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BASKI, SöMÜRÜ VE ZULÜM ALTINDA 

YENİ BİR NEWROZ DAHA GERİ LERDE KALDI 

Bu gün Newroz. Bu gün, zulme, sömüriiye ve barbarlığa karşı dire
nişin yeni bir yıldönümüdür. 

Kahraman halkımız bundan binlerce yıl önce, bu gün demirci 
KAWA'nın önderliğinde dönemin zalim diktatörü DEHAK'a karşı 
direnişin en güzel örneklerinden birini göstermiştir. 

Yeni gün anlamına gelen Newroz, halkımız açısından yeni bir gün 
taze bir başlangıçtır. Kazanılmış bir mevzidir. 

Newroz, direnişin sembolü olarak her yıl21 Mart'da Kürdistan'ın 
karlı dağlarında, bereketli ovalannda, göl ve nehir kıyılarmda, gün 
boyu ateşler yakılarak kutlanır. 

O gün, en yeni giysiler giyilir. Kadını-erkeği, genci-yaşiısı el-ele 
govende tutuşurlar. Kürt kültüründen çeşitli örneklerin sergilendiği 
bir kültür şenliğine büriinür. Kızgınlıklam bir son verilir o gün. 

Newroz, genç aşıklarm yüreğinde sevdadır. Karlı dağiann doru
ğunda umut, ozanlarm yanık sesinde türküdür. Kahraman Peşmerge'
nin namlulannda kurtuluştur Newroz. O, sönmeyen bir meşaledir. 

Kahraman halkımız, bu gün Newroz'u oldukça zor koşullarda 
kutlayabilinektedir. Dört parçada da halkımız eli kanlı sömürgecile
rin baskılan altında ezilmektedir. Hiçbir ulusal demokratik hakkına 
sahip değildir. En ufak bir hak istemine kanla karşılık verilmektedir. 
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Ülkemizin doğu ve güney parçalarında silahlı Peşmerge güçleri 
Newroz'u kurtanlmış alanlarda kutluyorlar. Onlar, Newroz'u sömür
gecilerin erişemedikleri alanlarda kutlayabilmenin haklı gururuna sa
hiptirler. 

Ne var ki, kuzey-Kürdistan halkımız Newroz'u doğu ve güney'li 
kardeşleri kadar rahat kutlayamamaktadırlar. Onun ezikliği içeri
sindedirler. 

Newroz, yıllar yılı sömürgeci Türk devleti {T.C.'nin kuruluşundan 
itibaren) tarafından yasaklandı. Özel yasalarla kimi zamanda zor kul
lanarak, kan dökerek, tutuklayarak engel olmaya çalıştı. Bu gün de 
engel olmaya çalışıyor. 

Ne var ki, T.C.'nin gücü Newroz'u tümden yasaklamaya, O'nu 
engellemeye yetmedi, yetmeyecek. Yurtsever halkımız, tüm baskı ve 
zorbalıklam rağmen, kendi bayramı m kutluyor. Evinde. tarlasında, 
yanlız başına, ama kutluyor. Hiç bir engel tanımadan kutluyor. 

Sömürgeciler, Kürdistan 'da Newroz'u yasaklamakla yetinmediler. 
Onlar Kürt dili ve kültüriinü de yasakladılar. Toplu katliamlarla, zo
raki göçlerle, asimilasyonla da halkımızın varlığına yöneldiler. Ülke
mizbı ve halkımızın birliğini parçaladılar. Bu gün halkımız dört par
çaya bölünmüş olarak, adeta (Ortaçağ karanlığına terk edilerek) 
zincire vunılmuş bir haldedir. 

Ülke topraklan dikenli tellerle, ma yın tarlalanyle biribirinden ay
rılmıştır. Yer altı-üstü kaynaklan da gözü dönmüş aç kurtlarca ta
Ian edilmektedir. Kısacası 20. asrın son çeyreğinde, 20 milyonluk bir 
ulus, kendi ülkesinde tutsak bir haldedir. 

Hiç şüphesiz bu kanlı tahribatlara neden sömürgeci yapıdır. O'
nun tüm kurum ve bağlantılandır. Dayandığı ve gücünü aldığı emper
yalizmdir. Ülke içindeki sosyal dayanakları işbirlikçi satılmış, ege
men sınıflardır. Biliyoruz ki, sömürgeci saldırıların esas hedefi Kür
distan halkının devrimci dinamikleridir. O'nun örgütlü gücüdür. 

Kuzey-Kürdistan devrimci hareketi özellikle son beş yılda önemli 
darbeler yedi. Bu darbeler O'nu sarstı. Sarsıntı hala devam ediyor. 
Sürecin belirli özelliği, sarsıntının dayattığı panik ve bu temelde ge-
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lişen dağımklıktır. Dağınıklık birçok gelişmenin kaynağı, bunalım, 
çözülme, satlarda çözülme-dökülme ve bu temelde bölüıunedir. Yeni 
yeni grupçuklar her boydan sapık düşüncenin ve provakasyonlann 
kaynağıdır dağınıklık 

Kürdistan devrimci hareketi, dağınıklığa son vermek, derlenip to
parlanmak ve gücünü birleştirmek zorundadır. Daralan çemberi yırt
mak ve bu kötü oyunu bozmak durumundadır. 

Biliyoruz ki; devrimci hareketin taparlanması kolay çözümlene
bilecek bir sorun değildir. önünde ciddi sorunlar, aşması gereken ö
nemli saydabilecek engeller vardır. Ne var ki, tüm dezavantajlarına 
rağmen devrimci hareket önündeki tüm sorunlan çözmek, engelleri 
aşmak zorundadır. Bunu ne pahasına olursa olsun başannak duru
mundadır. Kürdistan devrimci hareketinin önünde duran ve çözmesi 
gereken en acil sorun budur. 

Kuzey-Kürdistan'da, son birkaç yılda devrimci hareketin topar
lanması yönünde bazı adımlar atddıysa da, kalıcı bir durum yaratıla
madı. Devrime i hareket dağımklıktan kurtarılama dı. Derlenip topar
lanama dı. Alternatif olabilecek bir güce dönüştüıiilemedi. 

Hiç kuşkusuz devrimci 'hareketin dağımkb ğı, sömürgecilere yan
yor. Onları daha bir cesaretlendiriyor. Daha pervazsızca işlere yö
neltiyor, saldırganlaştırıyor. Çeşitli provakasyonların boy vermesine 
kaynaklık ediyor. Bu durum yoksul halkımızı zoraki tercihlere zorlu
yor. 

Bundan dolayıdır ki, Kürdistan devrimci hareketinin zaman yitir
meksizin taparlanması gerekir. 

Devrimci hareketin saflarında dağımkbğın daha uzun bir süre de
vam etmesi halinde ise, beklenilmeyen -özünde beklenilen- ama ol
dukça kötü ve son derece tehlikeli durumlar gündemleşebilir.Unutul
mamalıdır ki, böylesi bir gelişmenin belirmesi halinde, hesap vermesi 
ge~ken güç ; Kürdistan devrimci hareketidir. O'nun radikal güçleri
dir. Bu günlerevarışta sorumlu tek güç yine kendisi değil midir? 

Sonra, çelişkilerin öylesine yoğun ve öylesine karmaşık olduğu 
bir arada, iç içe yaşandığı bu bölgede bulunmamızdan dolayı da, son 
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derece hassas olmak gerekir. Bölgede, halkımız ı oldukça kötü bir du
rumda -ağır koşullarda- karşı karşıya bırakabilecek gelişmeler her an 
gündeınleşebilir. Bölge, bu anda sıcak bir alana da dönüşebilir. Bu 
taktirde, yeni koşullara ayak uydurabilecek, yeni gelişmelerden aza
mi ölçüde yararlanabilecek devrimci, örgütlü bir gücün (önderliğin) 
ortaya çıkmaması halinde nelerin olabileceğini düşünmek bile ürkü
tücüdür. Ne var k~ bu durumda aksini düşünmek bile saçma dır. 

Kürdistan halkı, bir kez daha yeni efendilere sahip olmak istemi
yor. O, kendi ülkesinde, kendini yönetebilecek kabiliyete sahiptir. 
Yüzyılların ağırlığından, esaretten kurtulmak istiyor. Kendi ülkesin
de -Kürdistan'da- bağıımız ve özgür yaşamak istiyor. 

Bundan dolayıdır ki, Kürdistan devrimci hareketi -devrimci radi
kal güçler- zaman yitinneksizin örgüdenmek zorundadır. 

Bilinmelidir ki, radikal güçlerin örgüdenmemesi halinde, sağ tes
limiyetçiler olsun, sömürgecilerin gönülli.ı uşaklığıru ıisdenenler ol
sun, süreci alıp götüreceklerdir. Artık ağıtlar dizrnek hiçbir işe 

yaramıyacaktır. Artık sayfalar dolusu inciler dizmek, teoriler üret
mek, ustalardan bol bol alıntılar almak, ya da koca koca küfürler 
savurmak hiç ama hiç işe yaramıyacakt~r. Kısacası, ağlamak ve sız
lamak hiçbir şeyi geri getiremiyecektir. 

Bu nedenle radikal güçlerin görevi ağır, sorumluluklan büyü~tür. 
Onlara son derece ciddi görevler yüklenmiştir. Eğer onlar, bu tarih
sel görevlerini ve sonımluluklanm yerine getirmezlerse, taı1h onları 
affetmiyecektir. Devrimci radikal (devrimci-demokrat, sosyalistle
rin) güçlerin, devrimci-demokratik bir program etrafında ilkesel bir
liği. sorunun çözümünde (devrimci hareketin toparlanmasında) ilk 
adım olabilir. 

O halde ilk adıma doğru ileri ! ... 
Yeni bir Newroz daha gerilerde kaldı. Baskı, sömürü, zulüm al

tında!. .. 
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KUZEY KÜRDISTAN' DA iDEOLOJiK. POLiTiK 
VE ÖRGÜTSEL BiRLiK SORUNU VE BiR 
DÖNEMiN DEÔERLENDiRiLMESi ( 2) 

TEKOŞİN: K.U.K 1. Konferansından sonra siyasi ve örgütsel birlik 
sorunu ile ilgili olarak ilk görüştüğümüz güçlerden biri de Tekoşin 
idi. O dönemde biz Rizgari, öte yandan da Tekoşin ile ayrı ayrı gö
rüşüyorduk. Tekoşin ile olan görüşmelerimiz oldukça sınırlıdır. Ko
nuya ilişkin sadece birkaç görüşmemiz olmuştur. Ancak MK'mizin 
(1982) toplantısından sonraki dönemde Tekoşin ile tekrar görüşül
müş ve MK'miz tarafından alınan kararlar bir bütün halinde kendile
rine iletilmiştir. 

Tekoşin bizleri yamtlarken, farkında olmadan Rizgari aynı para
lelde soruna yaklaşıyordu. Biz, Tekoşin'e de sorunun K.U.K ve Te
koşin ile ilgili yanlızca onlarla sınırlı bir sorun olmadığım yabn bir 
dille ifade ettik. 

Tekoşinle de oldukça farklı bir temelde soruna yaklaşıyorduk. 
Aşılamayan bu farklı anlayış, Tekoşin ile atamızdaki görüşmelerin 
de kesilmesine neden oldu. 

