan çalışmasıyla ba
şlamamtjtır. Kuşkusuz içinde örgütlü 
güçler vardır ama hareketi belirleyen 
onlar dcgi!, onları belirleyen hareket o!
mU.)lur. 

İkinci örnek Cizreıdir. Cizre direnişi, 
öz ve biçim itibariyle Nusaybın'den far
klıdır. Cizre'deki eylem 11Spontanıı degil, 
önceden planlannuş, belli bir iradi tara· 
fından çekip-çevrilmij ve yine iradi bir 
şekilde sona erdirilmijtir. 

Bu eyleme örgütsüz ve devlet ter
öründen bıkan halk güçleri de katılmıı;· 
tır. Fakat bundan dolayı direnişe 

"kendiligindeıı" deııemez. Bu güçler ey
leme katıldıktan sonra iradi ögenin de
netimine girmijlcrdir. Artık onlara yön 
veren "kendiliğinden" bilinç değil, örgüt· 
lü güçtür. 

Üçüncü örnek Diyarbakır'dır. Diyar
bakır, birinci ve ikinci örneklerin sentezi 
görüniimiindedir. Eylem siyasal iradenin 
çağrısıyla bruılamıştır fakat, niteligi ge
reği eylemin sürmesinde ııörgütlü1ük'1 

agır basmadıij,ından "kendiliginden"likle 
sürmüş ve sona erm~tir. 

Toparianacak olursa, direnij ve pro
testo eylemleri, yıllardır ülkemizi kasıp
kavuran, gerilla güçlerin ötesinde halka 
yönelen devlet terörüne karşı ba:;!ayan, 
ulusal-demokratik ınuhteva!ı eylemler
dir. Bunları gerilla hareketi ve devrimci 
güçlerden baij,ıınsız olarak ele almak 
yanlış olacağı gibi, bir tek gücün damga
sını ta!jldıij,ı şeklinde degerlendirmek de 
yanlıştır. İlk aşamada "spnntan" olan di-

reniş giderek örgütlü güçlerin etkisi altı· 
na girmij, farklı yerlerde farklı örgütsel 
yapılar tek bruılarına veya ittifak halinde 
eylem örgüUeyebilmijlcrdir. Nusay· 
bin'de herhangi bir örgütün iradesinden 
çok örgütsüz ve örgütlü bireyler, dev
rirnci~demokrat ve yurtseveder öne çı~ 

karlarken Cizre' de Diyarbakır' da ve 
ba,ka birçok bölgede Kürdistanlı örgüt 
ve partiler öne çıkmııılardır~ Genel ola
rak, direniş eylemlerinin sınıfsal yapısı 

gibi ''kendiliğinden!! ve "iradiıı yanlan da 
içiçedir. Birinde biri, diğerinde digcri 
ağır basnuştır. Bu anlamda en örgütsü
zünden en örgütlüsüne kadar bütün ey
lemler hem "kendiliğinden" hem de 
niradi" ögeye sahiptirler. Ayrıca, dinci 
örgütlenmelerin bu eylemlerdeki rolü es 
geçilmcyecek işlevdedir. 

Direnişler Neyi Ifade Ediyor 
Kürdistan gerçekligini bilenler ıçın 

şruıırtıcı olan bu eylemlerin neden bruıla
dığı değil, bu ana kadar neden bw;lama· 
dıgıdır. Bundan dolayı "nedenler" 
üzerinde durmayacaij,ız. Tek türnceyle 
özetlemek gerekirse; ekonomik ve sosyal 
çöküntüyü gölgede bırakan, "devrimci 
durumnun derinleşmesini hızland1ran, si
lahlı ve silahsız ulusalhareketini yok et· 
rnek ıçın Kürt halkını hedefleyen 
(deniz-balık örnegi) devlet terörüdür di
renijlcrin bw;lıca nedeni. 

Direnişierin ne ifade ettiğine gelince: 
1) Her ulusal ve sımfsal kurtuluş ha· 

reketi, egemen güçlerden, öncelikle, 
ideolojik kopuşunıı saglar. Ulusal şuu
run uyanması ayın zamanda ulusal ko
puşu da anlatır. Direnijlerin ifade elliği 
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olgulardan biri budur. TC devletinin 
"Türk milletiyle bölünmcz bir bütün" ol
dugu demogojisinin koflııgu sosyalist ve 
aydın çevrelerin farkında oldugu bir ay
rıcalık olmaktan çıkarak bütün Kürt hal
kının bilincine yerleşiyor. Kürdistan 
halkı, eylemine ve gerçekliğine uygun 
dfuıen "Yaşasın Kürdistan", "Kahrolsun 
TC" vb. sloganlar atarak, kendi ideolojik 
ve ulusal bilinciyle hareket ettigini kanıt
lıyor. 

Bundan dolayıdır ki, bir yerde başlay
an eylem hemen hemen bütün Kürdi
stan' a yayılıyor, çeşitli biçimlerde 
destekleniyor; devletin baskı, sindirme 
ve tehditlerine ragmen halk, ulusal §UUr
la davranınayı elden bırakmıyor. 

2) İkinci olgu siyasal kopU§tur. Çok· 
tandır devlet ile arasına mesafe koyan 
halk, giderek 11Umutıı vaadeden burjuva 
partilerinden de kopuyor. Bugün, Tür
kiye11de, burjuva partilerin baş sorunu 
Kürdistan'daki kitlesel kopuşu önlemek
tir. 

3) Halk, devleten ve onun siyasal par
tilerinden koparak kendi gerçekliginin 
bilincine vardıkça, talepler ugruna pra
tik mücadeleye girişrnekten kaçınmıyor. 
Direnişierin bir diğer ifadesi de budur. 
Y eşliyurt bu sürecin dışa vuran ilk adı
mıdır, Ardından Balveren, Hakkari ve 
nihayet Silopi'de halkın Hükümet 
Konağı'ın kuşatmasıyla "birinci kuşak 

kopU§ süreci'' tamamlandı. İlk pratik ko
pU§Iar bu "kendiliğinden" eylemlerle or-

kondu. Bugünkü kapsamlı 
direnişierin vardır. 
Bu Mart dir<>ni§l:erirıi, g<ôlec:ck-
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te daha büyük direnişierin başlayacağı
nın habercisi sayuıak gerekiyor. 

4) Direnişler, devletten kopU§u or
taya koyınakla kalnuyor, aynı zamanda 
"yöncliş"in nereye dogru oldugunun işa
retlerini veriyor. KopU§I.a birlik olan 
halk, yönelişte aynhyor. Yönelişteki ay
rılık üç şık halinde özetlenebilir. 

a) Halkın bir kısnu dcvrimci"demo
krat, yurtsever ve sosyalist güçlere dog
ru kayıyor. Çeşitli örgütlerden gelen 
çagrılann halktan yankı bulması bunun 
kanıtını olU§turuyor, 

b) Halkın bir kısmı (da) mevcut sta
tüko içinde Kürt dili ve kültürü üzerin
deki yasaklamaların kaldırılmasıyla 
sorunun çözümünden yana olan ve ka
muoyunda ııYeni oluşumcular'' olarak 
bilinen çevre ilc SP'ye kayıyor. 

c) Çekim merkezi olan bir diğer güç 
ise, özelde RP, genelde dinci akımdır. 

5) Ulusal uyaill§ ve kopm;ta birlik, yö
nclişte ayrılık halkın, gelecek konusun" 
daki kararsızlığını gösteriyor. Ulusal 
uyanış bağımsızlık bilincine eşit degildir. 
Dircni} güçleri içinde bağımsızlıkçılar 
da, henüz bu bilinç düzeyine cri§mcyen
ler vardır. b) ve c) şıkkı henüz bağı m
sızlık bilincine erişmeyenleri temsil 
ediyor. Bu cglimdc olanlar, Kürt dili ve 
kültürü üzerindeki yasaklarnalann kaldı
rılmasıyla devletle yeniden bütünleş
meye açık oldugunu ortaya koyuyor, 

6) Direniş güçleri içinde işçi sınıfının 
olmaması hareketin ulusal-demokratik-
likle sınırlı kalmasının başlıca faktörü 
durumunda. Sınıf ve tatıakala:r direnişle-
re kendi ve katrlır-

Iar. Harekete vuracak olanlar 
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tekoşina sosyalist 

eylem içindeki güçlerin siyasal temsilci

leridirler. Dircni)lcrc cğcmen olan ulu

sal-demokratik hava, onda ağırlıklı 

olarak yer alan esnaf ve küçük-burjuva 
vb. katmanların dogrudan sonucudur. 

Esas Göreve Tabi Yeni Görev 

Başında da söylediğimiz gibi TC'nin 
amacı ulusal-demokratik uyaııışı tasfiye 

etmek ve sömürü düzenini ebedi kılmak

tır. Bu hedefli saldırılara girişeceği açık
tır. 

Kararnameden sonra halkın tutu

munda önemli bir gerileme gözlenmiyor. 
y cr yer görülen kimi ııkorkU11 ve ntedir
ginlik" belirtileri bu gibi hareketlerin do

gasında mevcuttur. Halk bunları aşmaya 

hazırdır. Onu tedirgin kılan, saglam bil
erek sarılabileceği bir önderliğin ol
mayışdır. Bu yönüyle halkın "korku" ve 

"tcdirginligi" gerilemenin degil, önderlik 
arayışının ifadesidir. 

Açıkça görüldügü gibi, eksik olan 

"öznd1 öğedir. Yani emekçi yıgınlann 
güvenebileceği güçlü bir örgütlenmedir. 

Bu alanda bir beşlııgun oldugu açıktır. 

Yapılması gereken ilk şey işçi sımfı ve 
emekçi kesimler içinde çalışmayı deriu

leştirmek ve onları direnişin başına geçi

rebilecek 1'öncü örgütün yaratmaktır. Bu 
hiçbir zaman atlanamayacak ve es geçi
rilmeyccek örgütsel görevdir. Bizlerin 

görevi direnişin ön safiarında emekçiler 

olarak yer almak ve onu daha da ilerlet
mcktir. İşçi sınıfı ve emekçi katmanlar 

direnişlerde çıkarlarını temsilen yer al
madıkça hareketin ileriye gitmeyeceği, 

bir takım tavizieric düzenin sımrlan içi

ne hapsolup kalacağı unutulmamalıdır. 
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Bu konuda ısrarlı olunmasının nede
ni, son diernişlerle birlikte kimi çevrele

rin giderek sınıfsal perspektif ve 

görevlerden uzaklaşarak "ulusal-demo

kratik güç" olmak istemesidir. Bizler için 

böyle bir sorunun olmaması onunla ilgi
lenemcyceeğimiz anlamına gelmez. Bil
inmelidir ki, ulusal kurtuleş mücadelesi 

yalmzca emekçiler tarafından verilmez. 

İşçi sımfımn bu görevi ihanetçi burjuva

ziden devralmak zorunda kaldığı biliniy
or. Her sınıfsal tabaka, ulusal-direniş 

içinde çıkariarım temsilen yer alır. Bun

dan dolayı "ulusal-demokratlık" gereke

bilir. Fakat proletarya ve onun 

çıkarlarını temsil edenlere de ihıihaç 

vardır. Bizler bu ihtiyacı temsil ediyoruz. 

Görevimiz ulusal kurtuluşu sınıfsal bakış 
ve tavırla sürdlir.mektir. Proletarya ve 
emekçi katmanlar bir gün mutlaka kc n

dilerine layık tarzda mücadeleye aula

caklardır. Bizim görevimiz, gerçekliği ve 

onun akış yönünü görmezlik etmeden 
ama onun cazibesi altında kalarak so

rumlulugumuzu unutmadan bir an önce 
sımfı mücadelenin başına geçirmektir. 

Bu göreve tabi olarak güncel müca
dele içinde yer almak ve onu daha radi

kalleştirerek ilerietmek diye bir görevle 

de karşı kar.,1yayız. Mart direnişlerinde 

rolüroüzün olmaması bizi 11kompleksli 11 

davranışlara itmemelidir. Doğru ve akıl· 
cı! politikalarla bu alanı da etkileyebil

eceğimiz akıldan çıkanlmamalıdır. Bu 
alanda bir başına söz sahibi olmak bizim 

oldoğu gibi, mevcut diğer ötgütlenmelc
rin de huyutunu aşıyor. ııKendiliginden" 
hareket nörgütlün hareketin önünde gi-
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diyor. Halkın önderlik arayışı bunu gös
teriyor. 

işte '"Halk Direni§ Komiteleri'' bu 
alan için gereklidir. Devrimci-demokrat 
ve tüm sosyalist güçler yerel düzeyde bir 
araya gelmeli, halk tarafından sevilen, 
sözü dinlenen halktan ki§ilcrle devlet 
saldınsı karşısıııda direni§ örgütleyip yö
netebilccck; tutukJanan, sürgün edilen 
vb. kesimlere sahip çıkarak yalnız bırak
mıyacak Komiteler olll§turulmalıdır. 

Bu komitelerde yer alacak olanlarm 
düşüncesi önemli değildir. Sömürgeci
liğe karşı olması, devletin saldırısı karşı
sında halkın örgütlü mücadelesine 
inanması ve lıu doğrultuda gerekeni 
yapması yeterlidir. 
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Burada, bw;ta örgütlü güçler olmak 
üzere son direniş eylemlerinde önemli 
roller üstlcnmi§ sosyalist, aydın ve yurt· 
severiere ve halktan ki§ilerc biiyük gö· 
revler düşüyor. Arayış içinde olan halka 
devletin saldınlan karşısında başlıca gü
veni verecek örgütlü mikadelenin yanı 
sıra bu gibi güvcnillr} tutunabitecek 
dayanaklar sunmak sözkonusu güçlere 
düşüyor. 

Böyle Komitelcrin olll§turulabilmcsi 
durumunda yalnızca devletin saldırıları 
püskürtülmekk kalmayacak, hem örgüt· 
sel yapının güçlenmesi için yeni olana
klara sahip olunacak hem de gelecekteki 
örgül.sel ve cephesel birliklerin temeli 
atılnll§ olacaktır. 

----~---0 
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DoGU AVRUPA'DAKi GERİLEME 
VE 

SOSYAL-DEMOKRATLAŞAN KOMUNiSTLER 

"Parti iirgiltüniin ve adına layık parti 

ündt~rlerinin varlıi,nun nedenlerinden 

biri, uzun vadeli, kararlı ve çok yünlü 

bir çalışmayla, sözkonusu olan sınıfın 

düşünen bütün temsilcileriııin kntıldıjjı 

bir çalışmayla çapraı;ık siyasal sorunla

rm doğru olarak ve zamanında çözüme 

baglanması için gerekli bilgileri, gerekli 

deneyimleri ve üstelik gereldi siyasal se

ziş yetent'ğiui edinme zonınluluğııılnr." 

(LENİN) 

Durum 
Pol«ınya'da Walesa iktidar oldu. 

Macaristan'da iktidar Walesalaştı. 

Bütün suçu E. Honeckcr'e yükleyc-

rek kurtulmaya çalıı;an Demokratik Al

manya KP'si, reform yolunu açan E. 

Krenz'in ağırlıgım bile taşıyamadı. "Sta

linist" önderlerden kurtulmak için eteg

indeki bütün taşları bo:;altanlar şimdi 

kendilerinden kurtulmanın yollarını 

arıyorlar. 

Çekoslovakya'da çiçek açmasına izin 

verilmeyen "Prag Baharı" bu kez A. 

Dubçek'i radikal buldu. KP'nin yardı

mıyla zincirlerinden boşalan halk hare

keti umulmadık bir sürede bolıem 

Waclav Havel'i başkanlık koltuguna 

oturtuverdi. 
Emperyalist kışiartmalar karşısında 

hiçbir koınüniste yer olınayacak muııyt>t· 

çilik illetine tutulan ve bunu şov•eniznıc 

terfi Türk azıni@ asimle 

. 1 F. Baran} 

buna uymayanlan sırurları dışına bıraka

rak sosyalizmi peki§tircceğini sanan Jiv

kov tutunamaclı. Durumu idare etmeye 

çalışan Meldanov, Jivkov'un horılattığı 

milliyetçilik egilimleri kan:;ısında her 

geçen gün biraz daha zorlanıyor. 

V e, Dogu Avrupa 'yı bir uçtan diğer 

uca kn'jlltan liberal rüzgarlar birikmİ§ 

sorunlardan ve Batı'dan da güç alarak 

Romanya'da kasırgaya dünii§tü. Bir or

du darbesiyle devrilen Çavaşesku, cnder 

görülür tarzda katledildi. Nostaljik duy

gulada yaşayan "Kont Drakula"lar (Ro

manya eski Kralı Mihail) :;imdi, bütün 

dikkatlerini Romanya'ya yöneltmiş,ken

di dönüşlerini kaldırabitecek koşullarm 

olgunlaşmasım bekliyorlar. 

Dıırtımım Taşıdı!;'! Anlam 

Bilindigi üzere kapitalist-emperyalist 

kamp ve bu ülkelerdeki eski sömürücil 

güçler, Yalta Antlaşması'ııı eşit olmayan 

koşullarda imzalaıımış, Sovyetler Bir-

"hak etmedigin avantajlar sunan 

ve en kısa zamanda yırtılıp atılması ge~ 

reken bir anlaşma olarak görilyorlardı .. 

ı Sovyetler sosyalizmi me§ru 

görüyorlarmiŞ bu ülkelerdeki so-

iktidarları meşru vörmiiv<>r.ha lkın 

istencinden çok Km! Ordu'nun dayat

ınası olarak lanse ediyorlardı. Onlar 

menı olan empe-
geç

mi,ı.e ülkelerini emperyalizme peşkeş 
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çeken, bugün iktidarı devralmaya hazır
lanan ve ynrt dışında oluşturulmuş Pola
nya hükümeti gibi hükümetlerdir. 

Emperyalizm bu bakış açısına göre 
bir politika güdcgeldi. Bizim koınünist
lerin tersine onlar, kagıt üzerindeki an~ 
laşmaların karşı-devrimci faaliyetler 
önünde engel oluşturmayacaijım çok iyi 
biliyorlardı. Taşıdıkları bu anla)'l.j gercgi 
Yalta'dan ayrılır ayrılmaz, Dogu Avru
pa'yı yeniden Batı'ya entegre etmenin 
planlarını yapmaya koyuldular. Bu plan
Jan hayata geçirmek için yeni örgütler 
kurmaya da pek ihtiyaçlan yoktu. Kendi 
ülkelerinde halkı düzenin dli;lileri içinde 
tutan hazır kurum ve kuruluşlarım he
nüz kapitali7_min bütün kalıntılarından 

annmamJ> olan Dogu Avrupa ülkelerine 
yönelıtiler. Papalık dinsel inanç motifini 
i:ılcdi. Anti-propaganda ve örgütlenme 
faaliyetlerini istihbarat örgütleri üstlen
di. Finans çevrelerinin önündeki görev 
iki!iydi: Kapitalist pazarın dJ>ına çıkma 
yoluna giren bu ülkelerin çeşitli yöntem
lerle (kredi, ticari ilişki, borçlandırma 

vb.) pazar yörüngesinde tutmak ve bu 
yörüngede olan ülkeleri kurulan meka· 
nizma yardımıyla siyasal tavizler ver· 
meye zorlamak. Lenin'in deyimiyle bir 
yanda "ahşkanlıkların gücü", diğer yan
dan uluslararası sermayenin etkisi altın
da ilerlemeye çalışan KP'lcrin girişimine 
bir de kendi yanll§ politikalan eklenin
ce, ileri atılan her adımı geri atılan iki 
adım izledi. 

Mevcut durum J§ıijında emperyalist· 
ler kazançlı çıkllll§ bulunuyor. Yalta, 
Kf''lerin hasiretsizliği sayesinde "Gias-

nosf1 ve ııPerstroykaıı ugruna Malta'da 
kurban edildi. Malta zirvesi öncesinde 
Şevardnadzc'nin taahütlerini ihtiyatla 
karşılayan Bush, Gorbaçov'un ödünleri 
karşısında adeta şaşırdı. Barl§ı bir 
ıı tehdit11 olarak algıhyan Bush, !!döne
minde dünyanın bir karl§ topragını bile 
koınünizm.e kaptırmadım'1 diyerek ayrı

lan Regan'ın kendisine yüklemiş oldugu 
agır yükü, iç sorunlarıyla meşgul bulu
nan ve bundan dolayı da gerçekten 
Dogu Avrupa'dan elini çekmek niyetin
de olan Sovyetler Birligi karşısında taşı
manın hiç de zor olmadıgını anladı. 

Yalta'mn yırtıldıgından ya da yırtılması 
gerektigindcn bile sözctmedi. Fiilen or
tadan kalkml§tı çünkü. Bunun için, em
peryalist hlokun askeri başkenti 

Brüksel'c vardıgında, o ana kadar ko
runmasında ısrarlı oldugu NATO'nun 
bundan böyle agırlıklı olarak siyasal bir 
örgüt olacagını kendinden emin bir 
tarzda ifade etti. 

Gorbaçov Yalıa'yı feda etmekle kur
tulacagını, iç sorunlanm daha rahat çö
zccegını sanmakla yanılıyor. Kötü 
günlerin bir anısı olarak Yalta'yı çcrçc
velctip başucuna asan emperyalistler 
burada durmayacaklardır. Hayata geçi
rilecek olan stratejinin ikinci kısmıdır. 

ABD Baltık ülkelerinin Sovyetlere katıl
masını bugüne kadar resmen kabul et
mi; degil ve lJkranya'yı da Sovyetler 
Birliginin Polonya'sı olarak algılıyor. 

Bugüne kadar Sovyetler'den elini çek· 
meyen ABD'nin bundan sonra çekecegi 
yoktur. Emperyalist cephede ortaya at.ı
lan/alılacak soru şudur: "Sovyetler Bir
liği Baltıklar'da ne arıyor?" Staline 
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tekoşina sosyalist __________ _ 10 

saldırarak bütün gemilcrini yakan sosya
listlerin bu soruya nasıl bir yanıt bula
cakları, önümüzdeki günlerin temel 
sorunsalı dır. 

Kim Nasıl Kan,ı!ıyor. 
D. Avrupa}nın ı'griır görünümü çeşitli 

yorumlara neden oluyor. Oysa durum, 
kesine yakıu bir tanı koymak için önemli 
veriler sunuyor. D. Avrupa'nın hangi 
yilnde ilerlcdiginin birinci kaıııtı uygula
nan ya da uygulanması için tartışılan po
litikalar ve gelinen durum ise, ikind 
kanıt, çe~itli güçlerin yaklaşınıı ve tutu
mudur. 