MK'miz soruna ilişkin olarak Rizgari ve Tekoşin dışmda KiP ve 
Ala Rizgad'yi de görüşülmesi gereken güçler olarak saptamıştı. An
cak süreçte TKSP ile de göıüştük. Biz esas itibarı ile TKSP ile bu so-

s 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



runu görüşmeyecektik. Bu yönde MK 'mizin herhangi bir kararı da 
yoktu. Sadece onlardan gelebilecek herhangi bir göriişme istemi ta
rafımızdan red ednmeyecekti. Bizim hareket olarak TKSP'yi göriişül
mesi gereken güçlerin dışında tutmamızm nedeni; her vesile ile 
Kürdistan (kuzey) işçi sınıfının tek temsilcisi olduklarını ileri sürme
leri ve bunda ısrarlı davranmalanydı. Ayrıca onlarla derin ideolojik 
ve siyasal göriiş aynlıklarımız da vardı. Onlara göre; kuzey-Kürdistan 
da parti (proleterya partisi) sorunu TKSP ile çözümlenmişti. Bu ne
denle işçi sınıfının ve buna bağlı olarak ezilen halk kesimlerinin yeni 
bir partiye, devrimci yeni bir seçeneğe gereksinimleri kalmamıştı. 
Nitekim sorunun Güç ve Eylem birliği platformunda, programa iliş
kin bölümün gündemine al~sıyla ilgili önerimize karşı çıkanlardan 
ilki TKSP olmuştur. TKSP'nm bu anlayışının devamı halinde sorunu 
onlarla görüşmetnizin hiç bir yaran olmayacaktı ... 

KiP 'in durumu ise farklıydı. Gerçi onlar da bu sorunda (işçi sı
nıfının partisi olma yönünde) en az TKSP kadar iddia sahibi idiler. 
Aynı şekilde onlarla da derin ideolojik ve siyasal görüş ayrılıklarımız 
vardı. Ne var ki, soruna ilişkin kararları aldığımız dönemde KİP, bö
lük-pörçük haldeydi. Yeni bir kongreye hazırlamyordu. Şüphesiz, 
kongre arifesinde olmaları önemli bir avantajdı. Dolayısıyla sorunu 
en yüksek organda tartışahilir, en etkili kararları alabilirlerdi. Ayrıca 
KiP dayandığı toplumsal taban ve bağrında taşıdığı sınıf güçlerinden 
dolayı da üzerinde durulması, böylesi bir platforma çekilmesi gere
ken bir güçtü. Bu nedenle de o'nu TKSP'den ayn değerlendirmek ge
rekiyordu. 

Konu ile ilgili olarak KiP ile ilk görüşmemiz tam da bu dönemde, 
yani daha onlar kongre arifesindeyken gerçekleşti. Bu görüşmede 
kendilerine siyasi birlik ile ilgili görüşletimizi aktardık ve kongre 
arifesinde olmalarının önemli bir avantaj olduğunu, bu avantajın en 
iyi şekilde değerlendirilmesinin gereklerini anlattık. Özcesi; kongre
lerini sadece tek taraflı bir hesaplaşma ve daha geri bir düzeyde seyr
edecek olan gruplaşmalara veya grup düzeyini korumaya yönelik bir 
eylem alanı olarak görmemeleri gerektiğini öoordik ve onlara radikal 
kararlar almalannı cesaretli adımlar atmalannı söyledik. 

Hatta bir bütün halinde (muhalefeti de içerecek bir şekilde) KiP 
bünyesinde Kürdistan işçi sınıfını temsil yeteneğine sahip, gerçek bir 
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proleterya partisi olup/olmadıklan yönünde bir tartışma platformu
na yönelmelerinin önemli bir adım olacağını, ancak eski anlayışları 
temelinde ve işçi sınıfının tek ve biricik temsilcileri oldukları iddi
asıyla tekrar ortaya çıkmalan halinde bunun ciddi bir hata olacağım, 
bu sürede atdabilecek adımlara da böylece engel olmalannın söz ko· 
nusu olabileceğini, bu nedenle de son derece duyarlı olmaları gerekti
ğini belirtmiştik. Sorunu kongrelerine sunduğumuz mesajda da dile 
getirmiş ve delegelerinin dikkatini bu noktaya tekrardan çekıniştik. 

Kongre sonucunda, çok daha geri bir düzeyi temsil eden bu günkü 
Peşeng, Kürdistan İşçi Smıfımn Öncü Partisi (PPKK) ! ortaya çıktı. 

Kongre sonrası dönemde, yeni doğan PPKK ile siyasi ve örgütsel 
birlik sorununu birkaç kez daha göriişüik. Bu göriişmelerimizde, so
runa ilişkin düşüncelerimizi oldukça detaylı bir şekilde kendilerine 
aktardık. Gerek sorunun özü, gerekse yöntemle ilgili olarak somut
pratik önerilerimizi sunduk. Ne var ki, PPKK hiç bir önerimiz dik
kate alınadı. Oldukça içi boş, yavan sözlerle bizleri oyalamaya ça
lıştı. Sorunu geçiştirme yolunu tercih etti. Hep "bu iş kolay değil
dir, zaman alır, iyi düşünmek gerekir" dedi. Ama somuta ilişkin hiç
bir göriiş ya da öneri getirmedi. 

Elbette ki, bu sorun kolay çözümlenebilecek bir sorun değildi. 
Zaman alacaktı ve oldukça da iyi düşünmek gerekirdi. Çünkü sorun 
Kürdistan işçi sımfmı öz örgütüne kavuşturmak ve bir devrimi ör
gütleme sorunuydu. Ülkenin bağımsızlığı, Ulusun kurtuluşu ve hal
km özgürlüğünü bağr-tn.da taşıyan bir devrimin başarılması sorunuy
du. Bunun için atılması gereken adımlardan ilkiydi Bir başlangıçtı. 
Elbette ki bütün yönleriyle üzerinde durulması gereken bir .sorundu. 

Bu arada şu hususu da belirtmekte yarar vardır. PPKK., sorunu 
bDinçli bir şekDde kendi içinde kapalı tuttu. Kadrolan arasmda tar
tışmadı ve gelen önerileri kadrolarına açmadı. Bu nedenle PPKK'nin 
tanıdığımız kadro düzeyindeki bazı elemanları, özellikle siyasi ve 
örgütsel birlik sorunu ile ilgili olarak aramızda geçenlerden ve soru
nun ciddiyetinden uzun süre habersiz kaldılar. Ne var ki, PPKK 'nin 
tüm çabalarına rağmen belli bir ölçüde de olsa, sorun tabana yansıdı. 
Zaten sonuna kadar yansımaması da olanaksızdı; çünkü biz kapalı 
bir şey yapmıyor, özellikle kadrolarımız arasında, yayınlarımızda 
ve dı~ımızdaki diğer bazı kadrolar düzeyinde sorunu açık tartışı-
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yorduk. 
PPKK ile ilişkilerimizin donuk olduğu bu dönemde, soruna iliş-

kin olarak TKSP'den bir görüşme istemi geldi. Bu istem doğrultu
sunda TKSP ile de göriiştük. Görüşmede düşüncelerimizi, göriiş ve 
önerilerimizi mümkün olan en özlü bir biçimde kendilerine sunmaya 
çalıştık. 

TKSP'nin soruna yaklaşımı ise oldukça ilgi çekiciydi. Şöyle di
yordu TKSP: düşüncelerinizi, göriiş ve önerilerinizi en yetkili o~n
larımıza götüreceğiz. Kürdistan devrimci hareketinin devrimci sesya
list bir partiye gerçekten ihtiyacı vardır. Göriiş ve önerilerinizi yet
kili organlarımızda değerlendireceğiz. 

Daha önceki bir tartışmamızda; "bu sorunu (siyasi ve örgütsel 
birlik sorunu) gündemleştirmekle, Kürdistan işçi sınıfının temsil
cisi olan partimizi ve o'nun varlığını tartışma gündemine getiriyor
sunuz ... " diyen TKSP'nin, son tahlilde, varlığını tartışma konusu 
yapmak bir yana, bizatihi kendisinin varlığına son verecek olan böy
lesi bir öneriye evet demesi ve "Kürdistan Devrimci Hareketinin, 
devrimci bir partiye gereksinimi vardır. Bu nedenle sorunu yetkili 
organlarımızda göriişeceğiz ... " demesi oldukça ilginç bir tavırdı. 

Gerçekten buna inanmak zordu. Çünkü; varlığını tehdit eden ve 
o'na kastedecek olan böylesi bir sonında, TKSP samimi olabilirmiy
di? 

Uzun bir süre TKSP'nin hayati bir sorundur dediği bu soruna iliş
kin olarak yetkili organlarının kararlarını bekliyorduk. Ama bu karar 
bir ti~rlü yetkili organlardan çıkmıyordu. Bir ara sorduğumuzda ise, 
şöyle bir cevapla karşdaştık ~ ''Yetkili organlarımam toplanıp soru
nu göriişmesi, daha uzun bir zamanı alabilir''. Gerçekten de alabilir
di. Ve TKSP'nin bu tavn, o 'nun soruna ilişkin olarak tümden geri çe
kil diğinin de bir ifadesiydi. TK.SP ye karşı kuşkularımızda haklı ol
duğumuz, böylece o 'nun pratik tavrı ile bir kez daha kanıtlanmış
tl. Ve zayıf bir olasılık olsa bile, samimi bir niyetİn belirtisi olarak ni
telendirdiğimiz TKSP'nin son tavn, sorunu savsaklayıcı yeni tavn 
ile karşılaştırıldığında, o 'nun gerçekten de samimi olmadığı, tutar
sız ve oportünist politikasını sürdürmede kararlı olduğunu açıkça or
taya çıkanyordu. 
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Siyasi ve örgütsel birlik sorunu ile ilgili olarak TKSP ve PPKK. ile 
olan görüşmelerimiz bu örgütlerin yukarıda belirttiğimiz görüş ve so
runu savsaklayıcı tavırlanndan dolayı kesintiye uğradı. 

Ala Rizgari ile meseleyi görüşemedilc Bazı girişimlerimiz olduysa 
da, içsel sorunlanndan ötüıii kendileri ile konuyu tartışma ve önerile
rimizi sunma fırsatımız olmadı. 

NASIL BİR SONUÇ 

Böylece tespit ettiğimiz ve görüşülmesi gereken güçler olarak üze
rinde durduğumuz bütün güçlerle, bu arada tespitlerimiz arasında ol
mayan TKSP ile de sorunu tartışmış ve belli bir sonuca ulaşmış ol
duk. Görüştüğümüz güçler arasında aralannda organik bağlar bulu
nan gruplardan tek tek ''bağımsız'' insanlar ve değişik eğilimde siyasi 
bazı bazı güç ve kadrolar da vardı. Andan bu güçlele de sorunu en 
geniş bir şekilde görüşmüş, onlarla da uzun uzun tartışmıştık. Bun
lann denilebilir ki çoğuuluğunu tavrı,daha önce isimlerini zikretti
ğimiz örgütlerden oldukça farklıydı. Bu güçler tavrımızı ve çalışma
lanmızı desteklediklerini, birieşebilecek güçlerin birliğini hedef alan 
böylesi bir alternatif gücün oluşturulması için ellerinden gelen her 
şeyi yapmaya ve her türden fedekarlıklara hazır olduklamu belirt
mişlerdir. Bu güçlerin büyük çoğunluğu, gerek soruna yaklaşnn, ge
rekse yönteme ilişkin görüş ve önerilerimizi genel olarak doğru gör
düklerini söylüyorlardı. Ancak yer yer kuşkularını belirtmekten de 
geri kalmıyorlardı. Onlara göre diğer örgütler mutlaka bu platforma 
yani ideolojik, politik ve örgütsel birlik platformuna, çekilmeliydi. 
Bu nedenle; ''bu süreçte ve özellikle bu kadar önem arzeden bu so
runda, diğer siyasi hareketlerin de sizlere, ve bu tür çalışmalara ka
tdmaları gerekir. Aksi taktirde bu çaba ve çalışmalann amacına ulaş
ması zorlaşahilir ... '' diyorlardı. 