Emperyalistler oldukça rahat. W: Bi
randt'tan F. Miterrand'a, M. That
cherdan Bush'a kadar Batı dünyasının 
bütün liderleri (bu arada Akbulut'u da 
anmak gerekiyor!), D. Avrupa üzerinde
ki kızıl perdenin geri gelmemek üzere 
kalktı§.ında birlC§iyorlar. Genel görünii
mc aykırı duran Romanyaının düşmesiy
le bütün ku>kuları ortadan kalktı. Bu 
ana kadar Sovyetlerin D. Avrupa' daki 
varlığım ağ?ına pelesenk yapan Batı (al
tında Sovyetlerin burnunu iyice sürtmek 
gibi bir amaç yatsa da), bu kez, Çavıışe
sku'nun olaı;,ı zaferi karşısında Sovyetler 
Birilgi'nden müdalıale etmesini istemek
te hiçbir sakınca görmedi. 

Emperyalistler, iktidardan düşen 

veya iktidarı muhalefetle paylaşan 

KP'lerin, yakın bir gclecege kadar to
parlanaınayacaklarıııa inanllllii bulumı
yoriar. Bunun için, esas korkulan, 
iktidar olına deneyimi olmayan muhale
fetin yan"" ve aceleci politikalar uygu
luyarak yeniden sosyalizmi ararur 

kılmasıdır.Düne kadar tahrik ettikleri 
muhalefete yavaş gitmeyi telkin etmele
rinin nedeni budur. KJJ.§kusuz, bu telki
nin altında yatan bir başka neden de, D. 
Avrupa'nın Balı'ya sarkması, Batı'yı Do
ğululaştırmasıdır. Bu tehlikenin bilinein
de olan Mittenand gibi !iderler, 
durumun farkmda olmayan Kohl gibi 
ırkçıları istismara yönelmernek için uya
nyorlar. 

"Yeni Düt;iiniiş"iin Türkiye Büyükel
çisi A. Çernişev, Hürriyet gazetesinden 
E. Çölaşan'la yaptıgı röportajda D. Av· 
rupa için "ller şey istediğimiz gibi gidiy
or" diyor. Bunun dogru olmadığını 

sadece Batı'nın yaklaşımından dcgil, ül
ke içindeki muhalefeti hizaya getirmek 
amacıyla 11 Macaristan ve .Polanya•da ar
tık dostlarımız iktidarda dcgil" diyen 
Gorbaçov'un beyanlarından da anlıyo
ruz.Bulgaristan dışında hemen bütün D. 
Avrupa ülkeleri bundan sonraki ilikile
rinde Sovyetler'den çok Batı'ya önem 
veriyorlar. Sovyetler Birligi, bu aşama, 
da~ neden ne olursa olsunı D. Avru
pa' daki gerileıneyi sadece izliyor ve 
daha kötü sonuçlar doğurınasın diye 
muhalefeti frenlemenin çaresi olarak 
onun yönelimini 110kjuyor. 11 Öyle ki, Ro
manya'daki muhalefeti kazanmak için 
Batı'ııın Çavıışcsku'ya yakıştırdıgı "ter
örist" sıfatını bcnimseyebiliyor. Açıktır
ki, yaşanan sorunlu süreçte pratik ve 
siyasal cylcınlilikte oldugu gibi, psikolo
jik alanda da Batı ve D. Avrupa'daki 
muhalefet üstünlüğü sağlamış bulunu
yor. Bu psikolojik yenilgi Gorbaçov'da 
bile görülüyor. Bunun en açık kaıııtı, ye
ni yıl nedeniyle verdiği mesajda "artık 
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sosyalizm öldü" diyen Thatclıer' e yanıt 

verirken gayet mülayim ve kendinden 
emin olmayan bir tarzda 11Sannuyonımı' 
denıesidir. Kuşkusuz bu savunudan nİ· 
hai sonuçlar çıkarılamaz fakat, içinde 
bulunulan dunıınu anlamak için bir gös· 
terge olarak sözedilebilir. 

11 

anlnşılması gereken, emperyalizm karşı· 
sında yalnız kalan sosyalisı ülkeleri 
büyük tehlikelerin bcklcdigidir. Bunun 
için D. Avrupa, sosyalizmin gcrilcdigi 
bir alan olmaktan çok, emperyalistler ta
rafından bütün sosyalizmi elimine ctınck 
amacıyla kullanılabilecek bir araçtır da. 

Gerilemenin Boyutlan 
Bu durumda üzerinde durmamız ge

reken iki soru ortaya çıkıyor. Birincisi, 
IPYcni Düşünilitic birlikte ba5layan ve D. 
Avrupaıda somutlaşan süreç, düzene 
soldan destek olmaya karar veren 
TBKP'nin dediği gibi "sosyalizmin üsll 
düzeyde yenilenmesi" midir? 

İkincisi, bugün "emekçi vicdanı" ki
svcsiyle demokrasicilik oynayan kimilc
rinin dedigi gibi "bu ülkeler zaten 
kapitalist'' miydi de hiz mi anlıyamadık? 

Birinci iddiayı ele alalım. İddianm 
ciddiyetsiziigi, sahipleri tarafından izah 

Batı ve sosyalistlerin tersine D. Av· 
rupa'daki gidişattan memnun olmayan
lar da var. Kapitalist ülkelerdeki 
komünistlcrin bir kesimini (çünkü, bu 
konuda bir kesim komünist tıpkı Batı gİ· 
bi düşünüyor) geçiyoruz. Sosyalist ülke· 
!erin liderleri içinde emperyalizmin 
gerçek yüzünü daha yakından tanıyan ve 
onun soğuk nefesini. her an hisseden Fi
de! Castro, karşı çıkanların ön safların· 
da yer alıyor. Sadece kendi ülkesinde 
degil, ABD'nin bütün tehdit, santaj ve 
karşı-devrimci faaliyetlerine ragmen Or~ 
ta-Amerika ve Afrika'daki devrimci-de· 
mokratik hareketleri aktif şekilde 
desteklemekle dünya dveriminc ve so· 
syalizme büyük hizmetlerde bulunan bu 
komünistin itrazları birçok komünistin 
düşüncelerine tercüman oluyor. Bizler, 
bütün olumsuzluklara kaf§ın hayırhalı 
düşünmeyi elden bırakmazken, D. Avru· 
pa' da olanları daha yakından tahlil etme 
olanagına sahip olan Fide!, "artık geriye ı 

ılönilşler!rı olabileceği ciddi ciddi dü
şünmek zorundayız" diyerek uyarıda 

bulunuyordu. Geçen günlerde Halk 
Medisi'nin aldıgı bir karar burjuva bası· 
nma yansıdı. Karardaı sosyalizmin sonu
na kadar savunu!acagı, sosyalizmden 
vazgcçmektense adamıı barınlacağı be· 
lirtiliyordu. Kimileri bu kararı "çocukça" 
adlandırabilir. Bundan öte, bu karardan 

1 edilcmemesiyle anlnşılıyor. Dün oldugu 
gibi bugünkü yaklnşımları da sonımsuz· 
luk örnegid!r. DüR, emperyalizmin anti
sosyalist propaganda ve faaliyetlerini 
gerekçe göstererek kendi tutumianna 
mc;;ru bir bulabiliyorlardı. Bu-
gün sosyalizmi terkettiklerinden sosya
lizmi terkedenleri destekliyorlar. D. 
Avrupa'nın komünistleri kapitalizmle 
uzlnşırlarken çizmiş oldugu yolu bunlar, 
Evren'in çizmiş oldugu sınırlar içinde 
11 komünisdik" yaparak ve ''uslu" davara
nacaklarına dair söz vererek izliyorlar. 
Türkiye'deki lutumları ne ölçüde "yeni· 
lc:nme"yseı D. Avrupa'da olanlar da bir 
o ölçüde "sosyalizmin üst düzeyde kcn· 
disini ycnilemesi"dir. 
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İkinci iddiaya gelince, izliyoruz; 
SP'de ve 2000'e Doğru'da yaşanan tam 
bir paradokstur. Dün bn ülkelerin kapİ· 
talist oldugunu söyleyen bu kesimin bu
günkü durumu izah edernemeleri ayrı 

bir sorun, gerçekte kötüye gidişi gördü
klerinde geçmişte kötülediklerine sanl
malan apayrı bir sorun. Bu görüşün dün 
doğru olmadığı bugünkü olaylarla kami
lanmış bulunuyor. Yarın için bir umut 
vaadetmeyecegi ise, bugünkü olaylara 
bakı§ıyla anlaşılıyor. Dünyaya tersten 
bakmayı felsefe edinmiş bu bakışın sa
katlığını Saçak'taki "muhasebe" de gide· 
remez. İşçi hareketinin gerici eğlinıler 
taşıyabileccği gerçekliği göz.ardı edile· 
rck Walcsa'ya tutulan alkı§ların günalu, 
"bu ülkelerden sosyalizm geç! i, halk ka
zanımlanndan kolay kolay geri adım at· 
mazıı demogojisiyle ödcncmez. 

Sosyalizmin önemli sorunlarla yüz yü
ze olduğu açıktır. Sorunların ne boyutta 
olduğu da. Sorunlarla yüklü sosyalist 
dünyanın D. Avrupa yakasında yaşanan 
süreç ise, sosyalizmin sorunlan dfizeyini 
aşmış bulunuyor. Kimi iliklerde sosya
lizmden sözelmek tartışılır hale geliyor. 
Moskova'dan esen liberal rüzgarlar D. 
Avrupa ülkelerinde muhalefet ve kimi 
KP'ler tarafıııdaıı burjuva ideolojisinin 
en bariz sokularak kapitalizmin 
restoresinde kullanılıyor. Buna 
bıı yer alan her ülkenin 
konumunu ve sosyalizmden ıız:ıKıaşn1a 

hız ve hiçimini görmemtezilik etleıne:yız. 
Kimilerinde kapitalizm epeyce yol almlJi 
bulunuyor. Kimi!erindeyse, 
içinde buiunulan sorunlan aşmada 11

3Z 

miktarda" kullamlmak kaydıyla tartışılıy· 

12 

or. Bu anlamda, Macaristan, Polanya ve 
-ekonomik çözülme henüz başlamamı.ş 
olmakla birlikte- Romanya ile Çekoslo
vakya, D. Almanya ve Bulgaristan'ın dıı
rıımu arasındaki farklılığı görmek 
gerekiyor. Ayrıca, her grup içinde yer 
alan her bir ülkenin durumu bir digerine 
göre yine farklılıklar arzediyor. 

Polonya, Macaristan ve Romanya'da 
sosyalizm öldürücü darbeyi yemi§ bulu
nuyor. Polenya ve macaristan'ın aksine 
Romanya'da henüz ekonomi kapitaliz
min atğma düşmcmişse de, iktidarla ·biri 
ikte KP'nin yenilgiye ugratılması ve 
11gayri meşru" zeminlere kadar gcrilctil~ 
mesi geriye dönil§ün önündeki engelle
rin en önemlisini ortadan kaldırmış 

bulunuyor. 
Polanya'da KP'nin iktidar ortağı ol

ması, toplumdan aldığı güçle parelelik 
göstermiyor, Bizzat KP1nin liderleri, ola~ 
sı bir seçim durumunda bırakalım ikti
darda kalmayı, iktidar ortağı bile 
olamayacaklannı beyan ediyorlar. Bu 
durumda neden hala iktidar ortağı oldu
kları, Solidamosc'ıın politikası bil· 
inmezsc yamt bulunması güç bir soru 
olarak algılanabilir. Fakat Solidar
nosc'un politikası ortada bir 
karşılıklığın olıııadığı rahatlıkla anlaşılır. 
Solidarrıosc, KP'yle koalisyon olll§tnr
duğu lıir yönetirnde tek 
başına iktidar 
mayacağını çok 
Romanya'daki olaylarla 
mesi ilerde aynı kendilerinin ya-

§eklinde kendi 
programlarını KP'ye uygulatmak ya-
pılml!j bir baskı olarak algılamak gere-
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kiyor. Bunun dışında, KP'yi iktidar or
tağı yapmakla bir takım siyasal hesaplar 
peşinde de koşuyor. Bu hesaplardan bi
ri, toplumsal desteğini iyice yitirmiş olan 
partiye, bugüne kadarki baı;arısızlıklan
na bir de kendi başansızlıklamun yarısı
m, hatta daha fa,Jasını yiiklemcktir. 
İMF pateıılli ekonomik önlemler paketi
nin hayata geçirilmesiyle birlikte to
plumda itrazlann yiiksleceğini biliyor. 
KP'nin iktidar ortağı olması kapitalizmi 
restorasyon sürecinin uzaması şeklinde 
yorumlanabilir. Böyle bir yargı, içinde 
doğruları taşımakla birlikte süreci izah 
etmede yetersizdir. Birkaç nedeni var 
bunun. Birincisi, iktidar ortagı olan KP, 
anti-kapitalist bir programa sahip olma
dıjjı gibi, böyle bir programı uygulaya
bilecek durumda da değildir. ipleri 
elinde tutan Solidarnosc, kapitalizmin 
gdişmesi için öz.gür bir alamu açılmasm
da "yavaştan alan" KP'yi Romanya'yla 
tehdit ederek iyice teslim olmaya ve 
kendi programım hayata geçirmeye, 
değilse engel olmamaya zorluyor. İkinci
si, Polııuya'da kapitalizmin zafer kaz_an
dıgma kesinlikle inanan Batı~run 
öğüdünün ne anlama geldiğini çok zor
layacagım bildiginden ndengelin ve 11 Öİ~ 
çülü" bir geçişi işine yarar görüyor. 
Sözüu özü, bütün sorumluluklarından 
kurtularak muhalefet cephesine geçmiş 
bir KP, iktidan paylaşınakla "bir §cylere 
malıkun1' olmuş bir KP'deıı bem daha 
avantajlıdır hem de dalıa tehlikelidir. 
Bunun için Sotidarnosc, zaten iktidan 
yitirmiş ve hayli yıpranmış bulunana 
KP'yi muhalefete geçliginde erken to-

13 

parlanmasın diye "paçavra1'ya çevirmek 
istiyor. 

Macaristan' daki gerilemenin boyutla
rı oldukça derindir. Komünistler, hiçbir 
yerde bmada olduğu kadar rahat, istiye
rek ve bilerek sosyalizmden vaz geçme
diler. Hiçbir yerde muhalefete burada 
olduğu kadar yardımcı oh.ınmadı. Burda 
bir Solidarnosc olmadığı için partinin 
kendisi Solidaruosclaştı. Ülkede revaşta 
olan Walesa!ıııımaktır. Sosyalizmle sela
uu-sabahı kesen parti ve üyeleri Walcsa
laşmakta yarışyorlar. Emperyalistler, 
Macaristan'da, muhalefeti destekeleye
rek iktidara getirmenin gereksizliginiı 
kapitalizme duğru koşnda muhalefeti 
bir adım geride bırakan partinin tutum
undan anlauaş durumdalar. Mevcut du
nımun doğrudan sorumlulan olanlar "J. 
Kadar'ı Sevenler Demcgi" etrafında an
cak birleşcbildiler. Bu kesimin iktidar 
karşsında hiçbir kıymet-i harbiyesi yok
tur. Bugünü dağııran dünkü politikaları 
yarın için alternelif olıışturmuyor. Gidiş
atın kapitalizme doğru olduğunu gören 
bir avuç sosyalistiri itrazlarıı kapitalist 
yolcuların peşine takılan parti kitlesini 
ctkilemiyor bile. Ortaya çıkıp reformla
rın yavaş yavaş gittiğinden yakınan, re
formlar luz!andınlmasa istifa edeceğini 
açıklayan M. Nemeth için ürkütücü olan 
kapitalizm değil. epeyce yol alllllŞ bulu
nan kapitalist gelişmeye yöneltilen 
itrazlardır. 

Romanya'daki durum Polonya ile 
Macaristan'dakinden daha içaçıcı dcgil, 
darbecilerin yarauıgı anti-komünist at
mosfer içinde ne kadar gerici güç varsa 
ı::rtaya çıkarken; sosyalizmi ve kazamm-
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larını savunan bir güç henüz ortada yok. 
Siyasal gerilerneye koşul olarak çıkarılan 
yasalarla gerici güçler aynı zamanda 
ekonomik zeminler de bulmaya başlıyor
lar. Köylünün toprak!andırılması bunun 
ilk adımmı olrışturuyor. Yeniden ülkeye 
davet edilen yabancı sermaye ve kapital
istlerlc gerçck!eşlirilcn ekonomik, mali 
ilişkiler bundan sonraki gelişmelerin yö
nü hakkında önemli deliller sunuyor, Sa
nık sandalyesine oturtulan KP'nin 
buradan kalkarak harekete gcçcceginin 
(şimdilik) herhangi bir belirtisi görün
müyor. 

İkinci grupta yer alan ülkelerin duru
mu biraz daha farklıdır. Muhalefetin en 
güçsüz oldugu Bulgaristan'da KP, süre
ce yön vermeye çalıjıyor. Diger ülkeler
de (Çckoslovakya ve D. Almanya) 
iktidarları uzl~maya mrlayan muhalefet 
iken, Bulgaristan'da iktidar muhalefeti 
uzlaşmaya zorlamanın olanaklanna sa
hip bulunuyor. KP ile uzlaşırsa amacına 
ulaşamayaeagrnı bilen muhalefet, gerek 
KP içindeki lıesapla}IT!alardan gerekse 
genel gidişaltan aldıgr güçle sagladıgr 
psikolojik üstünlüğü lıir süre daha kulla· 
narak güç toplamanın hesaplarını yapıy~ 
or. Bunun dışında, Jivkov'un yaratıgı 

milliyetçilik sopasım da unutmamak ge
rekiyor. Muhalefet bu sopayı kullanarak 
hem KP'nin işlerini zorl~tırıyor, hem 
Çarlık dönemine özgü ne kadar gerici 
ilişki varsa onlan hortlatıyor hem de 
ödün koparınaya çall§ıyor. 

Demokratik Almanya'da Devlet Ba
şkanlıgr koltuğunda komünist olmayan 
biri oturuyor. Hükümet muhalefetle 
payiaşılıyor ve muhalefetin esnek yapı-
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sından yararlanan parti, hızla kaybettigi 
kanı muhalefete dogru esnekleşerek 
durdurmaya çall§ıyor. Her dönem kendi 
lidcrkrini yaratır sözüne uygun olarak 
bu dönemin yarattıgr komünist liderler 
(H. Modraw, G. Gyse) libcralizmi savu
nuyorlar, Bu aşamada siyasal liberalleş
meye koşul olarak kullanılan "az 
miktarda" kapitalizm ekonomik geliş
meye yardımcı olur diye algılanıyorsa 

da, şimdi cılız olan ama yarıu güçlene
ceğinden krışku duyulmaması gereken 
11birleşrne 11Cİlerin istegine maddi zemin 
oloşturuyor. Bundan sonraki süreçte D. 
Almanya'mn en büyük handikapım "bir
lik" sorunu olrışturacaklrr. Dogu'da ka
pitalizmin gelişmesi, Batı'da ise 
sosyal-demokratların iktidar olması du
rumıında bugün yadsınan bu slogan sa
dece güçlenmekle ka!nuyacak, ayuı 

zamanda maddi temel de bulacaktır. 
Çckoslovakya'daki durum gerek eko

nomik gerekse siyasal liberalle;me ala
nında D. Alamnya' dakinden bir adım 
önde gidiyor. B~kanlık koltuğunda otu
ran W. Have!, dün karşısında boyün eg
digi kolll§nistlcre boyun cgdirmiş 
bulunuyor. KP sadece iktidarda azınlık 
degil, ayın zamanda toplumsal desteğini 
de yitirmiş bulunuyor. Bunu ~mamıı yo
lu olarak muhalefetin sloganlarını be
nimsemekte, parti adım değiştirmektc 
ve marksizm-leninizmden uzaklaşmakta 
buluyor. 68'de "demokratik sosyalizm" 
sloganını kullanan A, Dubçek bu kez, 
onun adım bile anmıyor. Dubçek'in 
hiznıetlerinin bilincinde olan Batı, bun~ 
dan sonraki giri§imlerinde daha cesur 
davransm diye Avrupa Parlemeııtosuna 
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davet ederek ödüllcndiriyor. Bu ödülün 
karşılıgı olarak Dubçek, "Avrupa'nın 

kapılarını Çekoslovakya'ya açın" diye
rek ne kadar ,,kadir bilir" olduğunu or
taya koyuyor. 

Tarihsel Arka Plan 
D. Avrupa ülkelerindeki son geliı;me

Jeri tarihsel süreçten yalıtarak ele almak 
dogru olmaz. Fakat, biz, tarihsel arka 
plam gerilemenin başlıca nedeni olarak 
görmüyoruz. Revaçta olan yaklaşımla, 

tarihsel arka plana dayanarak bugün 
olanlar için ıızaten başka türlü o1mazdı11 

diyenler gibi, insan iradesini verili duru
mun emrine vererek ukaderci" olamayız. 

Kaşkusuz, sosyalist dönüşümün ger
çekleştirilmesi için üzerinde bulunulan 
sosyo-ekonomik yapımn geliı;mişlik dü
zeyi önemlidir. Siyasal süreçlerden yalı
tarak ele alacak olursak, ekonomik ve 

sosyal olarak gcliı;miı; bir ülkede sosya
lizmi in§a etmek daha kolaydır. Ama iı;in 

siyasal süreçler girdiğinde görü
nüm dcgişiyor. Lenin bunu çok önceleri 
görmüş, kapitalizmin geliı;miı; olduğu ül, 
kclerde iktidar olmanın sosyalizmi inşa 
etmekten daha zor oldugunu belirtrniı;ti. 

olan ülkelerde ise bunun 
tersinin dogru olduguna işaret etmiı;ti. 

Nitekim Lenln~in bu öngürüsü dogru~ 
!anmış, sosyalizm geliı;miı; Batı Avrupa 
ülkelerinde degilde, nispeten geri Ru
sya'da iktidar olrnaştur. 

Sosyalizmin nispeten geri bir ülkede 
kunılması:mn zorluğunu Lenin'in öng

öri\sii ışgında, daha iyi anlıyabiliyoruz. 
Ortaya çıkan bir başka gerçek daha var-
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dır: o da, Sovyet pratiğinnin bize göstcr
digi gibi, bu zorlugım aşılamayacagı yar
gısının yanhşlıgıdır. Sovyetler Birliğinin 

mevcut sorunlu yapısı bu gerçeği orta
dan kaldırmaz. Nesneliğin geri konumu 
sosyalizme dogru ilerlemeyi yavajlatan 
bir engel olarak kendisini dayatıyor olsa 
da, nesneligc uygun düşen ama onu dü
nüştürme arnacı güden politikalarm uy
gulanmasıyla aşılabileceğinden kuşku 

duymuyoruz. 

D. Avrupa'nın kimi ülkelerinde eksik 
olan bu politikaların uygulanamayt)ı 

veya komiinistlerin bu politikalan uygu
luyabilccek denli güçlü olmayışlarıdır. 

Macaristan'da 56'daki geriye dönüş ha
reketi bastırılmıştır amaı iktidarı elinde 
tutan komünistler tasfiye ettikleri muha
lefetin politikasını büyük oranda uygula· 
mışlardır, Macaristan'da karma 
ekonomi felsefesi yeni degildir. 'l960'lar
dan bu yana uygulanan politika budur. 
sadece tarımda değil, küçük ve orta sa
nayide de uygulana gelen politika, kar
ma ekonomi po!itikasıdır. Polanya'da 
iktidar olan komünistler pek farklı Dir 
politika götmüş . İktidar hak, 
kında hayırhalı dü~ünsün diye Kilisenin 
topraklarına cl sürülmcdi. Birçok ülke
de tarımsal gelişmeyi ilerletir diye yeni 
yeni hayata geçirilen toprakta özel mül
kiyet politikası Polor.ııya'da, iktidarı geri· 
leteıı, konumu güçlendikçe de ülke 
çapmda kapitalizmi körükleyen bir güç 
odagı olmuştur. Tutunamayanın yerine 
geçen her lider, gerek uluslararası 
sermayenin baskısıyla gerekse ekonomik 
temeli bulunan muhalefetin başkaldın-
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siyla ya daha gerilere düşmüş ya da en 
iyimser değimle, konservatif davranmış· 
tır. Diger ülkelerin bu örneklerden al· 
dığı ders ise oldukça ilginçtir. 
Demokratik Almanya ile Çekoslovakya 
aynı yolu izlemeyi, daha kötü sonuçların 
dogmamasmm garantisi olarak g&rmiiş· 
lerdir. 

D. Avrupa ülkelerindeki gerilemenin 
nedenlerinin başında, sosyalist -dem o· 
krasinin yerletiri!ememcsi geliyor. Sade~ 
cc siyasal bunalı:mm degil, ekonomik 
bunalımın aşılmasında da bu başta geliy
or. Sosyalizm sadece partinin davaya 
baglılığıyla ayakta kalamaz. Bunun öte· 
sinde onu ayakta tutacak olan, yönetime 
katılan ve sosyalizmi kendi faaliyetleri 
olarak algılıyan, yaşayan emekçilerdir. 

Nasıl Aşıyorlar 

"!.şin eğlendlrici yanı, basit koııular· 
da genelikle doğru fikirler taşıyan eski 
liderlerin yerine ("kolırolsmı !iderler!" 
sloganı perdesi altıııda) son derece 
alımakça ve karmakorışık şeyler yn-

murtlayan 
dir."(LENIN) 

getirilmesi~ 

Dün bu ülkeleri clC§tirmckle birlikte 
sosyalist sistem içinde görüyorduk Ne 
sosyalist kazanım ve kurumlaşmaları in-
kar cdiyorduk ne de dunıınu 

ideal bularak) bugünkü ze· 
min bulmasında rol oynayan poliıikalan 
destekliyorduk. 

Geçerken deginmektc yarar var. 
Öngürülerimiz dogrulandı diye sevin
miyoruz. Yamlmış olmayı tercih eder
dik. Fakat gerçekler isıekiere göre 
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şekilenmiyor. Bugünkü gerçekler 
tahminlerimizin de ötesindedir. Arzula
madığınnz bir durum olmasına kaışn 

görmemezlik edemeyiz. 
Dün cl eşi ir el bir görüşe sahip olma

nuz marksist-leninst sosyalizm teorisi ile 
s&zkoııusu ülkelerdeki KP'Icrin politika
lan arasındaki mesafeden kaynaklaıuy
or. Hareket noktamız buydu. Bugünkü 
tutumumuzun kalkış noktası da farklı ol· 
mayacaktır. Mevcut uygulamalar ile so
syalist teorİ·pratik arasındaki uygunluk 
veya ayrılıklar,bakış açımızı oluşturuyor. 
Reformlara karşı önyargılı değiliz. On
ları desteklememiz veya karşı çı.kmamız 

biçimlerine göre degil, içeriklerine göre 
olacaktır. Reformlar verili durumu teori 
dogrultusunda dönüştürme amacı güdü
yorsa destekleriz; verili duruma teslim 
olmayı veya kapitalizmi rcsterasyonu 
amaçlayan reformları desteklemek bi
zim görevimiz olamaz. 

Reformların özünü anlamak için iki 
soruya yanıt bulmak gerekiyor. Birinci 
soru: Tarihi boyunca durgunluk zirvesi
ne bu aşamada gelmiş bulunan sosyalist 
ülkeler (Polımya, Macaristan ve Roma· 
n ya bu adlandırmaya rezerv koynyo-
ruz) ekonomik sorunlarını nasil 
aşıyor lar'' 

İkinci soru: Sosyalist. demokrasi nasıl 
yorumlanıyor ve uygulamaya komıld<ıgu 
SÖ]!Icı1en demokrasi demokrasi 
midir? 

Bu ülkelerin hepisinde far-
ldı olmakla birlikte), içinde bulunulan 
ekonomik durumdan kurtulmanın tek 
çaresi kapitalist yöntemlerin so

politikalara adapta edilmesi örıg· 
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ürüliiyor. Kapitalizmin rahat at koştur
ması için öncelikle merkezi planlama
dan vaz geçilmesi isteniyor. Bunun 
yerine geçirilmek istenen piyasa ckono
misidir. Merkezi planlama nasıl ki kol
lektif mülkiyetİn doğal u7.antısı ise, 
piyasa ekonomisi de özel mülkiyetİn so
nucudur. Merkezi planlamadan vaz gc
çildigi anda mülkiyelin devlete aitligi 
tarllijmalı konuma dii§üyor. Polanya ve 
Macaristan' da ardı ardına çıkanlan özel 
mülk edinme yasalan bunun sonucudur. 
Bundan bôyle hiç bir yasal engelle karşı
laşmıyacak olan özel i§letmeler, ulusla
rarası sermayenin yardmnyla piyasada 
palazianacak ve gayet "sal" ele alınan, 
görünen bütün sorunları çözecegi umu
lan 'görünmez el" (piyasa), küçük i§let
meleri iriliğin zirvesine çıkaracaktır. 

Bunun bilincinde olan emperyalistler ı 
D. Avrupa ülkelerine açtıklan krcdileri 
küçük ve orta i§letmelrin güçlendirilme
sinde kullanılması koşulunu öne s\irii
yorlar. Bu politikalan hayata geçiren 
komünistler, piyasamn yaralacaılı anarşi 
ortamında iktidarda kalacaklarını ve ik
tidarda kaldıklan sürece de bnnun adı
nın sosyalizm olacağını samyorlar! En 
imanlı komünistler bile bu anar§iye karşı 
direnemez. Bunların imanlı olmadıklan
m biliyoruz. Çin'de denendi ve gördük. 
Kapitalizm karşısında agzı sulananların 

başında KP üyeleri geliyordu. Esas olan 
uygulanan politikadır. Politikayi kimin 
uyguladıg,tnın bir önemi yoktur. Kapital
ist yöntemlerin komünistterin elinde so
syalist oldukları görülmemi§tir. Dogru 
olan bunun tersidir. Kapitalisı yöntem
ler uyguluyan korniinistlerin akibeti de 
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bundan farklı olmay-acaktır. Ekonomik 
sorunlan çözmek aıııacıyla uygulamaya 
konulan kapitalist yöntem ve araçlar 
degil bunalınn aşmak, varolanı daha bir 
derin!C'jtirecektir. Bunu anlamak için 
kapitalist üfkelere bakmaya gerek yok. 
Sosyalist ü.lkclerin pratiklerine bakmak 
yeterli olacaktır. Mevcut geriieyi§in ne· 
deni olarak serbest piyasa (tatlı göster
mek için "sosyalist piyasa" diyorlar) ya 
geçilnıemi§ olm.asım gösterenierle aym 
kanıda degiliz. Tam tersini dii§ilnüyo
rnz. Bugün kapitalizmle entegre yoluna 
girilmi§se, bunun nedeni piyasa ekono
misine yer verilmemesi degilr sosyalizmi 
derinl0jtiriyor diye Imilamlan kapitalisı 
yöntemlerdir. 

"Sosyalist demokrasi' adına yapılan
lar da pek farklı degil. Eski liderleri kö
tüleyerek lidcrlige yükselenlerin yüzü, 
bize, nasıl bir 11dcmokrasi" uygulandıkla~ 
nnı/uygulayacaklanm gösteren bir ay
nadır. Bu aynada sosyalist demokrasiyi 
göreıniyoruz. İlginçtir, sosyalist dcmo~ 
krasinin olmazsa olma71 olan seçilenin 
seçenleri tarafıııdan geri çagnlması ilke
si tartt!jılmıyor bile. Bu ilke parti içinde 
uygulamayan liderlerin onu topluma 
içermeleri dtişiinülemcz. 11 Demokrasi is
teğiyle ayaklanan muhalefetin demokra
siden anladıgı burjuva dcmokrasisidir. 
"Dcmokratl0jme"yi kendi anlayt§ı gereği 
degil de, muhalefetin baskısıyla sağla

maya çalı,an KP'ler zorunlu olarak 
onun ileri sürdügü alternetiflerle düşün
meye ve davranmaya başlıyor. Muhale
feti sosyalist demokrasiyle 
belirleyemeyen KP'ler, muhalefetin bur
juva demokrasisiyle belirlenir hale geliy-
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oriar. Oluşturulan Parlemento ve seçilen 
temsilcilere bakalım. Burada görülen 
profesyonelliktir. Politikac1lar parle
mentoya kapağı atar atmaz kendilerini 
garantide görüyorlar. Bir dahaki seçime 
kadar yerlerinde kalacaklarından emin 
olduklarından, topluma karşı hiçbir so
rumluluk duymadan pekala toplum aley
hine olan politikalar hayata 
geçirebiliyorlar. Kendilerine bütün to
plumun gcleccgini belirleme yetkisi ve
ren profesiyoneler, seçenlerine 
kendilerini denetleme hakkı tammıyor
lar. Bununla da yetinmeyerek daha ileri 
gidiyorlar. Macaristan'da olduğu gibi, 
sosyalist düzeni korumakla görevli milis
ler ne olur ne olmaz diye dağıtılıy
or.Tcorik olarak devletin sahibi olan 
proletarya bu alandan da kovuluyor ve 
sadeec "Seçmek"le görevlendiriliyoL 

Elveda Marksizm-Leııinzm, Merlıa· 
ba Sosyal-Demokratizm 

"llireyler için doğru olan şey, oranlar 
korunmak koşuluyla, siyaset için 
de, partiler için de doğru

dur. Akıllı adam, yanlış yapmay-.ın 

adam deği!dir.llöylesi yoktur 
ve olamaz. Akıllı adam odur 
ki, pek ağır olmayım y-.m!ışlar yapar ve 
onları kolayca ve çabuk diizeltir." 

(LENIN) 

~ 
. Lenin'in sözleri ışığında (onlar böyle 

. f;;_'iıir ışğın olduğunu bile unuttular) bu 
·:.~~·partilerin diırunıuna bakalım: hataları
··• .. :nın bilincine varını.ş da bundan kurtul-

maya mı çalı.jıyor!ar, yoksa hatalarını 

ıs 

sistematik hale getirerek marksizm~leni
nizmden uı.akla:ııyorlar mı? 

Doğrusu, ne hataları ne yanlışları 
karşısındaki tutumları, ne de bu hata ve 
yanlışlardan kurtulma yöntenderi mark
sist-leninisı çerçevede degildir. Bol bol 
''günah keçisi" ürctiyorlar. Onları kendi 
geleceklerini belirlemede yanlışları ad
dederek aşmak degil, toplumsal muha
lefetin yıldırımlarını çeken paratönerler 
haline getirmek için kullanıyorlar. "Bize 
bir şey olmasın n dii§üncesiyle marksizm
leninizm adına ne varsa ffstalinizmıı diye 
adlandıratak hertaraf ederlerken, sper 
tahtası haline getirdikleri eski liderleri 
gösl.ercrek "İ§!e bütiin suç bunlarda" 
diyerek kurtulmaya çalışıyorlar. 

SBKP'nin öncülüğünde genellcştiri
Ien 11Yeni Dil'jünfut sözkonusu partiler 
için "moda" olan bir görüştür. Fakat bu 
"Yeni Düşünüş" köşeli degil, oldukça 
yuvarlaktır ve herbir partinin kendisine 
göre bir 11Ycni Düşünüş11Ü vardır. 1'Yeni 
Düşünüş"ü baglıyan herhangi bir bilinı
sel d~ünce o]madıgından, her partinin 
elinde niyete göre kullamlan bir araca 
dönüşüyor. Yakın bir geçmişte tasfiye 
edilen Z. Ziyang'ın kendisine rehber 
edindiği bir Çin atasözü vardı: "Fareyi 
yakalar.ın kedinin rengi önemli değil· 
dir." ııYeni Düşünüş11ün bu partiler için 
ta:ııdığı anlam budur. 

Bununla birlikte "Yeni Düşünüş"iin 

hiç de yeni olmadığım biliyoruz. En 
kontrollü ''Yeni Düşünüş"e sahip olan 
Gorbaçov bile, kapitalizmle sosyalizmin 
uzla:ımasından sözediyor. Bu anlayıı;ın 

felsefi izdüşümii sosyal-demokrasidir. 
Bu sosyal-demokrasi Marx'ın sözünü et-
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tiği proletarya ile küçük-burjuvazinin 

büyük bnrjnvaziyc karşı birleşik müca

delesinden ileri gelen sosyal-demokrasi 

degil, Lenin'in geride bıraktığı ve kapi
talizmin rehabilitasyonundan sözeden ve 

kendi misyonunu bunu gerçekleştirme
kle belirleyen, bugün W,Brandrın lider

liğini yaptığı sosyal-§ovenizmle ünlü 
sosyal-demokratizmdir. 

Sosyal-demokrat felsefeyi benimsey
en, bu ana kadar devlet gücüyle elde tu

tukları 11Öncüıılük görevinden vazgeçen 

bu partilerin, yeniden öncü olmak için 
girdikleri ya~ta izledikleri yol da il
ginçı.ir.Onlar "arhk öncülük tckeli bizde 

değil"dir diyorlar. Biz bundan öncü ol

ma vasd1anna sahip olmadıklanm an

lıyoruz. Çünkü, bugünkü durumda 

öneiiiilk koliuğunda oturan ve topluma 

yön veren mulıalefettir. Bundan ötürü, 
"artık öncülük tekeli bizde değildir" de
mek iradi bir vazgeçiıjin değil, başka ira
deler tarafından vaz geçmeye mecbur 

bırakılınanın onaylanmasıdır. Bunu gö
nüllü bir vaz geçiş olarak lanse etmek 

"piıjkiıı"likten başka bir anlam taşımaz. 
Yeniden öncü olmak için girdikleri yol 

bunun en açık kam!ıdır. Mulıalefetin gö
r~;lerini benimsemekle başlıyorlar yan

şa. Benimsenen düşüncelerin 

komüııisllikle ilgisi olmadığı anlaşl!Ill§ 

olacak ki, ardından adiarım deği§tiriyor
lar. Kendilerini frenliyecek toplumsal 

güveneeler olmadığından -uçaktan pa

raşütsüz allayan biri dii§üniilsün- hızla 

manlık sonuçlanna vanyor ve toplumun 

sosyalist oldıığıınu simgeleyen bütün ad

lar, tarumlamalar ortadan kaldınlıyor. 

Demek ki, oldukça büyük yanlı§lar 

yapan bu partiler yanlışlarından kurtul

manın yolu olarak, iktidarda olmadığı 

için yanlışlanndan bağı§ık görünen mu

halefetin bayrağını omuzlamakla görü

yorlar. Böylece, kafalardan bir türlü 
çıkmayan "acaba"ların baskısıyla "yap

mııken bari tam yapalım" diyerek muha
lefetin seviyesine inerek 1'düzleşiyor11lar. 

Düzleı;erek öncülük mücadelesinin ka
zarulacagtna inanmanın boş bir inanç ol~ 

duğıımı söylemeye gerek yok sanırız. 

GlV:ieıııı:i bı;i Smıtı!ittil"akçi Ofrea 
D. Avrupa'daki gerileme sürecinde 

ortaya çıkan iki olgn, kapitalist ülkeler

de mücadele eden sosyalistler için unu

tulmaması gereken dersler veriyor. 
Birinci olgu, hemen bütün ülkelerde iı;çi 

sımfımn ya gözlemci ya da muhalefetle 

birlikte davranıyor olmasıdır. İkinci olgu 

ise, sosyalizm ideali adına iktidar koltu
ğunda oturan, belki de Çavuşcsku'dan 

çok sosyalizme inandı!?;! üzerine yemin
ler eden ama, zor günler gelip çattığıııda 

en keskin dönüşü yapan Ofrea'lardır. 
Polonya'da iÇ§i sınıfı Solidarnosc'u ik

tidara taşıdı. Çekoslovakya'da sınıfı 

KP'yi değil, bir zamanlar KP tarafından 

iıjbirligine zorlanan ve i:jbirliğini kabul 

ettikten sonra deşifre edilerek paçav
raya çevrilmek istenen W. Havel'i deste

kledi. Macaristan'da açıkça kapitalizmi 

restore eden parti~ sosyalizmi korusun 
diye silahiandırdığı milis güçleri si

lalısızlandınrken ve fabrika örgütlerini 
dağıhrken, parlementodan bir yasa tasa

rısım geçirdiğinde zorlandığı kadar zor

lanmadı. Biraz farkh. bir şekilde ayın 
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süreci Bulgaristan ve D. Almanya' da da 
iz! iyoruz. 

Bunun başlıca nedeni -kimileri tara
fından sakat yorumlansa da aynen söylü
yoruz~ sosyalist demokrasinin 
olmayışıdır. Sosyalist demokrasinin ol
madığı yerde sımf insiyatifi ölür. "Ya
bancılaşma" kavrann kapitalizme özgü 
olsa da -gerçekte öyledir-, sımfm siyasal 
yönetime çekilmediği sosyalist ülkelerde 
de varlığım sürdürür. Gorbaçov sık sık 
"mülkiyetin sahipsizliği'nden yakınıyor. 

Bu durum toplumun sisteme yabant1ll!§
masından bi!§ka bir §CY degildir. Ü reti
me katıldıjj:ı oranda yönetime 
katılanıayan sınıf, ürettiği oranda aldığı 
ücretle ilgileııecektir. Bunun için sınıf, 
öncülüğünü devlet otoritesiyle garanti 
altına alan partiyi düştüğü açmazdan 
kurtarmak görevini kendinde göreuılye
cektir. 

Sınıfın siyasal yönetime kalılınnın 
saglayamayan bir parti yalıuızca sınıfı 
körletmez; aynı zamanda kendisini de 
nçürütür .~~ Sınıftan itaat etmesini isteyen 
hir parti, kendi kadrolarından eleştirel 
olmalarını isteyemez. Topluma, partiye 
ve devlete güven duymalarıuı sağlamaya 
çalı§an kadrolar olduğuna göre, lıer §eY
den önce bu kadroların önyargısız güven 
duymaları ve itaat etmeleri beklenir. Bu, 
parti sekreterine baglılığı öngerektirir. 
Böyle bir sistematik içinde statiklik yani 
gerilemeden yerinde saymak bile büyük 
bir bi!§arıdır. Eleştiri ve tarüşınanın ol
madığı yerde dogru bir karar alınauuya
cagırun riskleri bir yana, alınan 
kararların hayata geçirilmesinden so
rumlu olanların ikna olmalan ve gönül 
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rahatlığıyla çalışmaları oldukça güçtür. 
Burada kendisini ortaya koyan gelişme 
değil, çürümedir. Komplo, kafa-kol ili
§kisi, adam kayırına, yolsuzluk vb. gibi 
ne kadar bizlere yabancı §CY varsa parti
de ve giderek toplumda genel kural hali
ni alır. Böyle bir partide herkes lidere 
bağlıdır. Liderin kuynsunu kazıınak, fır
sat bulunduğunda klll1juna dizrnek ya da 
bütün olumsuzlukların tek soruuılıısu 

ilan edilerek ondan kurtulmaya çal!Jj
mak, böyle bir bağlılığın önünde engel 
degildir. Honeeker, Jivkov ve Çavıışe
sku'ya bukalıuı. Bu liderlerin tartışmasız 
tek otorite sayıldıkları birkaç ay önce· 
sindeydi. Şimdi en büyük suçlular duru· 
mundadırlar. Demokrasi uyguladıklarım 
söyleyen yeni !iderler, eskilere kendileri
ni kamuoyn önünde savurunalarına bile 
izin vcrmiyorlar. Ki!§kıısuz bu önderle
rin büyük hatalan vardır. Kişisel suçla
maları (rüşvet, yolsuzluk vb.) dikkate 
almasak da, onları yargılayan bugiinkü 
yöneticilere baktığıuuzda, böyle lıir ge
lenek ve ahiakın duğınasına neden olan 
politikalar uyguladıkları için snrgulauıa
nnz kaçınılmazdır. Parti içinde tapınma
cılıkla eğemen olmaya çalışaniann sonu 
ve sosyalizme verdiği zararlar yargılan
ınakla kalmaz, çok dnha ciddi sonuçlar 
dogurur. Bunun basit örnegi Ofrea'dır. 