Soruna ilişkin çalışmalarımızı, eldeki verilere bağlı olarak yeni
den gözden geçirdik. Ve vardığımız nokta, yeni bir yöntemle soruna 
yaklaşmamızı zorunlu hale getirmişti. Bu güne kadar, hareketlerle, 
grup ya da tek tek ''bağımsız'' unsurtarla aynayrı sorunu göriişmüş, 
karşdıklı düşüncelerimizi sunmuştuk. Bu defa alanda var olan ama 
bütün kesimleri kapsayan onları yan yana getirebilecek ve sadece par-
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ti sorununa ilişkin sorunun tartışdacağı bir platform sözkonusu ola
bilirdi. Örneğin bir konferans yöntem olarak buna uygun düşüyordu. 

Konferans bu dönemde baş vuracağımız yeni bir seçenekti. Kon
feransa ilişkin göıiiş ve önerilerimiz ise son derece net ve açıktı. Biz 
konferansa da katdahilecek en geniş güçlerin katılımından yanaydık. 
Ve bu katılım sadece belirli siyasi parti, örgüt ya da hareketlerle sı
nırlı değildi. örgüt ya da hareketlerin yanısıra onlardan kopmuş, 
grup veya muhalefet iddiası ile hareket eden güçlerle şu veya bu ne
deıılerden dolayı kendi başına olan belli bazı siyasi kadrolara kadar 
tüm güçleri kapsayan bir platformdu. 

Konferansın yöntemine, gündem ve işlevine ilişkin soruııları, ön
celikle siyasi öıgütlerle görüşüp, tartışmak, ve ortak bir sonuca ulaş
mak, esas aldığımız ve doğru bulduğumuz bir yöntemdi. Bu nedenle 
ilk etapta siyasi örgütlerle sorunu göıiiştük. 

Konferans önetimize ilk karşı çıkan Tekoşin oldu. O, soruna iliş
kin olarak eski görüşlerini (yanlız K. U .K ile birlik yapma sorunu da
hil olmak üzere) korumadıklarını ve artık hiçbir siyasi güçle birlik so
rununu düşünmediklerini belirttiler. 

TKSP ve PPKK'nin birlikte katıldıkları bir toplantıda sorunu, ya
ni konferans önerimizi kendilerine açtık. 

PPKK, gerek birlik sorunu ile ilgili ve gerekse bir yöntem sorunu 
olan konferansa ilişkin görüşlerimizin net olmayışından yakındı. So
runu açmamızı ve daha da netleştirmemizi istedi. Oysa sorun son de
rece net ve açıktı. Ancak sorunu tekrarlamaktan yana herhangi bir 
sıkmtımız yokru, bir kez daha açıklayabilirdik. 

Bize göre konferans en geniş güçleri toparlayabilirdi. Bir tartış
mada da olsa anılan güçleri yanyana getirebilirdi. Siyasi hareketlerin 
yamsıra, sosyalist olduklarını iddia eden güç ve fertleri de kapsayan 
geniş bir platforma dönüşebilirdi. 

Aynı zamanda bir tartışma platformu olan bu konferansa hangi 
güçler katılabiiirdi? Daha doğrusu önerdiğimiz bu konferansa kim
lerin, hangi siyasal güçlerin katılmasını istiyorduk? Kuşkusuz bu 
güçler~ öncelikle siyasi sahada varlıklan sözkonusu olan hareketlerdi. 
Buııların dışmda değişik siyasi hareketlerden kopmuş ve yer yer ara
lannda organik bağlar bulunan grup ve çevrelerdi. Bir de geçmişini 
ve bu gününü yakından bildiğimiz tanınmış bazı ileri kadrolanlı. 
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Siyasi hareketler, örgüt ya da parti ve bunlardan ayrılmış grup 
ya da çevrelerin temsilcilerinden ve siyasi hareketlerin ortaklaşa tes
pit edecekleri şahıslara kadar, geniş bir siyasi kadronun katddığı, 
katdahileceği bir konferans öneriyorduk. Konferansta bir tek sorun 
tartışdacaktı. İdeolojik, politik ve örgütsel birlik sorunu. Konferansa 
hazırlık ilişkin hazırlıklarımız ise bitmişti. Politik örgütlerle birlikte 
soruna el atmamız ve sorumluluğu birlikte üstlenmemiz gerekiyordu. 
Her bakımdan daha etkili olabilmemiz açısından da bu zoruıduydu. 
Ama, eğer gündeme yeni sorumar veya soruna ilişkin tartışdması ge
reken yeni durumlar ortaya çıksaydı, biz onu da tartışmaktan yanay
dık, Bütün bunları detaylarına kadar kendilerine aktardık. Görüşleri
mizde muğlaklığın sözkonusu olmadığını, aksine son derece açık ve 
berrak olduğumuzu bu nedeıde soruna ilişkin tartışdması gereken 
daha değişik noktalar varsa oıdar üzerinde durmamızın yararlı ola
cağını önerdik. 

TKSP ve PPKK bu önerimize de sert bir şekilde karşı çıktılar. Bu 
konuda ortak görüşlere sahiptiler. Onlara göre böyle bir şey olamaz
dı. Siyasi birer parti olarak böylesine bir düzeyde sorunu görüşemez
lerdi. 

Elbette ki görüşleri oruarı bağlardı. Tepki göstermeleri ise doğal
dı. Çünkü oıdar, ne pahasına olursa olsun mevcut düzeylerini koru
maya, o'nu sürdürmeye kararlıyddar. Çeşitli olumsuz sıfatiarta nite
lendirdikleri insaıdarı en az oıdar kadar biz de tanıyor, biliyordukDa
ha düne kadar hareket merkezlerini işgal eden, çeşitli düzeylerde si
yasi ilişki ve görüşmelere katdan, görüş belirleyen, hareket içerisinde 
önemli gelişmelerde karar sahibi olan bu insaıdar; değişik nedeider
den dolayı bu gün ayrı düşmüş ya da kendi başlarına kalmışlarsa, 
bunların Kürdistan devriminde yerleri!Ün kalmadığı nasd iddia edile
bilir? Sonra bu insanlan ayrdığa iten neden, sadece oıdarın, acizliği 
veya kişisel zaaflarımıydı? Şüphesiz bu tür insaıdar da vardır. 

Bizim tartışmamız da zaten bu tür insaıdarla ilgili değildir. Ya da 
tek başına bunalım denilebilir miydi? Biz örgütlerin, işçi sınıfı parti
lerinin (!)hiç mi hiç günahı yoktu? 

Bize göre bütün buıdar soyut suçlamalardı. Subjektif niyetierin 
birer ürünüydü. Bu nedenle de ciddiye alınacak gibi değildi. Her şey
den önce Kürdistan devrimci hareketinin bu gün en önemli sorunu 
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neydi? Bizim kendimize sormamız gereken soru işte (esasta) buyılı. 
Kürdistan Devtirnci Hareketinin en .önemli ve dayatan sorunu, hiç 
kuşkusuz her alanda en ~ bir tarzda örgütlenmekti. Devrimci siya· 
sal bir önderliğin yönlendiricilimnde, eldeki tüm araçlar, olanak ve 
değerleri en iyi bir tarzda harekete geçirmek, lllusu bir bütün halin
de devrime (lllusal Kurtuluşa) hazırlamaktı. Bu sorunda büyük öl
çüde, yılların mücadelesi içerisinde düşe kalkayetişmiş kadrolarla, 
onların yakıniaşması ve bütünleşmesi ile doğrudan ilintiliydi.Kadro
lar ise dağınık bir haldeydi ve bunların önemli bir bölümü de maale
sef bu insanlardan oluşuyordu. Bu nedenle grup düzeyini fetişleş
tirmeye kadar vardıran bu anlayış, esas itibariyle Kürdistan sathında 
gerekli devrimci bir alternatife, işte bu gerici mantığıyla şiddetle kar
şı çıkıyordu. Bize verilen mesaj buydu. 

PPKK 'ye göre gerek soruna, gerek konferansa ilişkin görüşlerimiz, 
yurtsever güçlerin birliğini amaçlayan bir öneriler paketi niteliğin
deydi. Sınıf temelinde bir parti için bu kadar gücün çağnlması ya da 
hesaplanması yanlıştı. Parti anlayışı böyle olamazdı. 

Elbette ki, sınıf temelinde bir parti (işçi sınıfı partisi) ile yurtse
ver güçlerin bir birliği olan, o 'na dayanan bir birlik ya da herhangi 
bir örgütlülük düzeyi aynı ve tek şey değildi. Gerek nitelik itibariyle, 
gerekse dayandıkları sınıf güçleri bakımıdan oldukça farklı zeminlere 
tekabül ediyorlardı. Bunu en az PPKK kadar biz de biliyorduk. Ve e
ğer önerimiz, gerçekten öyle bir birlik için olsaydı, içinde yer aldı
ğımız ve henüz çalışmalarını sürdürdüğümüz güç birliği platformunu 
yeterli görürdük. Ayrıca böyle bir platforma veya son önerdiğimiz 
haliyle konferansa gerek kalmazdı. Kaldı ki bizim açımızdan sürecin 
merkezi görevi bir cephe oluşturma da değildi. Sosyalist siyasal bir 
önderlik yaratma sorunuydu. Grup düzeyini rededen yeni bir hareket 
devrimci temelde yeni bir örgütlenmeydi. Yurtsever bir birlik öner
ınediğimizi pekala PPKK de çok iyi biliyordu. Kaldı ki bizim soruna 
ilişkin görüş ve önerilerimiz daha baştan beri biliniyordu. Biz ideolo
jik, politik ve örgütsel sorunlarda· birlik diyorduk. Bu birliğe varabii
rnek için de ideolojik ve siyasal sorunların tartışılması gerektiğini be
lirtiyor ve bir tartışma platformu öneriyorduk. 

Sonra bize göre parti sorunu, hemen çözümlenebilecek bir sorun 
da değildi. Bir kere ideolojik ve siyasal sorunlarda belirli bir anlayış 
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birliği sağlandıktan sonra gündemieşebilecek bir sorundu. Ve örgütle
rin kendilerini-örgütlülüklerini- dağıtmaları da ancak böylesine bir 
dönemde -yeni parti oluşacağı dönemde- gündeme gelebilirdi. Bu 
döneme kadar elbette ki siyasi hareketler örgütsel varlıklannı belirli 
bir oranda da olsa koruyacaklardı ... 