Romanya'da askeri darbe ÇaVU§e
sku'yn kurşuıılarken Türkiye'de ibret ve
rici bir tavır scrgiliyen Ofrea'yı hepimiz 
izledik. Bundan böyle "Ofrealaşmuk" 
diye bir kavrauun siyasal literatürii· 
m üzde yer alacağını bilmemiz gerekiyor. 
Çavll§Cskıı'yla kıyaslama)'! bir kalem ge
çiyoruz, en üst kadernede görev alan bn 
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zat, darbe karşısında teslim olmak yeri
ne cam pahasına savruımayı yegleyen bir 
Securitate kadar siyasal tavır alamadı. 
Üzerinde durmak istediğimiz cesaret 
değildir. Daha çok inanç sorunu olarak 
ele alıyoruz. inancı olmayandan cesur 
olmasun beklemek, sosyalizme sahip çı
kacağım sanmak yamltıcıdır. Sosyalizme 
inancı olmadığı halde sosyalizm adına 
en yüksek yerleri işgal etmek, sosya
lizmin bütün nimetlerinden yararlanmak 
ama özveri ve mücadeleye gelince yeni 
kapılar aramak ... Ofreala}mak budur iş
te. Karşı-devrimciler karşısında davaya 
bağlıhğım bir kez daha kamliayan Çavu
şesku'yu salt bununla değil, geride bır
aktıili Ofrealarla değerlendirmek 
durumundayız. 

Her $ey Bitmiş Değil 
·Polcınya'da iktidar olan Walesa'ıun 

bundan soraki yolu dikensiz gül bahçe" 
sinden geçmez. 

Macaristan' da Walesalaşanlar, sosya
lizmin kazanımiarım doğrudan. yruıayan 
toplumu kolaycacık kapitalizme 
malıkum edemeyeceklerdir. 

Diğer ülkeler için de geçerli olan h u" 
dur. 

Bunun ÇC§itli nedenleri var. Birincisi, 
KP'Ieri iktidardan alruıağı eden veya on" 
larla iktidarı paylruıan muhalefetin he" 
terojenliğidir. KP'Ier karşısında birlikte 
davranan muhalefet iktidar olmanm şa" 
fağında a)'ri§maya doğru gidiyor. Sol i. 
darnosc'u ele alalım. Sosyalizm 
çerçevesinde bazı iyilC§tirmelerin yapıl
masun savunanlardan en gerici kesimle
re kadar oldukça geniı; bir yelpazeyi 
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kapsıyor. KP'nin iktidardan uzaklruıtırıl· 
masmda birle.ıen bu yelpaıc, yeniden 
kurulacak toplum projesi alarunda ayrı" 
şıyor. Yelpazenin istikrarlı bir iç bütün
lük taşımadığım bizzat Solidaruosc 
liderlerinin açıklamaları ortaya koyuyor. 
"Solidamosc'un partilC§mesi dağılması 
anlanuna gelecektir" diyorlar. Wale
sa'nm ilk günkü demcçleri kendi görü
şünden çok, Solidamosc'un yapısından 
kayuaklauaıı görüşleri yansıt:ıyordu. "Biz 
ue kapitalist ne de sosyalist toplum ola
cajiız; ikisinin de iyi yaniarım alan özgür 
bir toplum olacagız" sözleri bunun açık 
örneğidir. Hala komünis!lerle iktidarı 
paylaşııgı için en gerici kesimler tarafm
dan elC§tirilen Solidarnosc !iderleri, uy
gulamaya konulan yeni ekonomik 
politikadan ötürü diger kesimler tarafın
dau da destck bulmuyorlar. D. Alma
nya'daki muhalefetin durumu nitel bir 
farklılık taşımıyor. Bundan sonra "ne 
olacak11 sorusu 11yeni Forumııu si1keliyor. 
Özelikle "Batı" ile birlik konusu yeni sa" 
flruımaların nedenini oluşturuyor. Sosya· 
lizmin dışında alternetiller sunan 
çevreler de "Yeni Forum" içinde açık bir 
destek güremiyor. KP'ne karşı olanlar, 
gericilerin damgasım ta§ıyan ııbirlik 11 

çağrısı karşısında kendilerini KP'ye da
ha yakın görüyorlar. Bu ana kadar 
KP'nin destekcisi olan ama bundan son~ 
ra bağımsız davranacağııu ilan etmiş bu
lunan ÇC§itli partiler de kendi aralarında 
belirli bir anlruımaya varamamış durum
da. Romanya'da Çavıışcsku devrildi fa
kat her şey istim üzerinde duruyor. 
Ortaya çıkan yeni güçler birbirleriyle 
Jıesaplruımanın kaçımlmaz oldoğunu 
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biliyor ve şimdiden bu hesaplaşmadan 
zaferlc çıkmarun planlarılll yapıyorlar. 
Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin yapılacak 
seçimlere katılacağını açıklaması bu sü· 
rece hız vermiş durumda. 

İkinci neden, bundan sonra uygulana
cak ekonomik politikadır. İMF reçetesi
ni hayata geçirmek için toplumdan 
özveri isteyen ve "eğer reformlar deste
klcnmezsc başanya ulaşamayacağız" 
diyen Walesa pek anlayış bulmuyor. 
KP'nin zam politikaları karşsmda i§çile
ri ayaklanmaya ve greve çağıran Wale
sa'nın bu tutumu işçilere geçmiş 

dönemin yöneticilerini anımsatıyor. Bu
güne kadar özveride bulunduguna ina
nan ışçı sınıfı yeni zamlar degil, 
ücretierin arttınlmasını bekliyor. 

Her yerleşik toplum, ileriye veya ge
riye attığı her adımda sarsıntılar ve alt
üst oluşlar geçırır. D. Avrupa 
ülkelerinin hepsi, ekonomiye içerecekle
ri kapitalizm oramnda bu sarsıntıyı geçi
reccklerdir. Sarsıntırun büyügü, 
ekonomik alt yapının deforme edilme
siyle başlayacaktır. Enflasyon, işsizlik ve 
hayat pahal!ılığı bu ülkelerin gelecekteki 
baş sorunu olacaktır. Sosyalist kazaruru
ların hertaraf edilmesi, KP'lerin gerile
tilmesi kadar kolay olmayacaktır. 
Uygulamalardan ortaya çıkacak her 
olumsuz durum, topluma içinden çıkıp 
geldiği durumu anımsatacaktır. Bunun 
örneklerini gördük. Çin ve Sovyetler 
Birligi'nde özel işletmelere, koopereli
Ilere vb. saldırılıyorsa bunun başlıca ne
deni, bu unsurların toplum hayatına 
soktugu yeni ve begenilmeyen degcrler
dir. 

Demek oluyor ki, olumsuzlugun 
olumlu yönde değiştirilmesinin zeminle
ri vardır. Fakat bunlara yeterlidir gözüy
le bakılamaz. Dağınık tepkiler 
örgiitlenip daha ileri hedeflere doğru 
yönetilmedikçc bu zenıinler, sadece ze
min olarak kalacaklardır ve belki de bu 
aşamada taşdıkları olumlu nitelikleri de 
yitireccklerdir. Olumsuz gelişmelerin 
ortaya çıkardığı avantajlardan ancak bir 
siyasal örgütlenme yararlanabilir ve ge
riye gidişi tersten müdahele ederek ile
riye doğru çevirebilir. Toplumsal 
değişmelere yön veren kcndiliginden ol
gular degil, var olan olgular üzerinde 
örgütlenen güçler dengesidir. Bundan 
sonraki gelişmelere damgasım vuracak 
olan budur. Bunun h ilincinde olan so
syalistlerin ohnası biricik umut kaynağı
dır. Bu sosyalistlere düşen görev, 
yazımızın başına koydugumuz Lenin'in 
sözleri doğrultusunda davranmaktır.ya
§anan süreçten ders alımr ve kararlı bir 
çalışma yürütülerek sınıfın güveni kaza
mlırsa, olumsuz gidişi olumlu yönde 
degiştirmenin olanağı vardır. Tersi du
rumda kendiliğinden bir değişikligin ol
ması bek1enemez ve §imdi var olan 
olanaklar da sönüp gider, tıpkı Yugosla
vya'da olduğu gibi hiçbir §CyİO farkına 
varılınadan kapitalizm bütün kurum ve 
kurulnşlarıyla topluma adepte olur ve 
birlikte yaşanınası gereken bir olgu ola
rak algılanır. 
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KÜRDISTAN'DA HALK DİRENİŞİ YÜKSELiYOR 

1 M. ZILAN 

Son yıllarda KUrdistan 'da önemli. gelişmeler yaşanıyor. 1'e
röı• ve sürgünle yıllaPdlr susturulmaya çalıştırılan Kürt hal
kı, "berxwedan Jiyane 11 şiyarıy1a sömürgecilere karşı yenid:::n 
ayağa kal kt.ı. önce Nusaybin ve Cizre 1 de başlayan cürenjş, 

sonra diğer bölgeleride sararak,onbinlerce Kürdista·11ı insa
nın katılımıyla tam bir ulusal direniş halin,:; dönüştü, Yürü
yüşler, kepeng kapatma, boykot vb. eylemlerle düşmana karşı 
Nusaybin' de çakıl an kıvılcımı bir ulusaJ isyan ateşine dö
nüştürdü. Yarın bi-, yangına dünüşebilecek din am i kJ eri bağ
rında taşıyan bu direnişlerle, Kürt halkı, sömürg-.-::ci teröre 
karşı yılmadığJ.nın mesajını vermek] e birJ. ikte, biz sosyalist 
ve yurtseverlere d•:: düşmana karşı savaşmaya hazır olduğunu) 
ancak örgütsüz ve öncüsüz olduğunun da mesajını ileti~ 

Bilindiği gibi,13 Mart'ta 13 PKK'li yurts::.:verjTC'nin işgal 
ordusunca Sa vur 1 da pusuya düşürülerek katled il di. Bunlarrtan 
üçü NusaybinlJ.ydi. Bu olay, TC ordnsunun ilçede e st 
terör ve baskılardan dolayı; kJ.nle dolu ilçe halkının sabrı
nı taşıran son damla oldu. Nitekim olay duyulduktan sonra 
Nusaybin esnafı kepenkleri kap:;:.ttıe15 Mart 'ta d;;ı BeJ.ecij_y•c 
meclis üyesinin oğlu olan Kamuran Dündar için ilçe de ya
pılan cenaze töreni, devlet terJrUne karşı bir protesto 
yürüyüşüne dönUştü.TC 1 n:i.n eli kanı·r. köpekleri yüı:>üyüşçülerin 
üzerine otomatik silahlarla ateş açtıla:". Açılan ateş sonucu 
Şemsettin Çiftçi adlı yurtsever şehit oldu;onlarca yurtsever 
de yaralandJ_; yü'-~lercesi gözaltına alındı. Bütün bu zül.me 
karşı lık eylemler durmadı. 16 Mart 1 ta Lisede dersler boykot 
ecU.ldi ve yürüyüş düzenlendi. Bir hafta sü:_ .... eyle l<.:apalı olan 
kepenkler 21 Mat:> C 'ta Newroz için tekrar kapatıldı. 

Nusaybin 'deki cUren i.alga dalga bütün Kürdistana yayıJctı 
önce Cizre kalkt-L~ 19 Mart 1 ta Nusaybin 1 del<.:i direnişi 

desteklemek ve devletin saldırılarJ .. nı protesto etmek in 
kepenlı;:ler kapatıldı. OkuJ.lar boykot edilçii. Bunun üzer:Lne 
onlarca yurtsever~ gözaltına alındı. 20 Ma.rt 1 ta ise 
onbine yakın b::LP protesto yürüyüşü düzen-
lendi. ve özgürlük tal f.iiJ.e 
getiren ve '~Kahrolsun TC devletin sloganıarı atıldı. TC 1 ni:n 
ı::15 \c-ın lı lcöpel<:leri bir Sı::ez daha haJ.ka ateş la::. 
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ateş sonucu; Mehmet Yılmaz, Yusuf Şa""ıin} Salth Elçioğlu adlı 
yurtseverler k:;ıtledildi ler. Onlarca kişi yaralandı, yüzler
ce insan da gözaltLna allndı. Aynı gün sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. Yasak 22 Mart' a kadar sürdü~ 23 Mart 1 ta tekrar 
binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle eylemler sürdürtil 
dü~ Katiller bıı kez yürüyüşe müdahale edecek cesareti kendi
lerinde bulamadıla::>. Yürüyüşlerin ardından,l9 Mart 'ta başıa
tJ.lan kepenk kapatma eylemj.de 26 Mart' a kadar s f1rdürüldü. 

Direniş dalgası daha sonra, tes.limiyete karşı direnl.ş ve 
işgala karşı bağımsı,;;lığın sembolu olan Newroz bayramıyla 
büttinleştirilerek; Der ik ı Sil van, Kızıl tepe; İ dil, l\1azıctağı 

Çınar,Batman,Dıyarbakır ve Dersimrde çeşitli eyle;n biçimleri 
ile sürdürüldü~ Hatta, TC sınırlarını aşarak} Kamış lı da' da 
yarıkı buldu. 

Bütün h.J gelişmeler ,gerek ülke<nizde gerekse dünyada önemli 
yankılar uyandJ"rdı ~öz elikle TC devlet in de büyülc bir ürküntü 
ve telaşa yolaçtı. Olayların bütün K. Kürdistana yayılması ve 
geniş bir katılımın olması fu•küntünün haşlıca sebepleriydi~ 
Eylemlerden sonra TC 'nin öneml i bir propaganda dayanağı da 
çüküyorJu~ önceleri, basın ve yayın aracılığı ile KUrdistan' 
daki mücadele 11 halktan kopuk üç-beş kişinin işi n olarak 
yansümaya çalışılıyordu. Ancak direnişler açık göste;"di ki 
sorun, sömürge bir halkla sömilrgec i barbar bir devletin ara
sındaki bir çatışmadır~ Sorun özünde yokedilmek ::l..stenen bir 
halkın (Kürt halkının) kurtuluş sorunudur~ Bu durum, Kürt 
halkının isteği doğrultusunda, yani özgürce kendi 
kendisi tayin etmediği mudetçe devanı edecektir. 
TC <levletj oluşan yeni durum karşısında yeni politikalar 
geliştirmeye başladı. Her zamanki gibi, "vatanın bölünmezl.i
ği,ulusun bütülüğü"nün teh1ikede olduğu sloganı (bu kez daha 
fe ryadi bir sesle) tekra.rladı ~ Yeni kararnameler le ulusal 
kurtuluş ha_reketinin önüne geçmeye çalıştı. Bu doğrultuda 
özal 1 tUm b~ırjuva partilerini uı·ısal u-;;:laşmaya çağırdı. Bu
güne kadar özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini hazmetmeyen SHP 
ve DYP'nin liderleri Inön~ ve Demirel alel a~ele köşke 
tılar. Devletin, Kürdistan' da gelişen ulusal hareketi dur
dur;nak için n elini sıkma 11 dlkları özal' a çek verdiler. 
Ardından, özelde Kürelistana yönelik ama, tüin TC'yi etkiliye
cek 413 sayıl·i_ nKanun Hükmünde Kararname 11 çıkarıJ.dı, Bu ka
.rarnameylei Bölge Va1iBine olağanüstü yetkiler veriliyor~ba
sına san_,ıür; Kürt halkına sürgün gibi bazı yeni baskı uygu
lamaları get i.r il.iyor. Kararna·ne ytirtirl üğe girdikten sonra, 
devrimci-demokrat ve sosyalist kesimlerden önemli bir tepki 
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gördü ama, bu tepki henüz eyleme d&nüştürülemedi. S~P ve DYP 

gibi sömürgeci partiler sanki. daha önce onaylamamışlar gibi 

kitleleri aldatmaya çalışıyorlar. Anacak bu, onlarında ANAP' 

ın suç ort"kları olduğunu gizleyemeyecektir.lr. 

Direnişler, düşmanda önemli b .ir korku yaratJ.rken dost güç

lerde de sempati ve destek duyguları uyandırdı. Ancak, bunlar 

yeterli düzeyde değildir. özelikle Türk Solunun direnişler 

kar>şısındaki pasif tavırları düşündürücüdür. 
Bugün sosyal istlı~r açJ..sından öneml i olan, direnişlerden 

günümüzün ve geleceğin mür~adele araç ve yöntemle!'ine yararlı 

olB.bilecek dersler çıkarmak ve gelişmelere örgütlll bir dü

zeyde müdahale edebilmektir. 

Gelişmelerin Tarihsel Arka Planı 
Direnişler ne dün ne de bugü:rı, durup dururken çıkı~ıadılar~ 

Direnişierin temelinde KUrdistan tın yüzyıllardır sömürge 

statüsunde tutulması ve halkımızı terörle bu köle statüsünde 

tutulmak istenmesi yatmaktadır. Yani sorun ulusal ve toplum

saldır. 

Kürelistarı bugün bir muh~rebe alanı gibidir. Dağıarda silahı-t 

eylemlee, şehirlerde halk başkaldırı sı. Bu olgular K. Kürdis

tan 'da 1938 Dersim isyanından buyana yaşanmadı. 

K·. Kürdistan 'da '12 Eylül Askeri Faşist darbeden sonra baskı 

ve zulüm estirildi. 1984 yılından sonra PKK'nin yaptığı 

askeri eylemlerle bu baskılar katrne-._"leştirildi. Kitleler 

içinde d·~vrimci hareketin yeterli. bir örgütlillüğe sahip ol

mayışı, buna bağlı olarak politize olamayan yığınların, 

bu eylemler karşısında tarafsız kalmayı ya da güçl ilden yana 

tavıt• koymasına yolaçtı. Bu köylülüğün genel· karekteridir. 

Geçerken belirtelim ki, PKK, devlete karşı ba;ılatığı b cık ll 

eylemleriyle toplactığJ.- sempatiyi, kendisinden yana tavır 

koymayan ki tle1ere yöneltk zor yöntemleri ı örgüt içi muhale

fete ve dış ın dak L devrimci gtiçlerJ i_nha etme yanlışlarıyJ.a 

harcıyo:>+Bu durum ,kitJ.ele:,in devrimci harekete güvenebilmesi 

ve o:ıunla birleşmesi önünde en.gel teşkil ediyor. 

TC devleti 1984 eylemleri bahane ederek, KUrdistan' da uygu-

lamaya koyduğu imha politikası ile bir bütün olarak Kürt 

halkını d.ilşman ilan etti~ Ve öz elikle eylemlerin yoğun oJ. duğu 

güney bölgesinde yoksul Kürt halkına karşı yoğun bir terör 

uyguladı. Aynı dönemde Irak Kürdistan'ına yönelik işgal plan 

larını hayata geçirebilmek için or:~.usunurı büyük bir gücl.m.ü 
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Kür.listana y:ığdı. Bunlar yetmiyormuş gibi, n özel Tim 11 a(tı ve
rilen öJ. üm nnngaları ve işbirlikçiler arasında fomruyuculuk 
sistemini örgütledi. Bunlar arcııığı ile hem K.Kürdistan hem 
d.e G. KUrdistana yö.1.elik yoğun operasyonlar yü2 Uttü Yüz
lerce savunmasız :insan kurşuna dizildi,binlercesini işkence
den geçirdi) namusuna el uzaı-"tı~ Terör, katliam ve işkence 

Kürdistan halkının günlUk yaşamı haline geldi. Bütün bunlar 
halkta gittikçe artan bir kin ve hfke uyandırctı.Bu politika 1 

Kürt hal.kJ"nda ulusal bilincin daha d:ı gelişmesine ve TC dev
letin-3 karşı bir isyana dünüştü. Işte bu noktada Nusaybin~ 
Cizre ve diğer bölgele-r'deki, direnişlerı e halk, "direnmek 
yaşamaktır" sloganında kin ve öfkesini somutlaştırdı. 
Kürılistan halkının, haklı özg'llrlük ve bağımsızlık -ı::alebj_ 

8J.nda yıllardır terör, sürgün ve katıianlar la bastırına
ya çalışan sömürgeci TC devleti bilmelidir ki,ulusal ve top
lum:3al kurtuluş hareket i her gün daha da gilçlerıerek gelişe

cektir. Bu gerçek Mart direnişleriyle ortaya çıkmıştır. 

~ıkartılması Gereken Dersler 
Birine isi 7 Kürdistan 1 da t 80 'li yıllara nat:ara.n bir ulusal 

biJ.inç sıçrama:n ve politizelik varJır. Bu durum öo;:-;elikle, 
k:ı.rlardat yoksul köyll.il ük ve gençlikte; şehirlerde, aydınlar, 
gençlik ve esnafta gör:llüyor. İşçi. sJ.nıfında btı bilinç cıJ.ız 
kalmakta. Bunu direnişler karşısında panif tavrıyla görmek 
•nümkün. İşçi sınıfının bu tavrı, özelikle sosyalist güçlerin 
hala sınıfa yClnelrneyişleriyle ancak açıklanabilir. Ne yazı. k 
ki, bilinçlenme ve politikleşme alan olarak gelişmesi il3 
orantılı derinlen.mesine gt~lişmeye sahip değildir. özeli.kle 
sınıfsal bilinç ve örgütlenme ütenilen dDzeyede değildir. 
Bilindiği gibi,ulusal bilinç tüm ülke boyunca artmış olsa da 
te!\: ba.;ıına ulusal bağımsızlık için y·~terli olmayabilir. ör
neğin, Filistin'de çok gelişmiş bir ulusal bi1inç olmasına 
rağmen, henüz bağıııısızlık kazanılmamıştır~ Kaldı ktt Kürdis
tan 1 da FKö düzeyinde b ı~~ örgütlenmeye de sahip deği·: iz~ Bur
dan çıkaraK, Kürdistan 1 da bii' Jev-.cim durumu yoktur ama, b :.ın un 
oluşmasının koşulları giderek gelişiyor~ Sosyalistler, günün 
koşullarına uygun araçlarla müdahaleci olabilirlerse bu du
rumu daha da hızlandırabilirler. 
Ikincisi, Direni.şlerin örgütlülUk düzeyidir. PKK 1 nin belli 
ey;Lemı,er.le etkinl , hatta yer yer direk insiyatifi,yle baş
ladığı biliniyor. Ancak birçok yerde de diğer sosyalist ve 
yurtsever hareketlerin :Jrtak ins5.yatifi sözkonusu<lui', şehir-
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lere doğ.t'U gelince bu insiyatif artmaktadır. :F'akat b·~ durum 
direnişierin yarı örgütlü bL" halk hareketi olduğu gerçeğini 
ortadan kaldı:t'maz. Çünkü, direnişleri belirleyen/örgütleyen 
hareketı_,c;r değil, onları b·~lirleyen/örgütleyen direnişlerdir, 

Üçünçüsü~ Bugün K. Kü~'distan 'da politik mlicadtüe,silahlı mü
cadele ile desteklenınedikçe, devrJ..mle karşı-devrim arasındaki 
çelişkinin düzeyine uygun d•)Vrimci bir mücadele yürütmek zor 
dur. Çünkü, politik mücadelenin uygulanan yöntemleri kitle
leri kucaklama noktasında ve p:·:litik mücadele açısından ye
tersizdirler. Politik şartlar ağır ı aşmış, karşı-devrim ağır 
askeri saldırı lar yürütmektedir.Bu durıunda proletarya sosya
listleri güçlerini birleştirmeli,böylece her alanda ve çeşit 
li mücadele araçlarını kullanarak sürece müdahale etmelidir
ler ve Bilahlı müzdalenin dayatığı görevler görülmelidir~ 

PKK, birçok hatalar yapmasına rağmen t önemli kazan:ı.mlarda 
elde edebiliyor~ Bu daha çok silahlı mücadeleyi sürekli 
tutabilmesinin sonucudur.. Doğru b.lr sosyalist önderlik al
tında verilecek bir silahlı mücadele kazanımları daha ile
riye götürecektir. 