Bu arada örgütler arası dayanışma yakınlaşma, hatta yer yer de
ğişik düzeylerde birlikler, örneğin güç ve eylem birlikleri daha bir 
önemle üzerinde durulması gereken bir sorun olarak göriilecekti. 
Dahası bir zorunluluk haline gelecekti. Çünkü örgütsel birlik zanedil
diği kadar kolay bir iş değildi ve hemencecik halledilebüecek bir 
sorun olarak göriilemezdi. Hele uzun süre ayn ayn örgütlerde yer al
mış ve belirli -birbirinden farklı- bir insan tipine doğru şekillenmeye 
başlamış insanlarımızı yan yana getinnek ve onlan kaynaştırmak 
gerçekten de kolay değildi. Bu nedenle gerek onları yakınlaştırmak, 
ortak bir yapıda kollektif bir çalışmaya yöneltmek, gerekse ortak 
bir sorumluluk altmda bütünleştirebilmek için de yoğun bir çabaya. 
bir ara döneme -geçiş dönemine- gereksinim vardı. İşte örgütler arası 
yakınlaşma, dayarnşma veya güç ve eylem birlikleri bir yönüyle de 
bu nedenle gerekiyordu. 

PPKK ve M.L ile uzaktan yakından ilgisi olan herkes te bilir ki; 
yurtsever bir birlik için ideolojik (temelde) birlik esas değildir. Bu 
birlik; değişik ideolojik görüşlere sahip eğilimlerin (parti, örgüt, ha
reket, kişiler vb.) belirli ilkelerde ya da asgari müştereklerde ve bir 
program etrafında yan yana geldikleri bir birliktir. Özcesi; siyasal ve 
bir ölçüde de örgütsel birliğin bir ifadesi, bir biçimidir. Savunduğu
muz ve somut olarak sunduğumuz haliyle önerdiğimiz birlik, böyle
si bir birlikmidir? PPKK böyle mi algılıyor? ... 

Geniş güçlere gelince; Kürdistan'da (kuzey) bu günkü koşullarda 
örgüt olarak varlıklannı sürdüren, o çaba içerisinde.olan ya da varlık 
olmaya aday hemen hemen tüm güçler sosyalist olduklarını iddia edi
yor ve bunu hiç kimseyle de paylaşmak istemiyorlar. Kuşkusuz, sos
yalist olduğunu iddia etmekle sosyalist olunamaz. Ne var ki, elimizde 
kimin sosyalist olduğunu belirleyebilecek ne bir ayıraç ne de herhan
gi bir ölçü yoktur. Olsaydı, gerçekten iş kolaylaşacaktı ! Elimizde 
mevcut bir ölçü olmadığına göre, anılan güçlerin, sosyalist olup ol
madıklarına ilişkin, onlann dayandıklan sınıf güçleri politikalan, 
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ilişkileri ve pratik tavırlanna göre bir yaklaşım söz konusu olabilir. 
Ancak, yine de kesin hüküm verilemez; çünkü, siyasi hareket, parti 
ya da örgütlerin, hemen hemen tümünün Kürdistan'da dayandıklan 
sınıf güçleri, aşağı yukarı aynıdır. Çok yakın ilişkiler ağı içerisin
dedirler. Önemli bir kesiminin sorunlara yaklaşımı ve politikalann
da da büyük farklılıklar göze çarpmıyor. O halde bu kadar birbirle
rine yakın güçlerin (sosyalistlerin) ayn ayrı kümelenmeleri ve (uz· 
laşmaz çelişkileri bağrında taşıyan veya derin ideolojik-siyasal gö
rüş ayrılıklan bulunanlar, elbette ki farklı örgütlenmelerde yer ala
caklardı) ne oluyor ? Onların, yani sosyalistlerin birliğine yönelik 
çabanın sarfedilmemesi niye ? 

Sosyalistlerin, sosyalist siyasi güçlerin birliğini savunmak, onlarla 
birlikte sorunlan tartışmak, aynı amaca birlikte adım atmak ve bir 
tek örgütsel yapıda onlarla bütünleşmekten korkmalan için bir neden 
var mı ? Yoksa eğer, bu kaçış niye ? 

Bize göre, sosyalist olduğunu iddia eden ya da o amaca varmayı 
önüne koymuş, o 'nu programlamış siyasi güçler arasında, tek partiye 
doğru bir tartışma platformu hem gerekli hem de zorunludur. Bu her 
şeyden önce soruna ve sorunlara yaklaşımda netleşme getirebilir. Ye
ni perspektifiere neden olabilir, tıkanmaya karşı yeni bir dönemin 
aralanınasında etkileyici olabilir. Üstelik biz kendi dışımızda sosya
listlerin varlığını kabul etmemize, sınıf partisi için çaba sarfedip ve 
bunun için her tür fedekarlığa hazır olmamıza rağmen, onlann bun
dan ısrarla kaçmalanna bir anlam veremedik. Bizim açımızdan so
run, işte denli berrak bir haldeydi. Biz yurtsever güçler arasındaki bir 
birliğin; güç ve eylem birliği, cephe ya da devrimci-demokratik bir 
partide ifadesini bulacağı inancındayız. Oysa ideolojik ve siyasal bir
liği esas aldığımıza ve bunun için ama ısrarla bir tartışma platformu 
önermemize, platformda yönteme ilişkin olarak ta somut-pratik öne
riler sunmamıza rağmen, PPKK'nin hala da kalkıp ''siz yurtsever bir 
birlik öneriyorsunuz" demesine ne demeli? ... 

TKSP ve PPKK tavırlanyla konferans öneTimizi red etmişlerdi. 
Ancak, tartışmamız TKSP ve PPKK tarafından sunulan ve yeni bir 
öneri olarak ta nitelendirebileceğimiz ayn bir düzeye sıçradı. Tartış
mada her iki hareketin g~ıiişleri hemen hemen birbirlerini tamamla
yacak kadar yakındı. Bu nedenle ortak görüş belirttiler de diyebili-
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riz. Anılan tartışmada TKSP, göıiişlerini kısaca şöyle özeti edi; ''Üç 
siyasi hareket (K. U .K, TKSP ve PPKK) sorunu göriişmeli ve tartışı
lacak sorunlan saptamalı dırlar. Öncelikle de ele alınması gereken 
sorun, enternasyonalizmin de ğertendirilmesi olmalıdır''. 

Aynca entemasyonalizme ilişkin tavrımızın net olması gerektiği, 
bu sonında onlar gibi düşünmemizi ve bu yönde kendimizi hazırla
mamızı salık verdiler. Bu sonında onlar gibi düşünmememiz ve kendi
mizi ikna etmememiz halinde, Kürdistan 'a ilişkin diğer tüm sorunlar
da anlaşsak bile, bunun hiç bir anlam ifade ehneyeceğini; dolayısıy
le birliğe ( parti birliği) gitmemizin de olanaksızlaşacağıru, bu ne
denle d~ soruna gereken önemin özellikle tarafımızdan verilmesi ge
rektiği ifade edildL 

Bu, elbette başından beri .işi yokuşa sünnekti. Bir dayatmaydı. 
Sonra, neden yanlızca biz üç hareket ? Kaldı ki, soruna ilişkin ola
rak-hizinı ta hastan beri tavrimiz, en geniş güçlerin katılımını sağlamald:ı. ısu ned.enle d_e Rizgari ve Tekoşiıı 'in ikili önerilerini reddet-
miştik. Bir benzer önerinin TKSP ve PPKK'den gelmiş olması, el
bette ki göıüşlerimizde köklü değişikliklere neden olamazdı. Ancak, 
geniş güçlerin katılımı sonucu, öyle bir aşamaya gelinebilinirdi ki, 
biz üç hareket orta yerde kalabilirdik. Bundan niye kaçınılıyordu? 
Bizim onlar gibi düşünmemiz gerektiğini salık veriyorlardı. Bu peka
la mümkündü. Tartışmalar sonucu ikna olmamız olanaklı hale gele
bilirdi. Peki ya onlar ? ! ikna· olmak için hazır olabilecekler miydi? 
geçelim!. .. 

TKSP ve PPKK, entemasyonalizmi getirip, tüm soruruann önüne 
koydular. Tartışmamız ve öncelikle çözmemiz gereken en önemli, 
en yakıcı sorun buydu sanki ? Onlara göre elbette bundan daha ha
yati bir sorun yoktu ve olamazdı! Kürdistan'ın bağımsızlığı, devri
min örgütlenmesi vb. onlar için hiçmi hiç önemli değildi!.. Oysa, 
bizim için (tartıştığımız o anda) şu veya bu tespite gitmek henüz 
erkendi. Öncelikle platfonnda, platforma katılması gereken güçler 
de ve izlenebilecek yöntemde anlaşmamiZ gerekiyordu. Hangi konu
lar daha önemliydi, hangisi daha önce ele alınmalıydı vb. tümüyle 
sonraki işierdi ve esas olarak platfonna katılacak güçlerin ortak soru
nuydu ... 

Kaldı ki; Kürdistan'da bazı Ulusal Demokratik Güçler arasında, 
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özellikle bilimsel sosyalizm yönünde tercihini koyanlar arasmda so
runlar, hiç te çözümlenemeyecek kadar kronikleşmiş ağır sorunlar 
değildir. İdeolojik, politik ve örgütsel sorunlarda anlayış birliği sağ
lanabilir, bunun olanaklan vardır. Bizim kesin inancımız budur. Ama 
bir tek koşulla! Devşirilmiş sakat mantıktan sıyrdıp, Kürdistan ger
çeğine dönerek ve Kürdistan devrimini (elbette ki dünyadan tecrit 
edilmiş haliyle değil) esas alarak ... 

Bu aynı zamanda, Marksizm'in temelini teşkil eden "somut şart
larm somut tahlili" ilkesinin hayata geçirilmesidir. O'nun yerli yeri
ne oturtulmasıdır. Marksizm 'in canlı diyalektiğinin Kürdistan gerçek
liğinde, o'nun somut-canlı pratiğine yaratıcı bir şekilde uygulanma
sıdır. Bu elbette ki, milliyetçi duyguların ve önyargıların kabannası 
olarak görülebilir veya öyle değerlendirilebilir. 

Gerçekten de böylesi dönemlerde (yenilgi ve dağdınanın gündem
de olduğu dönemlerde) milliyetçi eğilimler oldukça kamçılanabi
lir, gelişme yönünde zemin olabilecek temel dayanaklar bulabilir. 
Kürdistan'da bunun örneklerini görmek mümkündür, buna dikkat et
mek gerekir. Ve esas olarak bu ve benzeri -çok daha sol- tehlikelere 
karşı da marksistlerin müdahaleci radikal tavırları ile karşı koymala
rı bir zorunluluktur. Ancak bu. da marksistlerin bir bütün halinde 
toplum yaşammda maddi bir güç olarak var olmaları, etkili olabile
cek düzeyde örgütlü bulunmalan ile ilgilidir. Bu bağlamda ve özellik
le de içinde yaşadığımız bu süreçte, sosyalistlerin birliği daha bir 
önem arzediyor. Sosyalistlerin birliği ise, dayatma ve önyargdarla 
sağlanamaz. Somut-pratik önerilerle, ve bir bütün halinde sorunlan 
tartışarak belki aralanabilir. Bunun için de geçmişin tüm kirli alış
kanlıkianna setler çekerek; sabırla, inançla, ama son derece geniş 
ve tahamülkar bir anlayışla soruna yönelmek, o 'na yeni perspek
tifler kazandırmak ve çözüm yolları önermekle olanaklıdır. Da yatma, 
önyargı ve tahamülsüzlük yöntem değildir, olamaz! Yeni sorunlann 
boy vermesinde belirli ve önemli fonksiyonlar taşıması bakımından 
da tehlikelidir. Aynca Kürdistan Ulusal Demokrarik Güçleri (hepsi 
değil) arasındaki ideolojik-politik ve örgütsel sorunlarda var olan ay
rılıkları ve çelişkileri de fazla abartmamak, büyütınemek gerekir. 

Devam edecek 
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TÜRKiYE' DE ANTLFAŞiST MÜCADELE 
VE BiRLiK SORUNU ( 2 > 

Türk devletinin anti-demokratik,baskıcı,millitarist ve totaliter 
yapısı üç temel nedenden kaynaklanıyor: 

1- Sömürgecnik ilişkileri: Sömürge ve sömürgecil ik ilişkileri Os
manlı imparatorluğundan olduğu gibi devralınınıştır. Cumhuriyet 
döneminde bu ilişkiler daha da pekiştirllmiştir. Kapitalist sömürü 
ilişkileri temelinde sömürgeci yapı daha çok derinleştirilmiştir. 

2- Burjuva demokratik devrimin gerçekleşmemiş olması. İktisadi 
ve siyasi planda feodal güçlerle işbirliğine gidilmesi. 

3- Emperyalizmle ilişkiler ve işbirlikçi bir yapının oluşması: "U
lusal kurtuluş savaşı" yıllarında bir yandan Yunan işgalini kırma 
savaşı verilirken, bir yandan da emperyalizmle işbirliğine gidlliyordu. 
Emperyalizm lle ilişkiler 1923 İzmir İktisat Kongresiyle meşru ve 
yasal bir düzeye çıkarıldı. 

Türkiye'de birçok şey bizzat devlet eliyle geliştirilmiştir. Türk 
kapitalizminin gelişmesinde bile devletin önemli bir rolü olmuştur. 
Dolayısiyle Türkiye'de devlet, herhangi bir batı toplumunda devle
tin üstlendiğinden çok daha fazla merkezi, otoriter· ve fonksiyoner 
bir rol üstlenmiştir. Toplumun yaşamında çok daha fazla yer etmiş
tir. Bunun biraz da geleneksel bir temeli, geçmişe dayalı kökleri var
dır. 
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Türkiye'de, devletin bir kurumu olarak ordunun, ayrıca özel ve 
önemli bir yeri vardır. Devletin en güçlü, en örgütlü ve en otoriter 
kurumu ve aynı zamanda en eski kurumu ordudur. Osmanlı İmara
torluğundan bu yana devlet ve ordu neredeyse eş anlamlı olgular ha
line gelmiştir. Ordu, Türk devletinin zor ve şiddet uygulamalarının 
kurumlaştırıldığı bir organdır. Tarihteki görevi ilhak, işgal ve sömür
geciliktir, talan ve yağmadır. Cumhuriyet döneminde ise, işçi sınıfı 
ve emekçi halkı susutunnarun zorba bir aracı, Kürdistan'daki katli
amların uygulayıcısıdır. Türk ordusunun ileri gelenleri aynı zamanda 
Türk devletinin de en büyük yöneticileri olmuşlardır. Türk ordusun
da, devrimcilerin sahip çıkabilecekleri ilerici, devrimci bir gelenek, 
bir öz yoktur. 

Türkiye devrimci hareketi saflarmda devlet, demokrasi, ordu vb. 
konulardaki yanlışların kökleri derinlerdedir. Bunda isabetsiz tahlil
lerin, eksik ve yüzeysel kavrayışların da önemli bir payı vardır. An
cak, bazı sol çevreler için bunu söylemek olanaklı değildir. Devrim 
teorilerini cnntacılık üzeribe kuranlar, "ordu-gençlik elele" diyenler 
ile, devrim teorilerini sınıf işbirliği üzerine kuranlar da, ordu içinden 
ilerici darbeler bekleyenler için bu düşünülemez. Geçmişte, Türk 
ordusunun Kürdistan'daki katliamlarına alkış tutan zihniyet, bu gün 
aynı ordudan demokrasiye doğru adımlar atmasım rahatlıkla bekele
yebilir ve nitekim bekliyor da. 

Türkiye devrimci-demokratik hareketi saflarmda sosyal-demokrasi 
ve CHP konusunda da ciddi yanlışlar yapddı. Sosyal-demokrasi 
konusundaki yanlış göriişler 12 Eylül 'den sonra da sünnektedir. Bu 
konulardaki yanlışlıklarm kaynağı ''sınıf işbirliği'' siyasetedir. Bu 
siyaset Türkiye devrimci hareketi ile anti-faşist mücadeleye büyük 
zararlar verdi CHP, Türkiye koşullarmda sosyal demokrat bir par
ti olarak değerlendirilmiş ve anti-faşist mücadelenin vazgeçilmez bir 
unsuru olarak göriilmüştür. Böyle olunca da, CHP olmadan anti-fa
şist bir birlik/cephe de olamaz sonucuna varılmıştır. ilerde değine
ceğimiz gibi, TKP ve o'nun yöriingesindekiler anti-faşist mücadelenin 
kaderini CHP 'ye bağlanuşlardı. UDC siyasetinin varsaydığı temel 
güçlerden biri de CHP idi. 

CHP neydi ve gerçek anlamda sosyal demokrat bir parti olarak 
değerlendirilebilinirmiydi? CHP, bir devlet partisi olarak kuruldu. 
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CHP, devletçilik geleneğini sembolü olan Cumhuriyet Halk Fırkası'
nın (CHF) mirasçısı ve takipçisidir. O'nun ideolojisinin kaynağını 
oluşturan ve politikasım biçimlendiren CHF dir. Ecevit, sık sık 

"biz bir devlet partisiyiz" diyordu. Gerçekten de CHP bir devlet 
partisiydi, kendisini hükümet veya iktidar olmaya layık bir partiden 
çok "devletin ezeli ve ebedi sahibi bir parti" olarak göıüyordu. 

CHP, gerçekten de böyle bir partiydi. O, sömürgeci, Kemalist 
ve anti-komünist bir parti olarak kuruldu. Kemalizmi biçimienditip 
kurumlaştırmada ve toplumun bir ıdeolojisi haline getirmede önemli 
misyonlar üstlenen bir partidir. Chp; "asker-sivil. bürokrasi" nin, 
taşra eşrafının ve kent orta sınıflarının temsilcisi bir parti olarak ku
ruldu. Kapatilineaya kadar bu özelliklerinin bir kısmını da koruyan 
bu parti, giderek büyük buıjuvazinin çıkarlarını savunan bir konuma 
geldi ve toplumsal taban olarak orta kesimlere dayanıyordu. CHP, 
hiçbir dönem işçi sınıfının çıkarlarını savunan bir parti olmadı. 

CHP, asla sosyal demokrat bir parti olmadı ve olamazdı da. Tür
kiye koşullarında sosyal demokrat bir parti olarak kendini lanse et
tinnesi veya bazı sol çevrelerin onu böyle görmesi, ona sosyal de
mokrat bir parti olma niteliğini kazandıramaz. Sosyal demokrat bir 
parti olamnın da bazı ilke ve ölçütleri vardır. Program düzeyinde sos
yal demokrat bazı göıüşlere sahip olan CHP, pratikteki uygulamala
rıyla AP'den geri kalmıyordu. 

CHP'nin gerçek niteliği: 
1- İdeolojik yapısı: sömürgeci, şöven, anti-komünist ve Kemalist 

bir partidir. 
2- Sınıfsal ve toplumsal dayanağı: CHP, işçi sınıfının içinden çı

kan bir parti değil, burjuvazinin içinden çıkan, burjuvazinin 
örgüdediği bir partidir. İşçi sınıfı ile hiçbir organik bağı ve ala
kası olmamış tır. 

3- Tarihi rolü ve kaynağı: CHP; işçi sınıfı karşısında, burjuva dev
let gücüdür. Buıjuva devletin koruyucu ve kollayıcısıdır. Bu, O'
nun temel felsefesidir. MisakiMilli sınırlannın da koruyucu ve 
kollayıcısıdır. Kürdistan 'ın sömürgeleştirilmesi ve Kürdistan'
daki katHamiann baş sorumlularındandır. UKKTH ilkesi kar
şısında inkarcı, şöven ve en saldırgan güçlerden biridir. 
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4- CHP, özünde işçi sınıfı düşmanı bir partidir. Zaman zaman işçi 

sınıfının savunucusu ve popülist görünümler ardında ortaya çık-. 

mışsa da, esas olarak burjuva politikasını sürdünnüştiir. CHP, 

her zaman iş çi sınıfının düşmanı bir parti olmuş tur. 

5- CHP; faşizme karşı mücadelede tutarsız, uzlaşmacı ve tesli

miyetçi bir partidir. Hatta, " ülkenin ve milletin birliği, bütün

lüğü" adına faşizme taviz veren, zaman zaman işbirliğine ka
dar varan bir politika sürdürmüştür. Faşizmin gelişip güçlen

mesine yol açan birçok kanun ve kararname CHP iktidarı dö

neminde çıkarıldı. Bu kanun ve kararnarnelerin faşizmin ikti

darı önündeki engellerin ortadan kaldırılmasında önemli rol

leri oldu. Kısacası, CHP faşizmin iktidara gelmesinde politi

kasıyla önemli bir rol oynadı. O, "biz sağa da sola da karşı
yız" demesine rağmen, gerçekte pratiğiyle sağdan yanay dı. 

Sol 'un tavizkar yaklaşımianna rağmen, CHP solu karşısına al
dı. 

6- Bilindiği gibi Batı-Avrupa ülkelerindeki çoğu sosyal demokrat 
partiler tarihi olarak işçi sınıfı kökenli partlerdir. Geçimişte 

bu partilerin bir kısmı işçi sınıfı hareketinin temsilcisiydiler. 
İşçi sınıfı hareketinin uzun ve kararlı mücadelesinin sonucu 

olarak doğdular ve birinci emperyalist dünya savaşına kadar 

da şu veya bu ölçüde sosyalizm uğruna mücadele ettiler. 

Programlan işçi sınıfının iktidarını amaçlıyordu. Bu partler 

burjuvazinin rızasıyla kurulmadılar. 
Ancak, 2. emperyalist paylaşım savaşı yıllarında bu partiler ''ana 

vatan savunması" siyasetiyle sınıf işbirliği yoluna ve giderek burju

vazinin partileri olma yoluna girmişlerdir. İkinci enternasyonalin 

bölünmesiyle bu partiler ikinci san enternasyonalde birleştiler. Kıs

men de olsa günümüze kadar işçi sınıfı kökenli partiler olmanın bazı 

özelliklerini koruyagelmişlerdir. Kararsız ve sınıf işbirliği siyasetini 

gütmelerine rağmen birçok ülkede faşizme ve savaşa karşı aktif mü

cadele vermişlerdir. Geçmişte zaman zaman ve yer yer tekelci bur

juvazinin saldırı ve sömürüsüne karşı işçi sınıfından yana tavır almış

lardır. Burjuva anlamda da olsa UKKTH'nı savunmuş ve Ulusal sorun 

konusunda radikal davranmışlardır. Kararsız ve birçok ihanetiere 

rağmen sosyal demokrat partiler ve sosyal demokrat akımı iki savaş 
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arası dönemde faşizme ve savaşa karşı işçi sırufı ve o 'nun politik parM 
tileriyle sıkı ittifaklar oluşturdular. Bu gün ise, bu partiler iktidarda
bulunduklan ülkelerde burjuva demokrasisini uygulama ve koruma 
çabasındadırlar. 