SilahlJ. mücadele aracını günün koşullarına uygun bir bi
çimde kullanmak, yığınlar içinde diğer mticadeJ. e araçlarını 
inkar etmek ya da ikinci. plana düşürnıek anlamında değildir* 
Günlin koşullarının dayatığı temel mücadele biçimi yığınların 
örgütlenmesi ve politize edilmesidir. SilahlJ. mücadele, buna 

bağlı ve parelel yürütüldüğü takdirde bir anlam kazanır.öze
likle 12 Eylül sonrası politik ve ekonomik baskılardan do
layı, şehirlere göç giderek artmakta. Bu durillit şehirlerdekj 
kitle çalışmasının önemını ortaya çıkartmaktad.ır~ Gerek 
gerila hareketinin geliş::.p gü-.:;lerunesi açısından geı•ekse ~ po
litik mücadele açısından şehirlerin önemi, son direnişlerde 
de göründüğü gibi blr• hayli büyüktür. 

Dördüncüsü ve bence hemen atılması gereken adım; Kürdistan 
da di "eniş atc;şi gelişmeye devam ederken biz sosyalistlere 
düşen ilk iş ve atılması gereken ilk adım dienişlere öncülük 
yapacak, şehit düşen, sUrgtin ve tutukJanan insanlarımıza ma
ddi ve manevi olarak sahip çıkacak kornitelerin örgütlenmesi
dir. Bu komitelerde her sosyalist ve yurtsever örgütlerden 
kişilerin olacağı gibi, bulunduklarl. bölgelerde kitle üze
rinde etkili ilerici,yurtsever insanların da katılımına öze
likle önem verilmelidir. Buna parelel,Türkiye ve yurtdışında 
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cta benzeri destek k om i tel er• i oluşturulması gerekir. K ür d is tan 

ulusal ve toplumsal kurtuluş hareketi çok nazik bir süreçten 
geçiyor. Bu sürece uygun mücadele araçlarını iyi seçemesek) 

ye~1i.den bir gerilemeyle hareket geri tepebiJ_ir~ 

son Olarak 
Kısaca şunları belirtmek istiyorum: Kllrdistan 'da ulusal 

kurtuluş hareketi nicelik ve nitelik olarak önemli bir düze

ye gelmiştir. Bugün K. Kürdistan ulusal kurtuluğ hareketi 

görünürele PKK'nin öncülüğündedir. Bana göre,bu hareltet esas 

olar-ık ilerici b1r hareket olmasına karşın )önemli yanlışları 

ve eksikleri vardır ve proleter sosyalist blr parti örgüt

lenmesiyle aşılması gerekir~ Bu nedenle Devrimci-sosyalist

ler j'anlJ.zca PKK 1 yi eıeşti:rmekle kalmamalı aynı zamanda onun 

alternitirinde ortaya koymalıdl"rlar. Aksi takdirde yapılacak 

eleştirllerin bir d,~ğeri kalmaz~ 

--------·--------
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SOSYALiSTLERiN BİRLİK SORUNU VE ZORUNLU 
GÖREVLERİMiZ 

Giriş 
Sınıflar, kendi siyasal partileri olma

dan sımf mücadelelerinde etkileyici bir 
rol oynayamazlar. Kapitalist toplumda 
insanlıgın tarihi bu deneylede doludur. 

Nasıl ki, kapitalist toplumun egemen sı
nıfı burjuvazi toplum üzerindeki ege
menligini sürdürmek ıçın, yasarnaı 

yürütme, ordu ve partilere sahipse h;çi 
sırufıda burjuva iktidarına karşı mücade
lesini baganya nlaştırabilmesi için bir 
parti örgütüne sahip olmak zorundadır. 

Bu ilke her kapitalist ülkede geçerli 
oldugu gibi ülkemiz Kürdistancia'da ge
çerlidir, Kürdistalı her sosyalist parti, 
örgüt ve hareket bu gerçeğin bilinciyle 
hareket ettiği taktirde, önümüzdeki en 
acil çözülmesi gereken sorunun sosyalist 
bir örgüt sorunu oldugunu görevlerinin 
bıışına koyaeaktır. Ba!jka bir değh;le üJ. 
kemizin sosyalistlerini bir çalı altında to· 
parlayan bir örgütlenmenin zorunluluğu 
kaçınılmaz olmuştur ve diğer tüm görev
ler bizce buna bağlı olarak ele alınmalı· 
dır. 

(Hkemizdc sosyalist hareketi bir güç 

olarak ortaya çıktıgı '70'lı yıllardan bu 
yana parti sorununu yeterli olmasada 
ÇC!jitJi biçimlerde tartl§tı. Bu yakıcı soru
na baglı olarak, sosyalistlerin birliğide 

tartl§ma gündemden kalkmadı. Fakat, o 
günün bölünmüş olan dünya sosyalist 
hareketİnı ülkemiz sosyalistleri üzerin
deki belirlcyiciligi, bundan kaynaklanan 
dar, sığ ve §aploncu anla)'l!llar, bu oda
klardan (SBKP, ÇKP ve AEP) baıjımsız 
tavır koyan ve eleştirİcİ olan örgütlerin 
güçsüzliiğü; (Sözkonusu odaklara de!jti
rici bakılınasına rağmen, bu güçler solda 
egemen olan sakat çalı.)ma ve örgütlen~ 
me geleneğini de siirdürdüler.) ve en 
öncmliside bilimsel sosyalist teorinin sı
nıfa götürülerneyi§i, hareketin sınıfla bü
tünleşemeyh;i ve toplumumuzun feodal 
aşiretçi kültüründen kaynaklanan anti
demokratik örgüt anla)'l!lınm ıışılamayı

şı, örgütsel birliklerin başansızlıkla 

sonuçlanmasının başlıca sebepleri oldu
lar. 

12 Eylül'e birlikte, zaten bölünmüş 
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olan sosyalist hareketler birer birer yeni
den parçalanarak süreç içerisinde marji
naleşmeye başladılar. Bö!ümnenin yanı 
sıra, yurt dışı olmarun yaratıgı a-politi
kleşme de eklenince sosyalist hareketin 
yenilgisi kaçınılmaz oldu. 

Kürdistan sosyalist hareketin bu bö
lünmiişlüğü, son gelişmelerin bize yükle
diği görevler ve uluslaraısı sosyalist 
hareketteki gelişmeler ve değişiklikler 

sonucuı bir yandan sosyalistlerin bir par
ti çatısı altında birleşbilme zorunluluğu 

yaratmıştır, diğer yandan da birlik önün
deki birçok engeli ortadan kaldırmt'jlır. 
Örneğin SBKP, ÇKP ve AEP. 

Ancakılıirlik sorunlannı tartışırken, 

geçmişimizden bagımsız ele alamay1l. 
Çünkü geleceği ve günümilzü kazanmak 
için, geçmişin mühasebesinin sağlıklı ya
pılması ve kadroların bilincine çıkartıl

ması birliğin sağlıklı yurumesının 

olmazsa olmazıdır. Geçmiş olumsuzluk
lardan, olumlu dersler çıkarabilmemiz 
için, buna gereksinim vardır. Özelikle 
geçmişin devrimci harekete yaratıgı, 

onarılınası güç tahribatları düşündüğü
müzde, geçmişi mülıasebesebe etmenin 
önemini de kavramış olacagız. (Biz bu
nu T.S'in birinci sayısında yapmaya çalı· 
ştık). 

Ilirlik Surmilina Ya.klııı,ı<nınaız. 

aç 
mevcut yaıpmıızla 
ve kimisi 

bir 
üzerinde durabilceık 
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hiye"miz yok. Geride bırakt@mız örgüt
sel bunalım ve fesin durumunu gör
mezden gelirsek, bu iddia karşısında 

söyleyecek pek sözümüz ohnaz. Fakat, 
her şey geçmişiyle anlamlıdır. Nereden 
nereye sorusundan hareketle bir değer
lendirme yapıld@nda katettiğimiz yol 
küçümsenemez. Gereklerini yerine ge~ 
tirrnek koşuluyla bugün "az şey" olan 
varhgıımzla yarın "çok şey" yapabileceği
miz yadsınamaz. 

Bu anlamda bizim için zor olan geri~ 
de kalmıştır. Yeni bir sürece girdik ve 
yeni zorluklar bizi bekliyor. An'ın ve ge
leceğin güçlüklerini mevcut halimizle 
aşamayız. Büyük işler başaracakianna 

dair sözler vererek siyaset sahnesine çı
kan ama, kliçük sorunlar karşısında bile 
kararlıca duramayanlar gibi kendimizi 
abartmanın hiçbir anlamı yok. Kendi gü
çümüzün bilincinde olarak hareket et
memiz sadece bir farkı ortaya koymanın 
değil, devrim mücadelesi karşısındaki 

sorumlu!ugumuzun geregidir de. Bu 
sözlerden iddialı olmadığı.rnız çıkarılma· 
malıdır. iddialıyız! Fakat, mevcut gücü
müz ve örgütlülük düzeyimizlc bu 
iddiayı kaldırabilecck durumda değiliz. 
İddiamızm sahibi olmak için, her şeyden 
önce, örgütlülüğümüzü 

geniş yıgınsal baglara sahip olmamız ge
rekiyor. Bumı id-
diamızm sahibi 
basan:\lzlık bizleri kuşaınıaktan 
kinmc:yccckt.ir. '80 önr.esi sosyali.st 

gönemedigi~dakabullene"aediği 
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olmamız i~in vazgecemeyeccgımız ilk 
koşuldur. Örgütsel yeniden ioşaımz bu
nun ifadesidir. Bütün yoldaşlar bnnıın 
bilincindeyi7_ Bilincinde olmamız gere· 
ken bir başka koşul dalıa vardır: o da so
syulistlerin birilgi sorunudur. Örgütsel 
yapımızı güçlendirmemiz ve emekçi yığ· 
mlarla biitüııleşıııemiz ne kadar önem
liyse, bıı aşamada çeşiıli örgütsel çatılar 
altında veya biçbir örgüte dahil olmadan 
bağımsız çalı§an sosyalistlerin birilgi de 
bir o kadar önemlidir. Kendimizi sosya
list diiı;üncenin merkezine koynp dı§

ımızdakileri sosyalist sayınamak, çoktan 
geride bırakllğıımz kısır bir anlayŞır. 

Hiç kll§ku yok, sosyalist olarak görme
digirniz ve bir örgüt içinde yer alaımya· 
cağımız örgütlenmeler varılır. 

Bağımsızlık ve sosyalizmi hedef almayan 
reformİstler ile milliyetçiler bu kesimi 
öluşturmaktadırlar. Sözünü ettıgımız 

birlik, bu ik.i uç arasındaki yelpazenin şu 
veya bu kanadında yer alan, tali farklılı· 
klar dışında bizimle ayın esaslara daya
nan sosyalistlerin birligidir. Çeıiıli 

nedenlerden dolayı bir arada olmaclığı
ıııız bu kesim ve örgütlenmeleri kendi
mizin dışında göremeyiz. Ararmzda 
düşünce farklılıklan vardır ancak, bun
ları giderebilecek olanaklara sahibiz. 
Bunun için, sosyalistlerin örgütsel siya
sal birligini her aşamada gündeme getir· 
mek ve birliği gerçekleştirmek örgütsel 
görevlerimizden biridir. 

Y ayımımzın ilk sayısıııda sorun üze·· 
rinde özel olarak durmamamız, yolda· 
şlanrmz taerafmdan degil de dostlarımız 
tarafından bir eksiklik olarak veya soru· 
nu yeterince önemsemcdigimiz şeklinde 
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yorumlanabilir. Bize d~n, bu yazının 
ifadesi olarak birlik sorununu önemse
diğimizi belirtmektir. Ortaya koydugu· 
muz anlayış sadece tartışmalarda 

malzeme oLsun, "bizim de birlik görüı;ü
müz var" diye değildir. Ülkemiz devri
mıııın geçirmiş olduğu bu kadar 
badiredcn sonra hala lıüyle bir anlayış 
taşımamn, iş ımpmak için değil de laf 
üretmek için ortaya birşeyler sürmenin 
sorumsuzluk olacagımn bilincindeyiz. 
Ülkemizin durumu bizden skolastik tar
tışmalar yaparak kendi kendimizi tatmin 
etmeyi değil, devrimi muzaffer kılacak 
aclımlar atmamızı ve bu nğurda gereken 
özveride bulunmamızı istiyor. salıipiene
meyeceğimiz ve gereklerini yerine gcti
rcmcycccgimiz düşünceler ortaya atarak 
bunlar etrafında yıldırımlar yağdırmak 

sadece sosyalistlere değil, örgütsel çalış
malanınıza da zarar verecektir. 11Söi'ün 
gerektirdigi "eyleın"lilikte bulunmak bu 
alandaki ilkcmizdir. 

Rirligin Önemi. 
Sosyalistlerin iirgütsel-pnlitik birliği 

neden ()nemlidir'? 
Bu konuda teori yapınanın hiç gereği 

olmadığı inancındayız. Sosyalistlerin 
dağınık olduğu ve bundan ötürü atıl ka
lınclığı koşullarda birliğe önem aifetmek 
dnğal bir cglimdir. Ayrıca bugünün öııii· 
müze çıkardığı görevleri layıkıyla başa· 
rabilınek için başka bir alternetifin §U an 
yok oldugunu da belirtmek gerek. Birlik 
sorunu, bu yazının girişinde de belirtiği
miz gibi dün tartışıldı. Bugün tartışmalar 
devam ediyor. Birligin saglanmaması 

halinde gel~meler henüz umut verici 
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tekoşina sosyalist ----

düzeye gelmemiştir-gelecekte de tarlı§!
lacaktır. 

Fakat, sosyalistlerin birliği sorununu 
artık, "dogal bir istektir" diyerek geçişıi
remeyiz. Bu sorunu ne '70'li ne de '80'1i 
yıllardaki gibi ele alamayız. "Dün bu is
tek vardı, bugün olması normaldır" diye
rek "keyfi" bir tutum içinde olamayız. 
Bizi bu "keyfiye!"ten çıkarıp birliği sag
lamaya mahkiim eden önemli iki neden 
vardır. 

Birincisi, paha biçilmez degerde olan 
zarnarun çok ucuz kullamldığı dönemde 
ülkemizin içinde bulunduğu durum ve 
sosyalistlere çıkardığı davetiyedir. Bu 
davetiye "isteğe baglıdır" kaydı taşınuy
or. Ülkenin ortaya koyduğu bir "mecbu
riyet"tir ve onun gelcccgini belirleme 
hakkım kendinde gören sosyalisliere so
nımluluklanm anımsatan bir 11Cmir"dir. 
Pratik faaliyetten çok teorik üretime, 
esas konulardaki ortaklıktan çok niians 
ve tali konulardaki ayniıkiara önem ve
ren ve bunları gidererek ,,mükemmel" 
bir birlik yaratınaya çalışan bizlere hatır-
1atılan; dagtruk güçlerin toparlanması1 
merkczile,ıtirilmesi ve tek bir hedefe 
doğru-sınıfl örgüdeyip emekçi yığınların 
başına geçirerek devrim hedefine doğru 
yöneltmektir. Devlet terörü karşsında 
dağınık ve öndersiz olan emekçi yığın
lar, kendilerini kurtuluşa götürecek bir 
pusula arıyor. Küçük-burjuva sınıfsal ka
rekterinden kaynaklanan karmaşık çizgi
siyle PKK bu güveni vermiyor ve devlete 
karş başlattığı olumlu başkaldırıyla to
pladığı sempatiyi, hergün bir yenisiyle 
güçlendirdigi yanlış ve olumsuzluklarıyla 
harcıyor. Bundan yararlanmaya çal!!jan 
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reformİstler ise, daha ileri adımlar at
maya ham olan balkın enerjisini düzen· 
içi kanallara akıtarak amaçlarına 
ulaşınaya çalı:;ıyorlar. Böyle bir durum
da önümüze koyduğumuz 'ne yapıyo
ruz?" sorusuna "ne yapabiliriz?ıı 
sorusunu da ekleyerek hareket etme
liyiz. Sosyalisliere duyulan ihtiyacın ve 
sorumluluğumuzun bilincine varırsak 
şimdi yaptığımızdan daha fazlasım yapa
bileceğimiz açıktır. 

Birlik sorusunu ciddiyeıle ele alma
nuzı dayatan ikinci neden ise, uluslara
rası gelişmelerdir. Devrim ve 
karşı-devrimierin kendi siyasal cografya • 
sı dışına çıkarak dalga dalga yayıldıkları 
bir dünyada yaşıyoruz. İlerleme ve geri
lemelerden ülkemiz de payına d!i§eni 
alıyor. Dünyada sosyalizm ini} eğrisin
dedir ve bu eğride hızla ilerleyen ülkele
rin nerede duracakianna dair hiçbir 
güvence yoktur. 12 Eylül askeri-faşist 
diktatörlüğüylc alınan yenilginin üzerine 
bu gerHeyişin gündemle,ımcsinin ülke
mizdeki yansıması milliyetçilik ve refor
mizim egiimlcrinin güçlenmesi şeklinde 
cereyan ediyor. Gerek ulusal gerekse 
uluslararası eranada sosyalizmin gerile~ 
mcsiyle birlikte güçlenmeye başlayan ge
ncı rüzgarlar karşısında dağınık 
durumda olan sosyalistler kararlıca du
ramazlar. Bu rüzgarlar karşsmda dağı
nık güçlerle degil, örgütlü·birleşik 
güçlerle kararlı bir şekilde durulabilir. 
Siyasal yönelişler toplumsal durumun 
bir yansımasıdır. Çürüyen topluma özgii 
ne kadar koku varsa siyasal atmosfere 
sinmiş durumdadır. Batı kapitalizminin 
rüzgarları sadece Doğu Avrupa iizerin-
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de değil, dünya da olmak üzere, ülkemiz 

üzeinde de esiyor ve bütün reformistle
rimlz bu rüzgarlan alabildigine körüklü· 
yor. Bir yandan ülke gerçekleri, diğer 
yandan dünyadaki deği§ikliklcr bize, 
esas konular üzerinde örgütsel birligi 
saglayıp mücadele alaıundaki yerimizi 
almaktan başka seçenek bıraknnyor. 

Önümiizdeld Engeller. 
Olumlu bir i§ yapılmaya kalkışıldjgın

da olumsuzluklardan hareket etmek ge· 
nel bir eğlimdir. İnsan dimagı 
11olacak'1tan degil de~ 'lolm~~~ ve 
''olanııdan hareketle bugüne yönvermeye 
çali§tıgıDdan, birlik sorununun yakıcılık 
arzettigi günümüzde geçrni§teki olum· 
suzluklan veri almak i§in mantıgı ge
reğidir. 

Fakat, geçmi§teki olumsuzluklardan 
ötürü "dün olmadı bugün de olmaz" 
diyerek geleceği ipotek altına almakla 
bir yere varılamaz. Bizler için bir kenara 
i tilması gereken bu anlaYl§ln yerine bir. 

ligi saglayabilecegimiz; hiç değilse gele
cege olumlu bir miras bırakabileceğimiz 
anlayışımn konulmasıdır. 

Kürdistanlı sosyalistlerin hatın sayılır 
bir geçmişi vardır. Buna karşın hatırı 

sayılır bir gelenek yaratılamamıştır. Bu 
olumsuz geleneğin içinde eriyip giden 
kimi olumlu yaklaşım ve adımlar etkin 
olamamış,birbirine bir nefes kadar yakın 

Kaf Da,ğı kadar uzak sosyalistlerin dü· 
nyasında "hoş seda" olarak kalmıştır. Ki
ml zaman bazı güçler, sosyalistlerin 
siyasal-örgütsel birliginin üzerinde cid· 

diyelle durmaıım; ve buna yönelik politi
kalan olmamıştır. Buna ragmen, emekçi 
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yığınlarm bu istegini sümürmck için bir~ 
likcilerden daha birlikd kesilebilmişler
dir. Bazı kesimlerde birilgin ancak, bir 
elin parınağını gcçmiyen örgüt eliti tara~ 
fından hazırlanıp, tartışmaya sokulnıa

dan yine bu elit tarafından kabul 
görüldüğü kendi programları etrafında 
saglanabilinir manııgıyla kendilerine ge
len bütün öneri ve zaman zaman olu§an 
birlik koşullarını değerlendirenıemi§ler

dir. Bıı çarpıklık, birliğe umut baglayan 
yüzlerce kadronun ve binlerce emekçi 
üzerinde hayal kırıklıgı ve güvensizlik 
yaratmıştır.Benzer durumlara bugünde 
rastlamak mümkün. Sosyalistlerin bir· 
liğini savunan ve varolan çalışmalara ka· 
tılan güçlerin (hepsi degil tabi) ne 

yayınlarında ne de günlük politik pratik 
çalışmalarında bıı yönde bir çaba ya rast· 
lıyoruz. Hatta son aylarda bunun tam 
tersi pratik adımlar atılmakta. 

Daha önce kurulan çeşitli birlikler 
ise, ya çok kısa ömürlü olmıış ya da hiç· 
bir pratik ilerleme sağlıyamam"itır. 