Bu bağlamda ele alındığında CHP'yi sosyal demokrat bir parti 
olarak değeriendinDenin olanağı yoktur. Yine bu anlamda Türkiye'-

de ne dün ne de bu gün politik olarak örgütlü gerçek anlamda sosyal 
demokrat bir akımdan da bahsetmek olanaksızdır. CHP içindeki sol 
kanat zaman zaman bazı çıkışlar yapmışsa da, politik bir etkinlik 
kuramamıştır. Uzlaşmacı ve şöven bir muhalefet yürütmüştür. Kal
dı ki , Türkiye koşullannda sosyal demokrasinin nesnel koşullan son 
derece sınırlidır. Türkiye'de sosyal demokrasi, burjuvazinin işçi sınıfı 
ve emekçi halkı aldatma politikasından başka bir şey olmamıştıt. 
ı2 Eylül öncesinde bazı sol siyasi çevrelerin burjuvazinin bu kirli 
siyasetine alet olduklannı ve bunu emekçi halka aşılamaya çalış
tıklarım belirtmek gerekir. 12 Eylülden sonra da faşist cunta şartla-

n altında bile, Türkiye'de sosyal demokrat parti arayışı içinde olan
lar var. İsminden başka, sosyal demokrasiyle hiçbir ilişiği olmayan 
faşist cunta icazetli SODEP'i bile böyle bir parti görme eğilimi için
de olanlan görüyoruz. Anlaşılan, CHP ve 12 Eylül öncesinden ge
reken dersler hala çıkarılmış değildir. Geçmişte CHP kuyrukçuluğu 
yapanlar, bu gün de SODEP'in etrafında dönüyorlar. Sınıf işbirliğine 
dayalı bu siyaset, ı 2 Eylül öncesinde devrimci-demokratik güçlerin 
devrimci bloku önünde ciddi bir engel teşkil ediyordu. Bu gün de bu 
anlayış sürdükçe Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin birliğini sağlamak 
ve sol güçlerin devrimci blokunu kurmak zordur. Bu birlğin birin
ci koşulu, devrimci-demokratik güçlerin her alanda burjuvaziden 
kopmaları ve bağımsızlaşmalandır. Ancak, bu konuda ileri bir geliş
menin olduğu söylenemez. ı 2 Eylül'den sonra da bu sımf iş birliği 
siyasetinin devam ettiğini göriiyoruz. 

12 Eylül ile birlikte tüm demokratik kuruluşlar ile beraber siyasi 
partiler de kapatıldı. Bir süre için yeni siyasi partilerin kurulması ya
saklandı. Burjuva siyasi partilerine bel bağlayan ve özellikle her dö
nemde mutlaka sosyaJ demokrat bir parti keşfetme ve onun kuyru
ğuna takdına hastalığı iç inde olan bazı sol çevreler bu dönemde bir 
suskunluk iç ine girdiler. Burjuva partilerinin yeniden kurulmasına 
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müsaade edilmesi ve siyaset yasağının "kaldırılmasından'' sonra bu 
çevrelerde destekleyebilecekleri bir partinin ortaya çıkma (kurulma} 
umutları daha açık bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. Milletvekil
liği genel seçimlerinde destekleyebilecekleri bir parti bulamadılar. 
Seçimlere sadece üç partinin (ANAP, MDP, HP) girmelerine müsaa
de edilmişti. Ancak, ardından başta sosyal demokratlıkla bir alakası 
olmayan ve faşist cuntanın icazetli bir partisi olarak kurulan SODEP' 
i desteklemeye başladılar. Onlara göre SODEP, faşist cuntaya karşı 
olup, ona muhalefet eden ve onun çizdiği çerçeve dışında kalan bir 
konumdadır. Diğer partiler (ANAP, MDP, HP) cunta partileridir. 
Bunların dışındakiler ona muhalefet etmektedirler. Bunlar arsında 
da en önde geleni SODEP'tir. Bu tavırlannı bir bildiri ile kamuoyuna 
açıkladılar. Mahalli seçimlerde; işçi sımfım, Türk ve Kürt ruilklan
nı, ilerici, yurtsever ve demokrat insanları bu partiyi (SODEP} des
teklemeye çağırdılar. Altılı platform üyesi beş parti (PPKK, TKP, 

TİP, TSİP: TKSP) Yayınladıkları ortak seçim bildirisinde halkı 
"cunta partilerine vur ! " "cunta partileri olmayan partileri destek
le!" şeklindeki bir tavırla göreve çağırdılar. Faşist cuntaya karşı 
olan partiler arasında da SODEP öne çıkarılıyor ve bilhassa bu 

partinin desteklenmesi isteniyordu. 
Göriildüğü gibi, geçmişte CHP kuyrukçuluğu biçiminde ortaya 

çıkan uzlaşmacı siyaset, bu gün de SODEP'i destekleme, SODEP i

le uzlaşma siyaseti olarak devam etmektedir·. Temelde siyasi tavır
larda değişen bir şey yok. Değişen, Türkiye'nin somut koşullardır. 
12 Eylül 'ün yol açtığı gelişmelerdir. Elbette, bu gün 12 Eylül önce
si dönemden daha esnek davıanılmalıdır. Ancak bu esneklik bizi 
uzlaşmaya götüren bir esneklik te olmamalıdır. Cunta icazetli parti
leri desteklemek "devrimci esneklik" olamaz, olsa olsa kötü bir 
"devrimci uzlaşma" olur. 

Gerçekten SODEP sosyal demokrat bir partimidir? Bu günkü 
konumoyla anti-faşist bir güç olarak değerlendirilebilir mi? SODEP' 
e böyle bir siyasi parti gözüyle bakmak olanaklı değildir. CHP ne 
kadar sosyal demokrat bir parti idiyse, SODEP'te o kadar böyle bir 
partidir. Hatta bu konuda CHP ile kıyaslanamaz bile. Anti-faşist 

olup alınarlığına gelince, CHP'deki nisbi anti-faşist tutum bile bu 
partide yoktur. Her yönüyle CHP'nin gerisinde kalan bir partidir. 
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Dolayısiyle böyle bir partiyi desteklemek, geçmişte yapılan CHP 
kuyrukçuluğundan da öte bir durumdur. Bilhassa anti-sömürgeci iki 
örgütün ((PPKK, TKSP) böyle bir siyasal tavra yönelmeleri hele hiç 
bağışlanacak bir durum değBdir. 

Devrimciler; adı ve savunduğu görüşleri ne olursa olsun, faşist 
cuntanın çizdiği çerçeveyi benimseyen ve bu sınırlar içerisinde 
1 'uysal muhalefet" pozisyonlanyla ortaya çıkan, 1 'yasal muhalefet 
adı altında" cunta ile uzlaşan ve yer yer işbirliği içinde olan bir siya
si partiyi destekleyemezler. SO DEP böyle bir partidir. Bu partiyi 
desteklemek ve halkı desteklemeye çağırmak ta tasvip edilemez bir 
görüştür. Kuşkusuz, devrimciler en güvenBmez güçlerle ittifaka gi
rebilirler. Ancak, bu devrimin çıkarlarına zarar veren bir düzeyde ola
maz. Devrimci esneklik gereklidir, ancak her yerde, her zaman ve her 
güçle değil. Bu günkü Türkiye koşullarında, devrimci-demokratik 
güçlerin, burjuva siyasal güçleriyle asgari ittifak zeminini; 12 Eylül 
ve günümüze kadarki uygulamalan dahn her şeye karşı dunnak, fa-

şist cuntaya karşı olmak ve onunla uzlaşmamaktan geçer. Kürdistan 
Ulusal Demokratik güçleri açısından ise, bundan da öte bazı şeyler 
vardır. ilerde buna da değineceğiz. Sonuç olarak, sımf işbirliği si
yaseti ve SODEP kuyrukçuluğu ile bir yere varılamaz. 12 Eylül ön
cesi hatalarm tekrarından kaçınmak, bir yönüyle ancak bu siyasetin 
terk edilmesi ile olanaklıdır. 

Faşizme karşı mücadele açısndan 12 Eylül öncesinin temel 
özelliği anti-faşist güçlerin bölünmüşlüğüydü. Sol güçler, her biri 
kendi yönünde ve biribirlerinden kopuk bir anti-faşist mücadele 
içine girmişti. Ortak eylem ve birlikte mücadele alışkanlığı geliş
tirilemiyordu. Zaman zaman ortak eylemlerde bir araya gelindiyse 
de, bu daha ziyade pratikte dayatan zorunluluklardan dolayı idi. 
Oysa ki, devrim satlarmda yer alan güçler arasında asgari düzeyde 
de olsa bir birlik/ittifak oluşturulmadan, işçi sınıfı ve emekçi halkı 
devrime örgütlemek, yığınları aktif bir anti-faşist mücadeleye çek
mek son derece güçtür. Devrimci hareket bu yönde emekçi halka ve 
anti-faşist güçlere ciddi bir şey veremedi, onların güvenini kazana
madı. 

Bu güne kadar Türkiye devrimci-demokratik hareketi genel olarak 
birlik/ittifaklar sorununda önemli bir miras ve deney ortaya koyama-
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dı. Herhangi bir alanda geniş kapsamlı, uzun ömürlü ve kalıcı birlik

ler yaratılamadı. 12 Eylül öncesi dönemde ve günümüze değin ne 

Türkiye'de, ne de Kuzey-Kürdistan'da ilkeli, programlı ve emekçi 

halkı kucaklayan birlikler yönünde sortuç alıcı bir çalışma olmadı. 

Şüphesiz, bazı dönemlerde, çeşitli güçler arasında göze çarpan bazı 

çalışmalar oldu, bazı birlik ve ittifaklar nan edildi. Fakat hiç biri 

başanya ulaşmadı. 

Birlik/ittifaklar sorununda son yıllarda Türkiye devrimci hareke

ti saflarında en çok tartışılan ve pnıtikte kendini dayatan, anti

faşist mücadelede birlik/cephe sorunudur. 70'li yılların başından iti

baren Türkiye devrimci hareketinin gündeminde ağırlıklı olarak yer 

almaya başlayan Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunları kaçınıl

maz olarak bemberinde anti-faşist birlik ve cephe tartışmalarını da 

getirmiştir. Teorik düzeyde ve yayınsal planda bu sonınlar çok tar

tışıldı, yazıldı ve çizBdi. Yine bu sorunda pnıtikte de çeşitli düzey

lerde doğru veya yanlış bazı adımlar atıldı ve birkaç örnek yaşandı. 