Büyük umutlarla kurulan birlikler çok 
kısa sürede ve önemli bir i§ yapmadan 
dagılıp gittiklerinden, büyük umuı

suzhıklar yaratmıştır.Ortaya atılan her 
yeni birlik önerileri de, bu olumsuzluk
lar "i@nda değerlendirildiginden, bir
ligin gerekli ve zorunluluguna inanan en 
iyimser insanlar tarafından bile 1'nasıl ol~ 

sa bir şey çıkmaz' önyargısıyla kan;ılan

mıştır. Bii!ün bunlara bir de 'snmuttan 
kopuş" luk, adına hareket ettiği, siyaset 
yaptıgı sımfa yönelmeyi§, tersine, ondan 
çok farklı yerlerde seyretmesi ve genel 
olarak olumsuz örgütsel anlayışlar 

eklendiginde varolan örgütlerin yeniden 
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bölünmesi ve atomize olw; kaçınılmaz ı tamk olduk. Bizce en saglıklı ve tutarlı 
son olmııı;tur. birlikler yaşarmn her alamndaki pratik 

Birliğin olııı;turulması önündeki tek 1 faaliyet.lerde ortak iş yapmakla sağlana
engel bu değildir. Hatta kimileri için bu bilir. Bununla teorik tartışmaların öne
engel varolan yapıları korumak için sık- mini küçümsediğimiz anlamı 

ça arunısatılan bir gerekçedir. Doğası çıkartılmamalıdır. Pratik faaliyete önem 
gereği gerekçeler pek dayanaksız oldu· verişimizin iki nedeni vardır. 
klarmdan, kararlı bir tutum la a:ıılabil- Birincisi, çeşitli örgüt ve çevreden ge
eeekleri açıktır. Bundan daha güçlü olan len ve birbirlerini çok az tamyan kadro· 
engel, varolan sosyalist örgütlenme ve lar arası güveni sagladığımn yaııı sıra, 

çevrelerin isteksizliğidir. Her örgüt ken· emekçi yığınlarda ·ba:ıansız örnekleri 
di varlığını meşru görmektedir. Hiçbir sonucu·, birlige karşı olııı;muş olan gü
sosyalist örgüt bir digerini gayri-meşru vensizligi ortadan kaldırmamil en etkili 
gösterebilecek denli yığınsal baglara sa· aracı ortak iş yapmaktır. 
lıip değildir. Bunun farkında olunduğu İkincisi ise, bugiine kadar birlik çalış
için her örgüt kendisini ortaya koymakta malarında gelenek baline gelmiş olan 
ve birliğin kendi ekseninde olııı;ması ge- tartışma ve görüşmelerin lider kadrolar 
rektiğini ileri sürmektedir. Bunu açıktan tarafından yürütülmesi ve diğer kadrola
söyleyenler olduğu gibi, dalaylı yollar- rm bu tartışmalara ya hiç katılmayışı ya 
dan çeşitli biçimler altında ortaya kuy· da çalışmalarla ilgili tek yönlü bilgilendi· 
anlar da vardır. rilmesidir. Pratik faaliyetlere ortak katı· 

Biliyoruz ki, lıerşeyin açık-seçik gö- lım, beraberinde birlik yapan güçlerin 
ründügü bir yerde ilerleme kaydedilir; bütün organlarında sorunların tartışti· 

bunun olmadığı yerde bir adım bile ilcr· masına olanak saglıyacaktır. Bugi.iıı böy· 
lenemez. Bu anlamda en biiyük engel, le bir faaliyet olmadığından hemen 
kafalardaki düşüncelerin bir türlü ortaya hemen birlik sorunları sosyalist kadro ve 
konmamasıdır. 'Birlik bizim bünye· sempatizanlar içinde geniş tartışı!

mizde sağlanmalıdır" diyenlere "evet"" mamaktadır. 

veya "hayır" diyerek bir sonuca varmak 
veya orta yolda bulııı;mak mümkündür 
ama, birlige niyeti olmadığı halde "bir· 
likçi" görünen fakat gerçek druıünLce:ıini 
ortaya koymadığından nüansları ilke dü
zeyine yükselterek birlik görii§melerini 
hep "tart!!jma" düzeyinde tutanlada bir 
sonuca varmak mümkiin değildir. Bu· 
nun örnegini daha önce, hem bizim ken
di pratiğimizde hemde dışımızda olıışan 
birlik çal:!!jmalannın pratiğinde 

Engeleri Aşmak Zorundayız, 
Önümüzdeki engellere baktığınuzda 

sorun, altından kallolamayacakllU§ gibi 
görünüyor. Fakat, unutulmamalı 

bizleri böyle düşünmeye iten neden yu
karda sıraladığımız olumsuzluklardır. 
Her şeyden önce bizim görevimiz olum· 
suzlııklara işaret ederek görevimizi yap
rnl!jlığın huzuru içinde kii§eye çekilip 
izleyici olmak değil, ortaya koyduğumuz 
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olumsuzluklan aşmak için bir yol bul
mak ve eylem adarnma yaraşır tarzda bu 
yolda kararlı ca yürümektir. 

Önder yoldaşlardan sempatizan yol
claşiara kadar hepimizin doğruluğunu 
kabul etmemiz gereken şey; baştan belli 
vurgu! aya geldigimiz, geçmişte sosyalist
!erin birliğine i~kin beyan edilen olum
suz görüşleri, atılan başansız adımlan ve 
umut verici olmayan gelenekleri bundan 
sonra sürdürmek zorunda olmadığı

mızdır. Bundan kurtulrnanuz gerekiyor. 
Bu görüşün doğruluğuna ve gerekliliği
ne diger sosyalist yoldaşları ikna etmek 
için öncelikle kendimiz ikna olmak du
nımnndayız. Doğruluğuna ve gerekli
ligine iıı.anmadıgınuz bir görüşü 
d!§lmızdakilerle ıarl!§lp sonuca vardır
manın olanağı yoktur. 

Sosyalistlerin birliği konusunda "ayrı
.bk"lardan degil, "ortak"lıklardan kalka
rak sonuca varmak ilkemiz olmalıdır. 

Belki de hep "ayrılık"lardan hareket et
meyi görev bilmiş olanlar bulundugu 
için böyle davranmamız gerekiyor. Ama 
daha çok doğruluğuna inandığıımz için 
yapmalıyız bunu. Bu koşullarda ara
nuzdaki ortak yanlar bütün sosyalistlerin 
(ya da sosyalis part örgütlenmesini savu
nanlann) örgütsel birliğini saglarnaya 
yetmeyebilir/yel.miyorda. Fakat, izlediği
miz yolun sonunda daha başka olanaklar 
yakalayabiliriz. Örneğin, bütün sosyalist
leri değil de, birkaç örgüt veya çevreyi 
kapsayan bir örgüt yaratılabilir. Diyelim 
ki, tespit ettigirniz ortak noktalar örgüt
sel birlik için yeterli bnlunmadı. Fakat, 
bu ortak noktalardan hareketle atacağı
nuz ortak adımlarla ilerde örgütsel bir-
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ligin yaratılmasını gerçekle§!irebiliriz. 
Anlaşabildiğimiz noktalara uygun düşü
yorsa neden bir "sosyalist blok" oloştur
mayalım? Neden bir ortak yayın 

çıkaramayalım? Neden çeşitli pratik faa
liyetleri birlikte örgütlemeyelim? Yukar
da da işaret ettigimiz gibi, ortak 
zeminler üzerinde ortak pratik faaliyetle 
sosyalistlerin birligi daha sağlıklı bir bi
çimde gerçekleşmez 

mi? 
Ayrılıkları öne ~ıkararak verimli bir 

sonuç alaınayız. Bu anlayışmızdan "ayrı
lıklara gözyıımalım'· ya da "onları tarlı§
ınayalım" sonucu kesinlikle 
çıkarılmamalıdır. Örgütsel bir birliğin 
sağlıklı terneler üzerinde kurulması için 
mutlaka bunlar ele alınmalı ve çözüme 
kavuşturulmalıdır. Esasa iliıjkin her şey
in koıııışulup çüzüme kavw;turuldugu 
bir ıemin üzerinde oluşan örgütsel bir
ligin göreceği işle, birçok sorunu içinde 
banndırarak kurulan bir birliğin göre
ceği İıj asla kıyaslanamaz. Sağlıklı örgüt
sel birlik, esas konular üzerinde 
anlaşmaya vanlarak kurulan birliktir. 
Esas konuların bir kısnunı dahi olsa dış
arda bırakarak kurulan birlik bir süre 
gönülleri hoş tutar ama, daha sonra da 
dağılmakla yüz yüze gelir. "Aynlık'.!ar

dan degil de "ortak'"lıklardan hareket et
mek bu anlamdadır. Bu, bir yöntem 
sorunudur. AyTılıklarımızın ne oldugunu 
ve neye tekabül ettigini (esasa mı, yoksa 
talli mi?) anlamanuz ve bunları anlata
bilmemiz için öncelikle uelerde ayın dü
şüncede olduğumuzu tespit etmemiz 
gerekir. Bu yöntemle belli bir yere varıl
dıktan sonra tali konulan ele almamız 
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anlayışımıza ters düşmez. Ancak, bizim 
soruna böyle bakışımız örgütsel birliğin 
saglanacagı anlamına gelmez tabi ki. 
Birlik yaptıijımız güçlerinde bu yöntemi 
benimserneleri halinde bu mümkün 
olacaktır. 

Bu yöntem izlenir, tespit edilen ortak 
anlayışiara paralel pratik adımlar atılırsa 
sanırız, birliğe giden yolun köşe truıları 

döşenmiş olur. 

Örgütsel Birliğin Çerçevesi 
Sosyalistlerin örgütsel birligi ıçın 

"esas'' ve 11 tali" konular vurgusunu yapag
cldik. Bununla neyi anlatmak istiyoruz? 
Ya da bundan neyi anlıyoruz? Çünkü, 
hemen hemen herkes ııesasıı sözcüğünde 
an1a)ıyor ama, bu 11 Csaslt sözcügün içini 
kendine göre dolduruyor. 

Bizim için esas olan~ marksist~leninst 
dünya görüşü ışıijında program·örgüt ve 
taktik birliktir. Bu üç konuda aynı an
layışı paylruıtıktan sonra, sosyalistle
rin,ayrı ayn örgütsel yapılar altmda 
mücadele etmeleri ihtiyaç değil, lükstür. 

Progranumız Demokratik Halk Dev· 
rimi programıdır. Kimi örgütler bunun 
lıruıına "ulusal"ı eklernet eler. Oysa öz iti
barıyle hayata geçirilmck istenen aym 
programdır. Bizcc önemli olan 11ÖZ

11dür. 
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Bunda anlruıtıktan sonra gerisini çözmek 
kolaydır. 

Örgütsel anlayışımız, Lcninst örgüt il
kesini esas alır. Demokratik-merkezyet
çilik, azın!ıgın çogunluga uyması, 

azınlıgın haklarının korunması vb. Bun
dan hizipçiliğe müsamaha edileceği an
lruıılmamalı. Örgütsel disiplin esastır ve 
hiç kimse bu disiplinden muaf degildir. 
Tartl!jma özgürlüğünlin sınırı, tartl§tlan 
konumm yetkili organlar tarafından ka· 
rar altına alınmasına kadardır. Alınan 

kararın hayata geçirilmesi, ona karşı 

olanların altına girecekleri kesin yiiküm· 
lülüktür vb. 

Taktik, kime karşı kiminle ve nasıl 
mücadele edcccgimizi nct!C§tirir. Belirli 
bir dönemi kapsiyan taktik alanda, aynı 
programa sahip ve aynı örgüt içinde yer 
alanların dost ve düşmanın kim oldugıı 
konusunda da görüşbirliği içinde olma
lan gerekmektedir. 

Sosyalistlerin birligi, bu çerçevede 
analruıabilen örgütlerle ve gruplarla bit
mcyeccği apaçık ortadadır ülkemizde. 
Çünkü birlik, ancak emekçi sınıfla birle
şebildiği takdirde gerçek hedefine ulruı
ID!!j olacaktır. 
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(10.1.1948- - - -) 

ZEKi ADSIZ IK.SALEHJ 
TSK GENEL SEKRETERi 
ORK AS. KONSEY BŞK. 

KÜRDİSTAN IWRTUI.UŞ MÜCJIDELRSİNİN YİÖİT 
SAVAŞÇILARI ARASINDA ONURLU ALAN 
ZEKİ J\DSIZ'I SAYGIYLA ANIYORUZ! ••• 

Mustafa Kaçaroğlu,Cemil GOndoğan, 
38 Devrimci tutuklu adına Coşkun Üsterci, 
Rızgari Hareketi tutsakları adına Neaimi Yaman, 

Hareketi tutsaklarından Bayram Alkan, 
KUK Hareketi tutsaklarından Ibrahim Göröz, 
Dev Savaş Hareketi tutsakları adına Ferit Barut, 
TDY-Hareketi tutsaklarından Hasan Çakarlı; 
Memili Gllngör, Irfan Ural, Rıdvan Kodal<, 
Adnan Demir, Jll!ustafa Pekdoğru, Salih Taş, 
Cengiz Bülbül ve Semib Ortakale. 
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~te~k~o~ş=in=a~s=o~sycru=i=st~--------------------------------~38 

CANFEDA YA NEWROZE, XUÇKA ZEKIYA Di Nav 
Şehiden KURDISTANE da cihe xwe girt. 

Keça Kurd Zekı"ye ALKAN, roja Newroze li navçe Diyarbekire agir berda cane 
şı"rin ı1 di got: "NEWROZ, AGIRİ: GUR DIXWAZE, BERXWEDANA NISEYBINt, 
SILAV DIXWAZE" 

Zekiya sala 1965'da li bajare Kelkı"te (Oeza Gfunı1şhane) hate dine. Di sala 
1984'da ji bo xwandina bilind hatibu Diyarbekire. Di Fakulta Tenduristiye da dix
wand. E w yek ji xwandevanen ku bi aktif beşdarf teka.şina gele kur d dibfı. 

Zeliye hefteke di komoye da ma fi beri sere xwe dfne wisa digot: "MIN EV KAR 
BI ZANATİ KIR. EV TEwRt MIN LI DIJİ REJIM Ü DEVLETt ye." 

Zeliye di roja 23'e Adarc 1990'da hevalen xwe di xemgiıllye da hlşt ı1 bfi canfe
claya gele kurd fi sembola xciasi'ya NEWROZE 
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tekoşina sosyalist 39 _" _______ _ 

"AÇIK MEKTUP"A AÇIK 
CEVAP 

"Kürdistanlı Marksist" adlı derginin 
2. ve 3. sayisında eski yol arakadaşlan
mızdan S.C. 'Tekoşincilere Açık Mek
tup" başlıklı bir yazı yayınladı. Bu 
yazıda, eskiden 'Tekoşin" hareketinin 
çeşitli yerlerinde görev almııı, bugün 
"Tekoşina Sosyalist" içinde yer alan bir
çok yoldaşa gerçek dışı suçlamalarda 
bulunuyor. Bunlann yaıu sıra, hareketi
mizin tasfiye edilmesine neden olan po
litik, örgütsel ve taktiksel gerekçeleri 
gizlerneye çalışıyor, bazılarını da eksik 
anlatıyor. 

S.C. '80 öneesi solda egemen devrim
ci olmayan yöntemleri kulanarak bizi 
cleştirmekte. Şöyle Id; '80 öncesi örgüt· 
sel her ayrılıkta taraflar karşılıklı birbir
lerini devrimci olmamakla,rnücadelc 

kackını ya da karşı-devrimeilikle itlıam 
ederdi. Bu mantık, solda onarılınası güç 
tahribatlar ve düşmaniıkiara yolaçtı. 
Hatta yer yer §İdet kullanılarak birçok 
devrimci hayatım kaybeti. Bu yöntemle
rin temelinde ise, dar grupculuk, örgüt 
içi demokrasiyi kavramada ve i!jletmekte 
sığlık, "tek dogru benim", mantıgı yat · 
maktaydı. Dün bu mantıgrn yaratıgı 
tahribatlar düşünüldügünde bugün aym 
mantıkla hareket eunenin ne kadar so· 
ruınsuzluk oldugu ortadadır.Genel ola
rak sol bu tür yöntemleri terketmesine 
karşın, aynı türden mantıklara bugünde 
rastlamak mümkün. 

Anlayııııımz ve sorumlulugııınuz ge
reği biz, bu tür sakat yöntemleri tasvip 

. etmedik, etmiyoru7.da. Sözlü veya yazılı 
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olsun, elcştirilerimizi sürekli ideolojik 
ayrılıklara dayandırdık. Bunu hem ka
muoyuna yönelik olsun hem de tabanı
rmza yönelik açıklamalarınuzda prensip 
edindile Ayrılıklara ideolojik-politik 
olarak bakmayanlar ve eleştirilerini bu
na dayandırmayanlar, dedikodu yönte
miyle kişisel suçlamalar yaparak 
sağa-sola köfredenler, her an daha önce 
köfretiği kişi, grup ve örgütün yanmda 
yer alabiliyor. Bunun örneklerine 30 yıl
lık Türkiye ve Kürdistan solunun tari
hinde çokça rastlamak mümkün. 
Nihayet, hem bizim ayrışmamızdan önce 
hem de sonra benzer olaylar oldu. Ve 
bizzati S.C.'nin kendisi bunların birka
çında birfıil yer almıştı. Örneğin, yukar
daki yöntemlerle o gün çeşitli 
biçimlerde suçladığı kişiyi, bugün "görev 
alıp ülkeye döndü" diye kahramanlıgıru 
övc öve bitircmiyor. 

Burada bu eski yol arkadaşımızlll 
asılsız iddialarına cevap verirken, 
konuya açıklık getirsin diye istemeyerek
tc olsa ayrılık öncesi ve sonrası bazı 
olumsuz gelişmelere de deyinrnek zo
runda kalacağız. Bu durumun anlayışla 
karşılanmasını dileriz. Bu duruma yol 
açan S.C'in kendisidir. 

Yoldaşlar, bazen insanlar yanlış yap
tıklannda ve bu yanlışlarını gizlemek is
tcdiklerinde, ona buna sataşıp çamur 
atarlar. Tüm bunları yaparken farkına 
varmadan yaniışiarına yeni yanlışlar ka
tarlar. Bu tür ruh haline sahip olanlar 
gerçekleri gizlemek, karşısındakini ne 
pahasına olursa olsun alt etmek için bü
tün yetki ve yeteneklerini ortaya koyar
lar. Bu tür ruh haline daha çok 
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sanatında acemi olanlarda rastlanır. An
cak yazarmuz sanatında hiçdc acemi 
değil. Öyleyse S.C.'80 öncesi devrimci 
harekete onarılınası güç tahribatlara yo
laçan yöntemleri kullanmakla, gerçekle
ri tersyüz etmekle neyi amaclıyor? 
Gerçekten yapılan bazı yanlışlan ken
dince düzeltmek m~ yoksa kendi yaptı
klarını başkasına mal ederek 
sorumluluktan kaçmak mı? Hiç kuşku
suz amaç ikincisidir. Çünkü, üç yıldır, 
kendisindeki görüş aynlıgı sonucu or
taya <,:ıkan ayrılıktan ve bunun yol açugı 
fes kararı hakkında kadro ve sempati
zanlara karşı bir sorumluluk duyarak iki 
satır yazı yazmamasıyla bunu apaçık or
taya koydu. Östelik bu konuda görev 
kendisine verilmesine rağmen bunu yap
madı . Üç yıl sonra günah çıkarır gibi, 
"fes kararı hakkında yazmak yüreğimi 
parçalıyordu" demek ciddiyetsizliktir. 
Çünkü hareketin bir an önce fes edilme
sini öneren S.C'nin kendisidir. 

Yazar, bütün bunlara rağmen, şuna 
buna çamur atarak, kendisinde görüş 
degişikliği ortaya çıklıktan günümüze 
kadar muhalif olan yoldaşlara karşı son 
kozlarını da oyuna sürüyor. Kozlarını 
kullanırken de, amacı olan "T. Sosya
list"i "teşhir ve tecrit etmek" için her ara
cı mubah görüyor. 

Kimler teşhir ve tecrit edilir yolda
şlar? Bize göre karşı-devrimciler ve ha
reketin gelişmesi önünde engel olanlar. 
Öyleyse yazar önce bizim öyle bir güç 
olduğumuzu kanıtlarıyla ortaya koyma
lıydı.Bütün diğer suçlamalannda olduğu 
gibi bu konuda da benzer bir kanıta ya
zısında rastlamak mümkün değil. Belli 
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ki, S.C. bizim varlıiiJmızdan bir hayli ra

hatsız. Bu rahatsızlıgın verdiği acıyla ağ

zına geleni söylüyor. 

Hem dikkaHeri hareketin tasfiyesine 

yol açtıgı tavırlarından uzakl3§tırmak 

hem de biraz kafa karı§ tırmak için yazar, 

(geçte olsa, birazıcık yanlışlarının farkı

na varmış gibi) §3§kınlıkla aslı astarı ol
mayan iddialara sarılıyor. Yanlışlarının 

farkilla varmış diyoruz, çünkü gerçekten 

bu arkada§, biz hareketin kadro ve sem

patizanlannın bir araya gelip, doğrulu

ğuna inandığımız Tekoşiııin düşüneeleri 

etrafında onsuzda mücadeleye devam 

edeceğimili aklından bile geçirmek iste

miyordu. Çünkü arkada§ hareketi ken

disinden ibaret görüyordu. Onsuz her 

şeyin biteceğini hesaplıyordu. Bunu "Te

koşin'in çıkan bin sayfalık yazılarının 

hepsini ben yazdım" demesiyle açık ola

rak ortaya koymakta. Zaten bu amaçla 

hareketi daiiJtıp, (Hareketin fes edilme

si gerektigi önerisini yapan yazann ken

disidir) bizleri örgütsüz bırakıp 

kafalayabildiği kadar tek tek kafalamak

tı. N e ki, evdeki hesap çarşıya uymadı. 

Gizli tutuğu düşüncelerini (gizli diyoruz, 

çünkü S.C. Ağustos 1986'ye kadar Bir

likte örgütlenme, Dört ayrı Kürdistan, 

Dört ayrı Kürt ulusu, Halk sav3§ınm 

reddi ve zaza ulusu/ülkesi vs. Tekoşin'in 

ilkeleriyle çelişen görüşlerini, b3§tan ce

saret edip açmadı.) basma açtıgı ilk ya

mıyla birlikte, hareketin kadro ve 

sempatizanlanndan sert tepki buldu ve 

kendisi, Türk sol sosyal-şovenizmi ko· 

kan oportünist görüşleriyle ba!jb3§a bı

rakıldı. 

Görüş Ayrılıgrmızın Olup Olmadıg

ımlan Başlıyalım. 

Yazar, kendisiyle hiçbir konuda gö
rüş ayrılıgımızın olmadıgım, 

8. sayıya tamamen katıldığımızı belir

tikten sonra, şunları söylüyor: 
"lln toplantıda (Ağustos 1986) ben, 

ülkedeki pratik faaliyetin en kısa za

manda başlatılması amacıyla bir gürev 

bölümü yapılmasını, sekizinci sayıdaki 
yeni giirüşler etrafında harekelln yeni

den toparlanmasım önermiş ve ülkeye 

dilniiş fikrinin propagandasını yap

maY'a b3§lamıştım. (Belirtelim ki, arka

da§ dört yıldır bu propagandayı 

yaptıgmı iddia etmesine rağmen, kendisi 

hala Avrupa' da. "Görev alıp ülkeye dön

dü" dediği arkad3§ta öyle T.S.) lekoşin 

sallanndaki sorunlar sekizinci sayıdaki 

yeni fikirler üzerinde değil, i~tc bu sıraM 
da belirlemeye başladı." 

"Toplantıya katılan yold3§lanmız yeni 

görevler üstlcnmcyc hazır olmadıklarını 

belirterek, düşünmek ve netleşrnek için 

zaman talep eltilcr." 
Öncelikle belirtelim ki, sözü edilen 

"toplantı" bir toplantı degil, bir görüş

meydi. bir toplantı denileccksc bu

nun temsili yetkisi neydi'' Bir MK 

toplantısı mı yoksa, bir genel kadroların 

toplantısı nuydı? MK toplantısı oldugu 

iddia ediliyorsa, o zaman toplantıya ka

tılanlar MK üycleriydilcr; ki bu o takdir

de yazann "Tekoşina Sosyalist 

çevresinden lıiç kimse hareketin lider 

kadrosunda yoktu" iddiasını çörütür. 

Yok eger bir kadro toplantısı idiy

se, o zaman da Avrupa'da bulunan kad

roların degil çogunlugunu üçte birini 
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bile kapsamıyordu. Ayrıca ülkedeki kad
roların düşünce düzeyinde bile olsa katı
lımlan saglanabilmesı ıçın hiçbir 
girişimde bulunulmamıştı. Dolayısıyla 
bu görüşmeye "toplantı" demek için bin 
şahit gerek. Böyle olsa bile biitiiıı kadro
ları temsil yetkisi yoktu, olamazdı da. 

8. sayıyyla ilgili tartışmadıgımızı ve 
görü1 aynlıgımrzm olmadığım, asd ayn
lıgııı görev almaktan kaçımlıgımızdan 

ortaya çıktıgı gerçek d.ışıdır. 
Daha Ağustos '86' daki görüşmenin 

ilk gününde, orada bulunan bir yoldaşı
ınız 8. sayıyla ilgili bazı kuşkularını dile 
getirmiş ve "Sosyalist Işçi" dergisini çı
karan örgütten etkilenildiğini söylemiş
tir. Bu kuşkular üzerine, S.C. "biz 
onlarla (Sosyalist işçi) tartışıyonız, do
ğal olarak onlar bizden, bizde onlarılan 
etkHeniyoruz" diye yanıtlamıştır. Bunun
la birlikte çıkan tartışmada, Ürgiitieıı
me, Kürdistan Devriminin Karekteri, 
Halk Savııı,, ve dört parçanın birligi" 
konularında kesinlikle ayrı olduklan or
taya çıkmıştır. Yoldaşımız özelilde Tc
koşin'in görüşlerini lıala doğru 
gördügünü belirtmiştir. Görüşmede bu
lunan ve hareketin lider kadrosundan 
başka bir ise, bu tartışmada din-

kalmayı tercih Y oldaşı-
mız tarafmdan birşey söırleınerlin" 
sorusuna da, "bu nlar 
üzerinde düşiinmeılen birşey söyliye· 
mcm. diye yamtlamıştır. 

İşte asli sorun görev almamakta 
degil. S.C'in yukarda belirtigirniz ve 
bizler tarafından o güne kadar bilinmey
en, 8. sayıda da muğlak ve satırlar arası 
aniatılmaya çalışılan düşünceleri üzerine 
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ortaya çıknuştır. Kaldı ki, sozu edilen 
"toplantı"ya katılan yoldaşlar ayru dö
nemde lıulundııklan bölgelerde görev
deydiicr. Ayrıca, görevden hiçbir zaman 
kaçmadıgınuzı/kaçmayacagınuzı hem 
yazar hem de birçok yoldaş çok iyi bilir. 

Görev alıp alınama meselesi orada 
tartışılmamı§lır. Ülkeye dönüş sorunu 
da yine tartışılmanuşur, Yazar bunu da 
doğru aktarmıyor. Ortada yazarın, fi]. 
kcye dönüş lıazırlıklarının yapılması 

önerisi vardı ve bu öneri tartışılmadı~ 
tartışılmasının da bir yararı yoktu. Çün
kü, hala yazarm düşüuceleri kon
usunda aramızda hemfikirlik yoktu. 
Doğal olarak aralarında örgütsel, siyasal 
ve taktiksel görüş birliği olmayan insan
ların görev alıp pratik faaliyete yönelme
lerinin olanakları ortadan kalkar . 
eminiz ki, yazar bu öneriyi de görüş ayn
lıklanmızm varlığını bildiğinden yaptı. 

"Tekoşinıı dergisinin yayımna ara ver
mesi gerektiği bıı ideolojik 
ayrılıklar sonucu yapıldı. Bir yayımn 

durdurulnıasıııın bizce başka bir gerek
çesi olamaz yoldaşlar. 

Bizim, 9. sayının pkışım engelediği
mizi ve kendisine ayak bağı o1dugumuzu 

1 (ki ayııı gerekçeyi ileri hareke-
tin fes edilmesini öncrmişti) söylüyor. 
Doğru yazara, 
aynlıklannın varolduğıııııı, bu sebeple 
yazı:lanmrı imzasıyla degil, 
"Tekoşiıı veya "Tekoşin 
sayı (yazarın yayınlanması 

önerilmişiir. Ama yazar böyle §eylere 
alışkın olmadıjpndaıı, her kay
ıtsız herkes tarafından kabul edi!-
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mesi gerekligine inandıi:,'ll!dan, bnna ta
ham.ül göstermeyip öneriınizi geri çevir
di.Bunun adınada "adım atmarn önünde 
engel oldular" koyuyor. Bu bir engel 
değil her sosyalist örgütıc olması gere
ken demokratik bir ilkedir. 

Bu ara geçerken belirtelim ki, yukar
da sözünü ettigirniz "Sosyalist Işçi" çev
resi ve Türk solundan birkaç grup ile 
birlikte yürütükleri tartışmalar, yaptığı
mız görüşmeden (Agııstos '86) iki veya 
üç ay sonra Türkiyeli "Sosyalistlerin 
Tariışma Plall'ormu" adıua Türk ve 
Kürt solundaki güçlere yönelik lıir çagn 
çıkartılar. Bunun hazırlık komitesinde 
S.C'de bulunmaktaydı. Demek ki, bu 
çağrıdan üç ay önce, ntart~ıyoruz, onlar 
bizden bizde onlardan etldleniyornz" 
diye iddia ettiği örgütsel bir birliğin ha
zırlıklanydı ve karşılıklı etkileşim ürünü
nü vermişti artık. 

Bu bile bizim S. C. ile farklı yerde ol
dugumuzun, farklı örgütsel ve taktiksel 
görii§lerc sahip oldugumuzun bir gös
tergesidir. Çünkü, 'Tekoşin" in platfor
mu Türkiye'de degil, Kürdistan'da 
bagımsız bir sosyalist parti yaratma plat
formuydu. 

Yine yazar bizimle çok ilgilendigini, 
ikna etmek için elinden geldigini yap
tığım, ancak bizlerin her defasında, mü
cadeleden uzaklaşıp küşenıize çekilmek 
istcdiğiınizi, söylemekte. Hareketi ayak
ta tutmak çabalarını öve öve bitire~ 
miyor ımıbarek. Ortada bir çaba vardı 
elbet, ama bu çaba hareketi Türk solu 
ile birleşme platformuna çekmek oldu
ğunu~bunun da hareketimizin siyasal, 
örgütsel ve taktiksel prensipleriyle taına-

men çeli§tiğini, hareketin varhgıııa son 
verdigini ve içinde bulundugumuz Kür
distan platformundan koparmak oldu
grınu ı:mutuyor. Dahası bu gerçegi 
saklamak için unuturmak istiyor. 

Gerçek ise şudur: Ağustos gürüşme
sinden sonra, yazarın yeni dil§ünceleri 
hem Avrupa'da lıem de ii.lkcdeki kadro· 
!ara iletilmi§ ve görü§ bildinneleri isten
mi§ti. Bir daha ki, toplantıya da netlik 
içinde gelmeleri talep cdi!ml§ti. Bu gö
rüşmede yer alan bütün yoldaşların iste
miydi. Ne yoldaşlar S.C'deki bu 
"yeniliklerin" saçtığı boguk havayı ncfcs
lemeden, daha bunlar içimizde tart!§rna 
aşamasındayken ve hareketin de lıir ka
rarı olmadan (MK'nin sözkonusu ettigi
rniz 11Sosyalistlerin Birlik Platform"nun 
toplantı ve lart!§malanna katılma yö
nünde bir karan yoktu.) Türk soluyla 
birlik platformlarında yer alınaya ve "So
syalist Işçi" dergisinde yazıları çıkmaya 
başladı. Hareketin fesine (Nisan 1987) 
kadar da, yakın tarihe kadar da bildigi
rniz kadarıyla yazar hem sözünü ettiği
miz birlik platformunun hem de 
"Sosyalist lşçi"nin ba§lıca yazarlarından 
biriydi.Bu, Türk solu ile birlik faaliyetle
ri içine girmek) "Tekoşin" hareketinin 
örgütsel olarak varlıgını tasfiye etmek 
anlanundaydı. Bu gerçegi S.C'de çok iyi 
bilir. Tekrarlıyalım çünkü, hareketimizin 
siyasal platformu K.Kürdistandır. 

Bir yandan hareketi Türk solu plat
formuna çekeçeksin, aynı platformların 
örgütlenmesinde görev ve sorumluluklar 
alacaksın ve adım atmarn önünde engel
dir gerekçesiyle, hareketin fes edilmesi
ni önereceksin, diger yandan dönüp, 
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11 yavuz hırsız ev sahibini bastırır11 misali, 
bizi, hareketin iflazıru çabuklaşl.ırmakla, 
görevden kaçmakla, hareketi dagılmayla 
yüz yüze getirmekle suçlayacaksın. Bu 
dua, amin denilecek dua degildir yolda
~lar. 

Diğelim ki, S.C bizi ikna etmek iste
di, hareketi ayakta tutmak için elinden 
geleni yaptı. Fakat bizler bu i&tc pek ka
rarlı degildik(!'l) Peki, yazAtr niye hare
keli devam etirmedi? Niye, bugün 
çıkardıgı gibi o gün bir yayın çıkarınamu 
çabası içine girmedi? Niye, bugün yap
tıgı gibi bir açıklama yapma gerqjini 
duymadı? V e niye Kürt solu ile degil de, 
Türk solu ile birlik ça~ınalanna girdi 
vs.? Bunların hepsini de pekala yapabil
irdi. Ama yapmadı,amacı da bunlar deg
ildi. Çünkü o dönemde hem "Sosyalist 
~i" hem de birkaç b~ka çevreyle birle
şik bir parti kurma ilkelerinde anlaşını
şiardı da ondan.Çünkü, yukarda da 
belirtiğimiz gibi S.C. "Tek~in"den siya
sal, örgütsel ve taktiksel olarak arlık far
klı dfu;üncelere sahipti de, ondan. Ama 
bugün birlC§ik parti planları güıne gitmi& 
ve S.C üç yıldır mektuplarına, sözlü is
temlerine ragmcn, fes kararı ile ilgili bir 
tck kelime dahi olsa cevap vermediği 
"Tek~inciler" hatırladı. İlginç degil mi, 
üç yıldır niye bir§Cyler söylemcdigine 
dahil, yazJsmda bir tek kelime dahi yok; 
yine "Sosyalist ~i"ye katıldı,Türk so
luyla örgütsel "Birlik" ça~malan yaptı, 
yine bir tek kelime yok. Niye katıldı niye 
ayrıldı? onunla ilgilide bir kelime yok. 

İşte , biz "Tekoşiııa Sosyalist" içinde
ki yoldaşlar bütün bu nedenlerden do
layı, ki&inin kariz.masına dcgil, dfu;ünce 
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birligiınizin varolup olmadıgından hare
ket ederek tavır belirledik. Bunlardan 
dolayı S.C. ile anlaşamadık ve onu "Ilir
lik Platrorm"larıyla, "Sosynlis ~i"yle 
batjbaşa bıraktık.O gün dogru yaptıii,ınıı
za emindik, bugün bin kez daha dogru 
yaptıgınuzAı eıniniz. 

Yazar, yazısımn bir yerinde eski ka
rizınasım halırlatınak için "Tekoşina So
syalist çevresinden, lıarekelin lider 
kadrosundan tek bir kişi bile yok. Bunu 
lıer gerçek Tekoşinci iyi bilmektedir." 
Yine başka bir yerde, 'Tek~in'in önder 
kadrnlarımn ı,ıeçmiş eleştirisi sonraki 
sfıreçte dalıa da derinleıiirilıli.' Bil
mem, 'Tek~in dergilerinin yakloşık bin 
sayfa tutan sekiz sayısının sekizinin de 
benim tarafıınılan yazıldı" türünden 
kendisinden övgöyle sözedilen reklam
lar var. 

Böyle saçına şeylere ne gerek var, biz 
hiçbir zaman yazıların tarafınıızdan ya 
da başka birileri tarafından yazıldıgıın 
iddia etmedik ki. O halde bu tür açıkla
ınalara niye gerek duyuluyor? İki nedeni 
olabilir. Birincisi, yukarda belirtigirniz 
gibi, ayrılıgınıızın örgütsel ve siyasal ol
dugunu gizlemek, ve bizi söylemediği
miz şeyleri, söyledigimizin imajını 
yaratmaktır. İkincisi ise, ııbütün yazılan 
ben yazdım, b~kalanınıı "Tek~in" gö
rüşlerine mirasiymi& gibi sahip ~ıkması
nın, onun üzerinde politika yapmasının 
hakkı yoktur, olamazda' demek istediği
dir. Dahası bütün Tek~incilerin ve ge
lecek k~ldarın nasıl davranmalan 
gerekligini ipotek altına alıyor.Batjka ar
kadaşlannda yazı yazdıgım, fakat bunla
nn S.C'in sansürüne takıldıgım 
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hatıriatmakta yarar var. 

Biz hiçbir zaman aramızda "Teko· 

şinı.in lider kadrosunudan kimsenin ol~ 

duğunu da iddia etmedik, ettiğimizi 

söyliyen varsa beri gelsin. Fakat bir §C yi 

iddia ediyoruz. Biz, "Tekoşin" hareketi

nin çeı;itli yerlerinde görev alınış kadro

lanı. Hareketin pratikte çalışanları, 

göril!jlerini kitlelere götüren kadro ve 

sempatizanlarız. Biziz harekete taze kan 

sağlıyanlar. Bu insanlar, hareketin gö

rüşlerini hayata geçirmek için canla ba;;

la çall§!ılar, işkençelerde, pusularda 

harekete ve ideolojisine sadık oldukları

nı cardarıy!a kamıladılar. Bunlarsız S.C. 
binlerce sayfa daha yazı yazsaydı, Kürdi

stan' da değil örgüt olma, sesini bile 

duyuranıazdı. 

Kaldı ki, hareketin geçmişine ve ide

lojisine sahip çıkmak sadece "liderlere" 

ait tapulu mal değildir. Yazar bunu çok 

iyi bilir. Ayrıca, S.C. "TekıJ<ıin"in göril!j

lerine ters göril!jler savundu/savunuyor. 

O'nun bu göril!jleri doğru görmemesi 

nasıl ki,en doğal hakkıysa, bizim bunu 

doğru görmemiz ve ona sahip çıkma· 

uuzda en doğal hakıuuzdır. 
Hareketin lider kadrosu bizimle bir

likle olmadığı gibi yazarla bilikte de 

değiller. Daha doğrusu hareket fes ka

rarından çok öncesinde lidersiz bir du· 

ruma getirilınlşiti. 
Bunlann kimisi şelıit dil!jmÜ§, kimisi 

sudan gerekçelerle hareketin dışına dü

şülmesiııe önayak olunmııştu. Tabi kimi

side haketmediği mevkilere getirilmiş ve 

bu mevkilerin gerektirdiği görevleri ye

rine gctiremeyince de belli bir süre son

ra hareketin dil!jmil!jtür. Bıııılarm 

45 

hareketin dıjlna dil!jmesindc yazarın 

olumsuz iliıkileri de etkili olmuıtur. 

Aynı zamanda bu dönem de pratikte 

denenmi:j, 24 saatini devrimci müca

deleye adamış değerli birçok yoldaş ol

masına rağmenı hakkctiklcri görevlere 

getirilmemişlerdir. 

Yurt dışına çıkıldıktan sonra, varofan 

yolda;;lardan, yukardan atama yoluyla, 

yeniden harekete önderlik yaratılmaya 

çalışılmıştır. Fakat bu önderlik verimli 

olamanu.ş ve bir süre sonrada üstü örtül

ıneye çaltıılan prüzlcr su yüzüne çıkmıı

tır. Bunlardan biri, bir daha S.C'ylc hiç 

bir kanıitede görev almamak şartıyla gö

revini bırakmıştır, 

S.C'ye şimdi smuyoruz: Hangi önder 

kadrolarla hareketin geçmiş clejtirisi 

sonraki süreçte daha da dcrinleştirildi? 

Eger 11Sosyalist İşçi"nin önderlerini kas

tediyorsan1 onlar bizim önderlerimiz ol

madılar. Yok kendine yeni arkada;;lar 

ediıımişscn(!), onların siyasal varlığın

dan yolda)lanmız haberdar bile değiller. 

Yazar devanı ediyor; "llu arkadaşia

nn (iizelilde y1ıkarda ba!ısi geçen kişi

nin) fanatik milliyeıçi kimi çevreler 

(Kastcdilen '!Kürdistan Press''i çıkaran 

çevredir T.S.) tarafından şalısıma karşı 

kullanılmaya çalışııldan ve teşvik etti· 

klerioden kuşkum yoktu." Çok kesin id

dialar, kesin oldugu kadarda gayri ciddi. 

Çünkü bir tek gerekçe yok. Sadeec ken

disine yönelik cleştirinıizin paraleligin

dcn sözediyor, ki böyle bir parelelik bile 

yol< eleştirimizde. Bunlar bütünüyle 

S.C'in lıusni kuruntu"sudur. Değilse bir 

tek gerekçe göstersin yeter. 
Yazdıklarına kendisinin de inaııma-
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dığına eminiz, ama yiııede geli)mclcri ele§tirmemi§tir. Eger ele§tirdiğini iddia 
yeteriice bilmeyen bazı yoldaşların kafa- ediyorsa 8 yıl sonra bunu tekrar hatırlat
sım karı;;tırabilirim mantığıyla bu tür manın anların ve anıacı nedir? Başla da 
saçmalıklara ve sakat yöntemlere baş belirtigirniz gibi açıktır ki, amacı kafa 
vuruyor. Bizim, S.C'ye, "Sosyalist Işçi" karıştırmak, yanlı§ları düzeltmek yerine 
çevresinin etkisinde kalarak, hareketi kar~ısındakini alt etmektir. Bunun için 
fes ettirdi" dememiz ne kadar gerçek dı- araç ne? Ne uygıınsa.Ayrıca bu yolda
şı ve saçma ise, yazarın bizim için iddia şlardan beş hafta sonra yurtdışına çıkan 
ettiği şeylerde o kadar gerçek d!J)ı ve yazar kendi kararıyla değilde kimin ka
saı;.madır. ranyla 9ktı, kimin kararıyla kadroları· 

Tam tersine, ayrışmarmzdan kısa bir mızın kamyla ve halkırmzın alın teriyle 
süre önce "Kürdistan l'ress"de S.C'i alınan malzemeler yere gömüldü? Bıı 
eleşliren ve baştan sona kadar milliyetçi- malzemeler, yer altında paslamrken da
lik kokan bir yazı yayınlandı. S.C'in "öze- lıa önce ihraç edilen hareketimizin lider 
liklc yukarda bahsi geçen ki§inin fanatik kadrosımdan bir insan, savunmasız böl
milliyetçi kimi çevreler tarafından şahsı- gede sömürgecilere yem bırakıldı. Bu
ma karşı kuliaııılmaya ... " diye suçladı.gı. . gün, bu insan yabani hayvaniara karşı. 
yoldaş tarafından, bu eleştiriye cevap ve- bile kendini savunmakta güçlük çekiyor. 
rilmişti. Bunu S.C'de çok iyi biliyor. Fa- Bıı insana, yaptı@ dolayı o güu 
kat "Kürdistan Press" bunu yayınlamadı takınılan tavır ve hareketin verdiği "ce
o ayrı mesele. Bıı da "Kürdistan zamn" şeklinden ötürü biz kendi payırnı
Press"iıı gazetecilik mantığını ortaya za sığ anlayış ve gerici degeı-lerimizden 
koyuyor. kaynaklandığını teslim ederiz. Örgüt içi 

Yazann suçlamaları devam ediyor. demokrasiele olsun, ilişkilerimizin biçi
" Az önce balısini ettiğim arkada~ımız ıninde olsun bu olay her k esi bir kez da
ise, ülkedeki görevini bırakıp, kendi ka- ha düşündiirmelidir. 
rarıyla yurtılışma çıkmıştır" diye paran- Geçerken birşeyi belirtmekte yarar 
tez içinde belirtiyor. Zaten yazısında var. S.C'in "kendi kararıyla dı;;arı çıktı" 
böyle ard arda bir parantez açıp, yolda- dcdigi yoldaş, çıkışından beş ay sonra 
şlanınızın geçmişlerine dalıp kendince yeniden görev alarak ülkeye döndü. Gö
bulabildigi ne kadar "olumsuzluk" varsa revini baı;anyla tamamladığı içinde yine 
hemen( altın bulınıış gibi) parentezin içi- yazardan bolca tebrik ve övgü dolu ınek
ne ycrle§tiriyor. tuplar aldı. Yazar bunları neden anlat-

Bıı olayın tarihçesini buraya aktarma· mıyor? Çünkü, işine gclmiyorda ondan. 
nın bir geregi yok Fakat şu kadanın S.C'in bazı olumsuzluklarını ve kendi 
söyliyelim ki, S.C. bu yoldaşlardan (ne başına kararlar vermesinden birazda biz 
eksik ne fazla) beş hafta sonra yurtdı;;· sözedelim. 
ına 9kınış ve orada bu yoldaşa yurtdış- Herkesi görevden kaçınakla suçluyor 
ma nıye habersiz çıkıımz diye ama yazar, hareketin kararı olmadan 
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bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye ta
şınmış, giderkende hareketin basın mal
zemesi için toplanan maddi olanaklarını 
ve hareketin malzemesinden elde edilen 
geliri yine hareketin kararı olmadan 
kendi kararıyla geçimi için harcamıştır. 
Aynı dönemde görev için başka bir böl
geye giden iki yoldaşa ise, "proleter dev
rimciler kendi geçimlerini kendileri 
sağlar" diye propaganda yapıyordu.Yine 
hareketin kararı olmadan Türk soluyla 
örgütsel birlik çalışmalarına katılmıştır. 
Bunlar sadece 1985-87 arası olanlardır. 