Fakat bunlann hiçbiri pratikte anlam ifade eden, sonuç alıcı birlik

ler olmadı. Bu da, genel olanık Türkiye devrimci hareketinin duru

mundan ve özel olarak onun ittifaklar politikasına egemen olan man

tıktan kaynaklamy or. 
Türkiye'deki anti-faşist ittifaklar politikasındaki yaniışiann kay

nağı sağ ve sol sapmalardır. Sağ sapmamn ittifaklar anlayışı sınıf 

iş birliği politik~ına dayamrken, Sol sapmanın ittifaklar anlayışı 

işçi sınıfını doğal müttefiklerinden koparan ve onu yanlızlaştırma 

içine iten bir anlayışa dayamyor. özellikle sağ sapmanın sınıf iş

birliğine dayalı birlik/ittifaklar politikası faşizme karşı mücadele 

ve birlik sorununda kendini daha sığ ortaya koymuştur. Bu anlayış 

kendini, "burjuvaziyle bağları koparmama" ve daha somut olarak 

söylersek ''CHP kuyrukçuluğu" biçiminde ortaya koymuştur. Sağ 

sapma içinde olanların başmda TKP gelir ve bu anlayışa somut bir 

örnek te "UDC"dir. 
Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunlarında TKP'nin göriiş 

ve tavırları neydi? Bu güne kadar ne yapmıştır? Bu gün neyi savunu

yor ve ne yapmaktadır? TKP, hiçbir zaman ne tutarlı bir anti-fa

şist mücadele anlayışına, ne doğru bir anti-faşist ittifaklar politika

sına ve ne de bu konuda sağlam bir pratiğe sahip olmuştur. Birçok 
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konudaki görüşlerinde olduğu gibi, bu konuda da ''uzlaşma" ve 
"teslimiyet" çizgisini savunmuştur. Sağ sapmamn başını çeken de 
o'dur. Sımf işbirliği siyasetinin Türkiye'deki en usta savunucusu 
TKP'dir ve bu gün de bu siyasetine devam etmektedir. Türkiye so
lunda kendisi ve yöriingesindekiler dışında kimseyle bir iş yapmış 
değildir. Türkiye devrimci-demokratik güçleriyle birlik/ittifak yeri
ne burjuvaziyle birlik ve ittifakı savunmuştur. Kürt halkına güven 
vermeyi değll, CHP'ye güven vermeye çelışmıştır. Geçmişte ve bu 
gün, Türkiye 'de işçi sınıfının birliğinin sağlanamaması ve devrimci
demokratik güçlerin blokunun yarattiamamasında TKP'nin sorum
luluğu büyüktür. 

Türkiye devrimci hareketi saflarında yer alan ve kendisinden ol
mayan (veya o'nun yörüngesinde olmayan) herkesi ya "Maceracı", 
"goşist", ya "Maocu", "bozguncu", ya "milliyetçi", "feodal", 
"gerici", ya da "anti sovyet", " anti-komünist" vb. adlarla damga
lamıştır. İş yapması gereken güçlerle iş yapması gerekirken, onları 
karşısına almıştır. Birleştirici değil bölücü; ayırırncı olmuştur. 

12 Eylül faşist darbesi karşısında uzun bir süre sessiz kalan TKP, 
saldırılar kendisine de yönelince (ve yine de ne hikmetse) sanki yeni 

birşey k eş fetmişcesine '' askersel devirme yi' ' '' askeri-faşist dik
datörlük'' olarak ilan etmiştir. Darbe soiırası ilk dönemde 
''yurtsever Türk ordusu" içinden "Kemalist yurtsever subay
lar'' arayışı içine giren TKP, sömürgeci, ırkçı faşist ordudan 
"ilerici, devrimci atılımlar" bekleyişi içine girdi. Faşist cunta 
içinde "ilericL kemalist'' kanada çağrılar yayınladı. Herhalde 
uzun süre faşist cunta iktidarını " askersel devinne" olarak 
getinnesinin bir nedeni de buydu. Ancak, faşist cuntanın yüzü 
gizlenemez olunca, iç ve dış devrimci kamuoyunun yoğunla
şan baskıları karşısında bu kez de faşist olarak ilan ettiği cunta 
iktidarına karşı ateşli mücadele ve birlik çağrılan yayınlamaya 
ve yayınlannda Türk ve Kürt halklarımn tek kurtarıcısı pozis
yonunda sahte savaş naraları atmaya başladı. Bununla uzlaş
macı yüzünü gizleyebileceğini ve haftada bir saatlik Kürtçe ya
yınlarıyla da Kürt halkına, Kürdistan sorunu karşısındaki geç-
mişini unutturabilece ğini sanmaktadır. 

TKP'nin yıllarca savunduğu ''lnusal Demokratik Cephe'' 
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(UDC) Türkiye devrimci hareketine neyi öneriyordu, Türkiye 

işçi sınıfı ve Kürt Ulusuna neler vadediyordu? TKP, hiç bir za

man Türkiye işçi sınıfı arasında politik çalışmayı esas almadı, 

kendisini sınıfı bilinçlendinne eylemine vermedi ve onu dev

rime hazırlamak için çahşmadı. Bunun yerine burjuva ideolo

jisini işçi sınıfı ve devrimci saflarda yaymaya, sınıf işbirliği 

siyasetini hayata geçirmeye çalıştı. "UDC", bu politikanın 

bir ürünüdür. "UDC" işçi sınıfının siyasallaşması ve onun bur

juvaziden kopması yerine, işçi sınıfının burjuvaziyle işbirliği

ni (sözde ulusal burjuvazi, CHP, MSP) öneren bir formülas

yondu. ''UDC''de Kürt Ulusu ittifak yerine CHP ile ittifak öne

riyordu. Çünkü, Kürt Ulusunun içinde bulunduğu bir ittifak

ta CHP, CHP'nin içinde bulunduğu bir ittifakta ise Kürt ulusu 

olamazdı. Türkiye'de yaşanan verili koşullarda bu iki gücün 

yan yana gelmesi ne teoride ne de pratikte mümkün değildi. 

Bu dunımda TKP tercilini yapmıştı, tabü ki Kürt Ulus~dan 

yana değil. 
Diğer yandan "UDC", devrim yerine "devletin kerte kerte 

ele geçirilmesi'' ve " demokratik reformlar yoluyla" devletin 

işçi sınıfının çıkarlannı savunan bir "devlet" durumuna geçi

rilmesini öngörüyordu. Bu da barışçıl, veya "kapitalist olma

yan yoldan sosyalizme geçiş "yolunu açacaktır. Böyle bir" 

iledemeeL" yolda Türkiye devrimci hareketlerinin radikal sol 

güçleriyle Kürdistan Ulusal Demokratik güçlerinin yeri olamaz

dı. Olamazdı, çünkü, böylesi bir yolda yürümek için bu güçlere 

ihtiyaç ta yoktur. 
Geçmişte TKP'nin anti-faşmt mücadele için de önerdiği çö

züm yolu "UDC" idi. Bu gün savunduklarıda bundan farksız 

değildir. "UOC", her derde deva bir reçete olarak sunuluyor

du. Anti-faşist mücadelenin bir yolu olarak önerilmesine rağ

men, gerçekte "UDC' ', TKP'nin kendisine bağlı örgütlerle, 

o 'nun yörüngesindeki · güçleri bir araya toplama formülünden 

başka bir şey olamadı. Bu nedenle sonuna kadar da kendisi ve 

yan örgütlerinden başka bir politik güç bunda yer almadı. 

TKP, faşizme karşı en geniş güçlerin eylem birliklerinin önüne, 

ideolojik olarak birbirlerine yakın güçlerin siyasi işbirliklerini 
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çıkarıyordu. TKP, TİP, TSİP arasmda başlayan ve "cazibe mer

ke7.i" olarak adlandırılan birlik denemeleri sonunda bir yılan 

hikayesine döndü. Bu güçler uzun süre birbirleriyle uğraştı

lar, fakat kendileri anlaşamadıklan gibi, devrimci-demokratik 
güçlerin birliğine de zarar verdiler. 

Birlik çalışmalarında bunun dışında Türkiye ve Kürdistan'

da bazı hareketler arasında birkaç birlik/ittifak deneyi olduy ... 

sa da, hepsi kısa ömürlü oldu, bir sonuç vermedi. Her birliğin 

ardından o'nu oluşturan güÇler birbirlerine girdiler. Karşılıklı 

güvensizlikler daha da derinleşti. 
Bunların bazıları şunlardı: Halkın Kurtuluşu (HK), Halkın 

Birliği (HB) ve Halkın Yolu (HY) ara~ında oluşturulan ''üçlü 

ittifak"; Emeğin Birliği(EB ). TKP(B) arasında oluşturu

lan "Birlik Yolu". 
Kürdistan'da; Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan K.U.K, ÖZ

gürlük Yolu (ÖY), ve Devrimci Demokratlar (DD) arasında 

oluşturulan "Ulusal Demokratik Güç Birliği" (UDG) ve son 

dönemlerde KAWA, PARTİZAN ve GÜNEY arasında oluştu

rulan "Proleter Devrimci Birlik" (PDB) vb. Belli başlı bu bir

lik çalışmaları dışında başka bazı çabalar olduysa da, hiç biri 

ürün vermedi. Türkiye ve Kürdistan'da devrimci-demokratik 

güçlerin büyük çoğunluğunu kapsayan geniş boyutlu ciddi bir 

birlik/ittifak çalışması olmadı. Olanlardan da dar kapsamlı, 
sınırlı ve bir nevi siyasal iş birliğinden öteye gidemedi. Dola

yısıyle 1970'li yıllarda, 12 Eylül 1980 askeri-faşist darbesine 

kadar, işçi sınıfı hareketinin birliği sağlanamadı, devrimci-de

mokratik güçlerin bloku kurulamadı ve toplumsal muhale

fete örgütlü programlı bir biçimde yön verilemedi. Merkezin

de; sosyalist ve devrimci-demokratik güçlerin birliğinin yer 

aldığı anti-faşist güçlerin demokratik eylem birliği hayata ge

çirilemedi. 12 Eylül yenilgisinin temel nedenlerinden biri de 
buydu. 

Devrimci-demokratik güçlerin bloku ve anti-faşist güçlerin 

birliği/ittifakı sağlanabilseydi, faşizmin iktidar olması önlene

bilirmiydi? Şüphesiz, bu o koşullardaki verili duruma bağlıy

dı .. Ancak, sonuç bu günkü gıöi olınayacaktı, bunu rahatlıkla 
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söyleyebiliriz. 12 Eylül öncesinde Türkiye devrimci hareketi
nin temel görevlerinden biri Türkiye işçi sınıfının ekonomik, 
demokratik ve politik alandaki hareket birliğini sağlamaktı. 
Faşizme, gericiliğe ve egemen güçlerin her türlü saldırılarına 

karşı koymanın ve tutarlı bir birlik kunnamn da birinci şartı 
buydu. Devrimci-demokratik güçlerin bir blok, siyasal bir iş
birliği platformu yaratmalan bunun için bir ilk adım ve bir 
ön koşul olacaktı. Bundan sonrası için atılması gereken adım, 
anti-faşist güçlerin demokratik en geniş birliğini yaratmak ol
malıydı. 