"1'ekaşin hareketi içinde hiç klmseye 
lıake!mediği ünvanlar verilmemiı,1ir. 

Yetldler, ağabeylerinden birallerlerine 
de transfer edilmemiştir, Zaten Tekoşi
na Sosyalist'çi ıınsurların hareketin do
gal ve resmi önderligine karşı bayrak 
açınalarının önemli bir nedeni de !ın ol
IDuşturıı. "Tekoşintin resmi önderligin~ 

den" kimin kasıedildigini belki dışardaki 
insan bilmez ama lıer Tekoşinci bunu 
bilir. "Doğal" önderlige gelince; hiç kim· 
se bir hareketin doğal önderi olamaz, 
onu ancak kongreler~ konferanslar se
çer. Tabi eger sözkonusu örgülle Demo
kratik-Merkeziyetçiliğin ilkeleri 
işletiliyorsa. 

Çok eminizki yazar yukardaki satırla
rı yazdığında eli tiıremiştir. Çünkü, bun
ların gerçek olmadığını kendisi de çok 
iyi biliyor. Olıışumundan bu yaua, Teko
şineiyim demek her an ensesinde ölümü 
hisetmek demektir. Bugünde Tekoşin'e 
sahip çıkmak aynı anlamdadır. Ve yine 
Tekoşin'i tanıyan herkes bilir ki, ünvanı
lll işletebilecek öyle geniş bir örgütlü
lüğe sahip değildi. Dolayısıyla bıı 
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hareket içinde yer alıııak linvan sahibi 
olanların, lıer an kurşunlanabilecekleri, 
bütün işleri kendilerini yapmaları, mad
di olanaklannın kendilerinin temin et
meleri vs. vs. Bütün bunlar S.C'in 
yukarda bize yakıştırdığı karekterle çe
lişmekte. Burada isim vermek istemiyo
ruz, ama yazann hatıriayacağı bir iki 

örnek verebiliriz. Hareketin ilk kurulaş 
yıllarında, önder kadro ünvam verileıı 
insanların hepsi buna layıkmıydı? Bun· 
ların içinde lıiç devrimci çalışmaya katıl
mayan unsurlar bile vardı. Hana bu 
konuyu Ali yoldaş bir toplantıda ele al
mıştı. Ve yine 12 Eylül sonrası verilen 
ünvanlar herkese yaraşır ünvanlar mıy
dı? Her iki örnekte de1 verilen ünvanıa
nn hakedilmediği, O arkadaşların kendi 
pratikleri kanıtlamıştır. Bu saaten sonra 
bu tür yöntemlerle yazar birilerini ka
zanmaya çalışıyorsa yanılıyor. Tam tersi
ne kaybediyor. 

Biraderler meselesine gelince. Eger 
biraderler herşeyden elini ayağıııı çek
mek yerine, mücadele bayrağını kanının 
son damlasına katlar yere düşürmeden 
daha yükseklere kaldırıyorlarsa ve bun
lar çelişki ve çatışmaların en yoguıı ol
dogu alanlarda sömürgecilige karş 
mücadeleyi omuzluyorlarsa elbete ün
van sahibi olacaklardır. 

Buna kendisini baştan "doğal ve res
mi'r gören 11lidcrlcr'ı değil, kitleler karar 
verir. Kaldı ki, kimseye yukardan linvan 
transfer edilmemiştir. 

11BU çevrenin kendi sanaryosuna alet 
ettigi unsurlar yıı Tekoşin ile ilişkileri 

uzun zamaıı önce kopmuş olanlardır ya 
da Tekaşinci olup olmadıklarını dahi 
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bilmediklerimizdir. Bu çevre zor dö
nemlerde harekeCin sınırlan dışına 
düşmüş olanlardan oluşuyor. Gürevi 
olmayanların haklan da yoklur yolda
şlar."' işte S.C'in sömürgeci zindanlarda 
esir olan, idam ve muhabete mahküm, 
insanlı.k onuru için ~kenceye karşı dire
nen yoldaşlarıınız için söyledikleri yu
kardaki satırlardan oluşuyor. Bu 
yolda>larımız için olumlu olumsuz söyle
digi ilk sözcükler olduğunu da belirte
lim. 

Bununla ilgili şu sorumuza cevap ve
rilsin gerçek ortaya 9kacaktır. Osman, 
Kunta, Hoca, Şahin ve daha niceleri esir 
düşi.üklerinde görev başında değiller 
miydi? Degilse, ne zaman ve ne için ha
rckctıen ayrıldılar? 

Bu arkadaşların "Tekaşinci" olmadı
klarını ilk kez duyduğumuzu söyliyelim. 
Bu arkadaşlar her zaman hareketle bağ
larıru güçlü tutmaya} yeni dönem için 
harekete nasıl yararlı olabileceklerini 
mektupla ve ba§ka kanalada bildirın~
lerdir. Fes sonrasıda bu ilijkiyi devam 
euirmck istemiş ve gel~melerle ilgili 
S. C' de 

dahil herkese görüşlerini iletmişler
dir. Ancak yazar bunların hiç birisine 
cevap vermemiştiL Bütün bunlara rag~ 

men bugün yüksek sesle, yüksek oldugu 
kadar içi boş birlik çagnları yapabiliyor. 
Demezler mi, sen şimdiye kadar nerdey
din'! Hiçbir gün meklııplarınuza cevap 

hareketi fes etin. "Sosyalist 
Işçi" ye katıldın, oradan geri ayrıldın,ama 
bütün bunlardan bizi haberdar etmedin. 

tüm bunları bir yana bırak
hangi l.enıelde birlC§ecegiz'l lliz 
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"Tekoşin11 in görüşlerini savunuyor, örg~ 
ütscl ve taktiksel mücadelemizin platfor
mu K. Kürdistan'dır. Sen'in örgütsel ve 
taktiksel platformun ise, Türkiye' dir. 

Son Olarak 
Dün hareketin dajjılınasına gözünü 

kırpmadan önayak olanların, ubenim 
adım atınam önünde egel"dir deyip fes 
karan öncrenlerin, kendisine görev ve
rilmesine karşın bütün kadro ve t.arfarla~ 
rımızı hiçe sayarak, sorumlulugunu 
yerine getirmeyen! erin, fes karanyla ilgi
li ülkeden gelen mektupların hiçbirisine 
cevap vermeyen yetkili bir ki1inin (bu ki
şinin yetenekleri ve yetkileri ne olursa 
olsun) bugün harekete sahip çıkıyor gibi 
görünmesi ciddiyetsizliktir. Bu nedenle 
tC§Iıir etilmcsi ve kendi başına bırakıl
ması gereken biri varsa -ki bizce var~ o 
da bu harekettİn görüşlerini baştan beli 
sahip çıkan bizler değil, bunun tersi bir 
görüşü savunupt hareketin tasfiyesine 
önayak olan S.C'nin kendisidir. 

Yoldaşlar, Kürdistan iıçi sınıfı ve 
emekçi yığınlarının ulusal ve toplumsal 
kurtuluş savaşıını, pusulayı şaşırmış, pa
rolayı karl§tınmş, elbise deg~tirir gibi, 
görüş (örgüt) değ~tiren bir mantıkla ba
şanya ulaşamaz.Bıı gerçek kesinlikle bil
inmelidir. 

SaflarımıZ1 Tekaşina Sosyalist'e sı· 

klaştıralım yoldaşları 
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LI DIJİ KETXWARİ (J ZORDARiYE EM TüREYA 
TEKOŞİNA l'e GULANE BIDIN JİYANDIN. 

Belevoka l'e GULAN~ 
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Iro, ro,ja sedsaliya c&jna karke:ran 1 re Gulan '8 ye.Ev ro
ja, karkere dı şere çini d:ı, lı ctıji ketxweri ye rtı 
tekoşina siya;::ıi, ekonomik U demokratik da_, bı xwina xwe qe

zenç klrJ.ye. 
Wek te zanin dı saı€n 1880 da, l<::arker jıbo rl.axweza 

roj& 8 seet kar, lı Awustralya,Emerika U Ew·:~upa seri hıld.a. 
Lı hember ev daxweza çina karker, dıne lı burjuwaziya ·;;et

xwer tengb~ U ıeşker U polis&n wan weki seg8 har iş bırın 
ser karkeran. Bı sedan karker hatın kuştın U bı hezaran ha
tın zındankırın~ Burjuwaziya Emerika bı ve t8rnebU, çar' sc
ro:_.;;:&n karkeran j i idam kır. 

Dı s ala 1890 'i da, ango sedsal bere ı lı Paris8 rtJ. Kongra 
karkeran da 1'8 Gulan jı aliy& Enternesyonela Y&kemin da, 
wek rojek ıı dıji kexweri y€.; y8kitiya karkere dıne, pışt
gırtın {i tekoşina wan hat qebulk-ırın~ Jı we deme u heya nı

ha çina karker bı vfi bıngehıf ı ı 1 1 € Gulan 1 (i xweıii derket ı) 

lı dıj i hukmE: burjuwaziya ketxwer 'i ala ku sedsali bere cıı 
ctest bıray8n xwe yE! n çini aa bU, jı de st xı..,re nexıst xware. 

Çina karker dı diroka te koşina xwe da, jıbo mafE:n abori 
ı3_ siyasi bı hezaran şehid day e. Dervay i m af e !'Oj C 8 se et 
kar, weki Şoreşa Oktobr&( çıriya p8şin) pJ.r c aran bUye xwed j 
huk:m. Jıbo rızgariya xwe a tevayi, weki sistemeka b€ t,:in 
b€ ketxwer pek bine dı her ware j iyane da şer€ xwe berdew:o,m 
kıriye. se şık zU yan üereng serketın e Jı çina karker U 

sosyalizm8'.ra be .. 
B€: guman ı çina karkere Kurctıstane U Tırkiy8 ji;jl pek

batına xwe U vırcta, her çı kes zulmeke gıran lı ser xwe 
diye ji,lı ııe Gulan 1 & bı şoreşgeri xwedt (terketiye U jıbo 
ve yeb~ oe hejmar kurban daye~Bı taybeti pışti 1960' i, bı 

şeı•tBn demokrasiyeke k&m U kUri da çina karker xwe lı bın 

bask&n sendiqan da tevgeri kıriye ıl lı dıj i ketxweriy8 bı 
merxasi berxwe daye. Weki 15-16 Cebzeran u 1 'e Gıılan 'a 1977 
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roj &n berxwedan& pf;k an iye. 16 çı ınıxabın hE:zE:n xwinxar ew 
dı xwinE: da gewızandın~ Çina karker jı aliyC:. cunta faşist 
va, bı dar8 zor€ hatiye tectengkırJ.n~ Bı çalekiy,&n xwe yE;n 
bahara çunJ .. ; b€: dengiya 9 salan şıkand U deng8 xwe bılınd 
1-\:ır. Pışti ve, bl pirozklrlna 1 1 8 Gulan'E; çina karker care
ki dın hCza xwe bı dost U dıjmın da xuyakı.rın~ ftriş€n xwun
xarE: burjuwaziya kolonyal.ist ıı ser pirozkırına ı ı e Gulan te 
şehid kırına karkereki, pelç:ıqanrtına 15-16 Cehzeran U 1 'e Gulan ta Taksim t Ei xweş dı de xuyandın :·m çina karke·;:ı çık es 
tırs xıstiye dııe burjuwaziya tırk~ ı.& be•3 alikariya tırsE: 
lı rnırınE: nine. 

Bı rıatına ser hukm, cunta faşist a kolonyalist, henıu maf&n ku çina k::ırker&n Kurdıstan ·U Tırkiye bı tekoşin 'e ka 
ctıjwar bı des tC xwe xıstıbli, bı dare zor& jı de st w an hat 
gırtın ~ Dı des tC karkeran da ten& çekek mabll ew j i karber
dan U peymana navendi bil. Le çı mıxabın sermaye.:iar€n yCk
ctest 1 i bJ. burjuwaziya kolanyalist U emperyalizme va ew 
çek ji jı dest karkeran gırtın~ Ev rewşa) iro ji her berde
wame~ Jıbo ku tevgera geli. a netewi bı pelçıqinın, van 
roj€n dawiyC ı ı. Kurdıstan 'C bı bıryarerı nuh rnafC karberdan U berxwedana karker U xebatka.ran xıstın bın destC ordu U 
val iyCn kol(myal i st~ I ro 11. Kurdısta:ıe karberdan U berxwe
da'! qedexeye, ı€ bes surglln, talan U qırkırına mııet€. kurd bC sınıre. 

Kerkerno, Xebatkarno, Gele Kurdısta:ı:ı e Welatperwer 
Ira, eza b, zuım U taıana ku dewl.eta Tır k ya :kol anyalist 

ku bı salane lı ser geıe kurd dıdornine her berdewame. Dew
leta Tırk ıı welate me şereki bı qır€j ctıdomine. Gel€ me dı nav gund da, nı maıe xwe da ı dı nav z8viya da) jı aliy€ 
J eş izeren Tır k yen taybeti va, ( özeJ. tim) eş kere tCn gulebaran. 
Lı Kurdıstan 1 8 surglln U qırkırın roj bJ. !'oj z8de dı be~ 

Geıe kurd .lı hember ev hovitiya dujmın be deng namine. 
Çirusk€n berxwedan€ ku ı:ı Balweran U Sılopi 'ye de st pı§ kır} 
dı rnaha Adar€ 1 da bı er ışe n dujrnın lı ser ş€niye ku jı ve
şartına welatperwereki vedıgeriya,lı NıB&binE: U Cizra Botan 
bil berxwedane 'ka geııE:ri~ Gel€ k:urd, bı seri nedanine U bı 
qırina "ber:xwedan jiyane" stleka xweş lı p::üitika dewleta 
Tır k ya kolanyalist xıst. Bı gulebarana 1 özel tim 1 lı ser 
gel, 6 weıar"perweren dın hatın qetılkırın u bı d·ehan kes 
hatın bırindar kırın. Pışti vfi bı gırtına dukana, berxwedan 
bajar b1. bajar, qeze bı qeze bele bti U hin .xurt bU. Va ro,je 
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dawiyE; J ı, gırt:ırıa du kana berdewam dJ. kır. Berxwedan, b liye 
şe!'& mabina daxweza rızgariya netewa gelS kurd U po1itil<a 
kolonyal is ten tır k ku ctıxweza ge ı e kur d jı dırı8 rake. Ev 
!'ewŞ, şerd& şereki vekıri dı mabina gel& kurd ı3. koJ.onyalis
tan da dıde xuyandın U ev yeka ji işareteke .Ku şerct8 şoreşe 

roj bı roj dı kewiye~ 

LS çı mıxabın kul tevgereka bı h&z; ku karı be ve rewşa han 
çexa herekaka rizgariya n~:tewi,civaki U ku bıkarıb•3 dax.weza 

karker U xebatkaran y8n siyasi U ekonomik bine cıh nine. Ne 
cephC ku heni U ne ji tevgerCn sosyalist k•ı bela bela bıJn.j 
bı xebatkaran va nebUne yeke ku bı karıbın ev berxwedan 1 na 
çexa şoreşa gel bıkJ.n~ Çı mıxabın tevgerCn me dı vi warida lı 
du gel ma:1e U dest U pi gırCdayi jı berxwedana gel pır şun

da diminin~ BelabUna tevgera sosya1ist ya KürdistanC,ıı pe
şiya hareka rızgari {i cıvakj_ astenge Iı;:a mezın p8k tine.VCca 
vetCniy&n her sosyalist i xuyaye: Beri her tışti dJ. be em ye
kJ..tiya tevgera sosyali::;t, çina karker U xebatkar8n dJ.. n va 
bıghejın hev~ VetCni ıı her heremen şer em hCzerı xwe bı
kın y&k U gora ı•astiya welatC xwe em şerd U şUrUrten tCkoşi
n& p8şta bıbın U bı h&zbıkın~ ,Jı bo bı tevgeri muriaxa1a 
kırına bliyer€n lı Kürdistan& p8ktCn ew vetCniyan dıbe bEm 

ci h~ Bıra bC zanin ku, ger em, van vet8niyan sernexın, weki 
ku lı parcCn Kurdıstane dı n her tım p&k te, tevgera netewa 
Kurdıstana bakur ji 1 yfi jı bo daxwaz ın€tingehkarE!n lı mın

tıqC bC tar U mar kırın. BJ. zanetiya ev vetEiniya, lı hcmber 
ketxweri ıl zordariye em, 1' e Gulan '8 lJ. Kurdıstan& {i Tır

kiy& bı kın platforma y8kitiy&. 

Bıji 1 Gulan! 
Bıji Enterneayonalizma proleterya! 
Bımre Koledari, Bıji SerxwebUna Kurdıatanı 
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ŞEHİD~ NEMIR HEVRft ORHAN DI TEKOŞİNA ME DA DIJİ 
Hevre Orhan ıı bajar& Stanbule, dı saıa 1958'da hate dıne. 
Cara ewel,dema wi Iı dıbıatan8 dıxwand;bı mesela çini va mı
jul bu. Bı rtya mesaıa çmi il tekiliya wi lı gel tekeşeren 
kurd, ew dı derheqa mesaıa Kurdıatane da ji biı xwedi nas .. 
Hevre Orhan bı xwe tırk bu. Zurufa aila wi ya abori gelek 
baş bu. Le wi,ne jı bo çina kapitalist,jı bo çina karker pi
yen xwe helmaıan. Wi dıgot: "xelasiya çina karkeren tırk gı
redayi xelasiya gelC Kurde.," se guman hevr& Orhan, enternes
yonalisteki tırk bu. 
Lı stanbuıe, dı şere ıı. dıji faşistan da ew yek jı Peşengen 
mınt1qe bu.Jı bo ve xebate,hevre Orhan jı aliye polis va hat 
nask:ırın il polise tırk lı wi geriya.. Lı ser ve yeke hevr& 
Orhan,vatıniyen xwe yen enternasyonalist lıanin cih u dı şere 
serxwebuna Kurdıatane da biryaren hin giring gırtın. Wi xast 
şere xwe lı dıj metingebkaren tırk,lı ser axa Kurdıatane bı
domine~ Ew daxweza wi dı cıh da hat ditın U wi bı navC Heso 
tekoşina xwe, heya mırıne wek lawaki kurd, lı mıntıqa ner
sımC berdewam kır~ 
l. 'e Gulana 1980 metingehkaren tırk lı Kurdıatane u Tırkiye 
qedexe kırıbu. Le tevgera me ew qedexa nasnekır il lı gel 
tevgereka dın meşa ı 'e Gulane lı hajare Dersıme pek anin. 
Leşkeren dujmın eriş bırın ser meşe u şeniye dımeşe d~ dan 
ber gulan .. ı.e p&şengen merxaz bersiva wan dan U şeniye meşe 
jı dujmın parastın. Yek jı wan peşengen bı çek ku lıeri lı 
peşiye pevçlıne ııu,şelıide nemır Hevre Heııo bu. Gava ku hevre 
xast çihe xwe hıglıere, jı aliy€ leşkeren tırk va hat şehit 
kırın~ Dema hevrC Heso ket xwer wi usa dıqıriya: "Bıji ser
xwebUna Kurdıstan! Bımre m&tingebkari!" çekdaren tevgera me, 
şer du seeta berdewamkırın ku, hevr& Heso ıı gel xwe binın~ 
ı.e mıxabın hevre, pır p&şta çubii U dı nav koma leşker&n tır k da mabu.Dı pevçune da pencıeşkeren dujmın ji birindarbiln. 
Hevre Heso lı lıajare Dersiıne hat def'ınkırın. Le bevre Heso 
dı dıle gele Dersıme da u dı tekoşina me da dıji. 
Bıji Enternesyonalizm! 
Bıji Serxwebllna Kürdistan 
Bımre MCtingehkari! 
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.-----------------------------------
Arslanlar yurdudur tilkiler girmez, 

Gerçekler sırrıdır akıllar ermez, 
Kürdistan gülüdür zalimler dermez, 
Onlara bağlıdır yolu Dersimin. 

e>•" 
Orhan Gönülalan 

(1958 ...••• ) 

DI ŞERİT BUNA 10 SALI DA 

EM HE~ TEKOŞER 

ORHAN GöNULALAN (HESO) BI SİRTİNİN 
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Ali YAYLACIK (1957 ••••••••• ) 

GÜNÜN UCUNDAKİ AN 

Merhaba sana 

YAŞAI'II BOYUNCA 

s öMÜRGEC İ I, İ ÔE 

VE YERLI 

ERİCILIÔE KARŞI 

EN öN SAFLARDA 

DövtiŞTÜ. 

MÜCADELESI, 

MÜCADELEli!İZE 

ÖRNEK OLSUN! 

Kırılmış yıldızları devşiren 

Alın çizgisindeki ulu nehir 
Kawa'nın çekicindeki Newroz 
Ve kurşun eriterek 

kırmızı gelincikler açan 
Alaca şafağın 
BUyük sevdam 
Merhaba sana 
Merhaba. 

K un ta Mayıs '88 

~----------------------------------------
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