12 Eylül 1980 askeri-faşist darbesi devrimci hareketi böyle bir or
tamda yakaladı. Genelde derin bir toplumsal bir muhalefet, yükselen 
devrimci bir kabanş vardı. Devrimci hareket nicelik olarak gelişiyor
du, fakat niteliksel olarak bir belirsizlik ve çözümsüzlük içindeydi. 
Sosyalist hareket ile işçi sınıfı hareketinin birliği sağlanamadı. Sol 
gruplar işçi sınıfı ve emekçi halkla bütünleşemediler. Hareketin göv
desini gençlik oluştl.!ruyordu. Genel olarak küçük burjuva devrimci
liği aşdamadı. Faşizm; devrimci hareketin bu durumlarından, onun 
hata ve yanlışlıklarından, iç çelişkilerinden oldukça yararlandı. 

12 EYLÜL'DEN SONRA ANTİ-FAŞiST MÜCADELE VE BİRLİK 
SORUNUNDAKi GELİŞMELER ÜZERİNE 

Türkiye; işbirlikçi tekelci burjuvazinin egemen olduğu, emperya
lizme bağımlı, sömürgeci, militarİSt bir devlettir. 12 Eylül darbesinin 
ardından bu yapı, askeri-faşist bir diktatörlükle daha da pekiştiril
di. Sömürgeci, askeri-faşist diktatörlük g~çen süre içinde devlet, top
lum, ekonomi ve hayatın diğer alanlannda önemli bazı yapısal deği
şikliklere gitmiş, devletin yapısında köklü bazı değişiklikler gerçek
leştirmiştir. Faşist diktatörlüğün temel ekonomik ve politik amacı; 
özü şiddet ve zorbalık olan teröre dayalı devlet gücünü kullanarak, 
toplumun ekonomik kaynak ve olanaklarını bir avuç işbirlikçi tekel
ci sermayenin hizmetine sunmak, ekonomik bunalımın yükünü işçi 
sınıfı ve emekçi halk yığınlannın sırtına bindirrnektir. Siyasal, top
lumsal, kültürel vb. alanlarda ise, devlet terörüne dayanarak toplumu 
işbirlikçi-tekelci sermayenin çıkarları doğrultusunda örgütlemek,dev-
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let ve toplumu faşizmin ilkeleri doğrultusunda yeniden biçimlendir

mektir. 
Sömürgeci, askeri-faşist diktatörlük, bunları yaparken, gücünü sal

dırgan emperyalizmden; terör ve zorbalığa dayalı uygulamalardan 
almaktadır. Bu, sadece Türkiye'deki yönetimdeki faşist iktidara özgü 
bir duıum değildir. Faşizmin uygulamalan, iktidarda bulunduğu tüm 

ülkelerde şiddet, terör ve zorbalığa dayanmıştır. Bu onun gücünü is
patlamanın bir yolu olmuştur. Bu gürikü kanlı iktidann arkasında 
bulunan işbirlikçi Türk tekelci burjuvazisinin baş vurduğu yol; işçi 

sınıfı, emekçi halk yığınları ve Kürt ulusunun, bir bütün olarak top
lumsal muhalefeti, Türkiye ve Kürdistan devrimci-demokratik güç
lerini faşizmin kanlı. uygulamalrıyla sindirrnek ve kontrol altına al

maktır. 
Faşzim; sadece komünistlere, sosyalistlere işçi sınıfı ve emekçi 

halka karşı yönelmez. Başta ve ilk elden toplumun bu en devrimci 

ve dinamik güçlerine yönelir, ardından adım adım ve otunna/yerleş
me sürecine bağlı olarak kendisinden olmayan herkese, kendisinden 
olmayan her şeye saldınr. Bu gün Türkiye'de yaşanan da budur. Ay
dınlann, küçük ve orta burjuva çevrelerin, burjuva demokratlannın 
ve anti-faşist diğer bazı burjuva çevrelerinin en büyük yanılgıları bu 
noktadadır. Türkiye'de de bazı çevreler "bana dokunmayan ydan 
bin yd yaşasın" mantığıyla faşist cuntaya karşı susmayı tercih etti
ler. Faşizmin saldırılan kendilerine de yönelince deve kuşlan gıbi 
başlannı kumdan çıkannaya ve şurdan burdan ''mızmızlanmaya" 
başladılar. Üç yd boyunca susmayı ve hatta yer yer uzlaşmayı dene
yan "namuslu aydınlar" ve "aydınlar dilekçesi" olayı bunun en gü-
zel örneklerinden biridir. · 

12 eylül 1980 askeri-faşist darbesi Türkiye'nin tarihinde yeni bir 
dönemi açmıştır. Geçen döneme göre bu yeni dönemin farklı bazı 
özellikleri vardır. Siyasi mücadelenin seyri değişmiş, sınıf mücadelesi 
yeni bir aşamaya varmıştır. Ekonomik, sosyal ve politiik alandaki 
değişiklikler kaçınılmaz olarak kendi niteliklerine uygun yeni bir 
biçimienmeyi getirmiştir. Bu yenibiçimlenme bilhassa devletin ya
pısındaki biçimlenme, aynı zamanda faşizmin yerleşme ve kurum
laşma eyleminin kendisidir. 

Her bir toplumsal olayın nedeni ve sonuçleri vardır. Bilim siyasal 
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ve toplumsal olaylarda neden ve sonuç ilişkisi arar, her olayın neden 
ve sonuçlan arasında maddi bağların varlığını zorunlu görür. 12 Eylül 
olayının d"a öncesi ve sonrası, neden ve sonuçlan vardır. 

12 Eylül'e neden ve niçin gelindi? Bu, Türkiye'de her toplumsal 
sınıf ve tabakadan insaniann sorduğu ve yanıt aramaya çalıştığı bir 
sorudur. 12 Eylül 'ün yol açtığı gelişmeler ve yaşanan süreç nedir? 
Buna da her sınıf ve tabakadan insanlar ve onların politik temsilci
leri kendi anlayışlan doğrultusunda yanıt vermiş ve vereceklerdir. 

Ancak, herkesten önce bu ve benzer sorulann cevabını vermek zo
runda olan devrimcilerdir, devriınci harekettir. Ne yapılmalıdır? Bu 
sorunun cevabı ancak o zaman verilebilir. işbirlikçi Türk tekelci 
burjuvazisi, neyi hedetlemişse ve neyin nasıl olması gerektiğine karar 
verınişse, onu, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda oynadığı ve oy
namak istediği rolüyle ortaya koymuştur. Tekelci burjuvazi, toplu
mu kendi hegemonyası altmda istediği yönde biçimlendirmek iste-

mektedir. Şüphesiz bu, 12 Eylül'e yol açan sürecin ve onun mantı
ğının bir gereği ve sonucudur. 

Askeri-faşist diktatörlüğe karşı olan, ve bu günkü süreçte çıkar
ları zedelenen egemen smıtlann belirli bir kesiminde içinde yer al
dığı toplumun ezici çoğunluğu ise; tekelci burjuvazinin bu en geri
ci ve en saldırgan kesiminin tek yanlı hegemonyasına karşıdır. Onun 
toplumu 12 Eylül'ün hedefleri doğrultusunda korporatif-faşist bir 
temelde biçmlendirıne eylemine karşı direnç ve tepkilerini dile ge
tirmektedir. Faşizme karşı giderek derinleşen geniş bir toplumsal 
muhalefet oluşmaktadır. Bu muhalefet yavaş ta olsa kendini açığa 
vuruyor. Bu toplumsal muhalefetin temel güçleri işçi sınıfı, geniş 
emekçi halk yığınları ve Kürt halkının Ulusal Demokratik Mücadele
sidir. 12 Eylül ve onun yol açtığı faşist diktatörlüğün baş düşmanları 
bu güçleridir. Bu gün bu güçler, toplumun tarihi ve sosyal gelişme
sinin önüne çekilen. faşizm engelinden kurtulmak için şu veya bu 
düzeyde, gizli ve açık, her geçen gün yoğunlaşan bir karşı koyma ey
lemi içindedirler. Faşizmi yıkacak olan ve sımf savaşnnının tayin 
edici son sözünü söyleyecek olanlar, yine bu güçler olacaktır. 

12 Ylül 1980 askeri-faşist darbesinin ardından Türkiye ve Kürdis
tan devrimci-demokratik hareketleri, yönetimi ele geçiren cunta 
iktidarı ve yeni süreç hakkında görüşlerini ortaya koydular. Bir kaç 
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grup dışında, büyükçoğunluk yeni iktidarı "askeri-faşist diktatörlük'' 

olarak niteledi ve süreç hakkında yeni tespitlerde bulundu. Genel 

olarak yeni iktidann niteliğinin tespitinde nk elden derin tahlillere 

gerek yoktu. Faşizm gelmiş kapıya dayanmıştı. Bunu her kes biliyor

du. Bu nedenle darbe sonrası, iktidann niteliği konusunda geniş tar

tışmalara gidBmedi. Yeni iktidarı faşist olarak nitelendirmeyenler, 

Kürdistan'da Devrimci-Demokratlar (DD) veya Kürdistan İşçi Parti

si (KİP), (KİP'in varlığı o zaman henüz açıklanınamıştı), Rizgan,Tür

kiye'de ise TKP ve Kurtuluş siyasi hareketleriydi. İktidann niteliği 

sorunu KiP ve TKP içinde derin tartışmalara yol açıyordu. KiP, yeni 

iktidarı "sömürgeci-askeri diktatörlük'' TKP ise, '' askersel devirme'' 

''askeri yönetim'' veya yer yer ''askeri cunta'' olarak nitelendiriyor

du. Türkiye ve Kürdistan devrimci-demokratik güçlerinin büyük ço

ğunluğunun yeni iktidarın niteliğini belirlemede ortak bir payda al

tında birleşmeiri önemli bir noktaydı. Bilhassa faşizme karşı mücade

le ve anti-faşist demokratik bir eylem birliğinin hayata geçirilmesinin 

subjektif koşullan açısindan önemli bir nokta sayılırdJ bu. 

Ancak, siyasi hareketler arasında, ne yapılması ve nasıl olması 

gerektiği konusunda bir belirsizlik vardı. Belirsizlikle beraber, panik

te doğmuştu.Güçler yeni durum karşısında kenditerin hazırlama ve 

yeni bir konum almada geç kaldılar, birçoğu bunu başaramadı. Fa

şizmin gelip kapıya dayandığı bilnmesine rağmen siyasi hareketler 

kendilerini buna göre hazırlamamıştı. Hazırlıksız durumda faşizmin 

şiddetli darbeleriyle karşı karşıya gelindi. Devriınci hareket kendini 

toparlayamadı. Faşizm Bkin Türkiye radikal sol hareketleriyle Kür

distan Ulusal Demokratik güçlerine yöneldi. Öncelikle bu güçlerin 

tasviyesi amaçlannuş tı. Bu, faşist cuntanm temel taktiklerinden bi

riydi. 
Geri çekilme, panik ve belirsizliğe rağmen ''anti-faşist birlik/cep

he" sorunu giderek daha çok belirginlik kazanmaya ve kendini da

yatmaya başladı. Biraz da hayatm dayatmasıyla hareketlerin içinde 

ve dışmda anti-faşist birlik ve cephe tartışmalan giderek yoğunluk 

kazandı. İlk tespitierin ardından ortak mücadele ve birlik çağrıları 

yayınianma ya, ikni göriişmelerde sorunun üzerinde daha ciddi durul

maya başlandı. Teorik tartışmalardan öte, sorun yeni bir boyut ka

~anmıştı. Anti-faşist mücadele ve birlik sorunu kendini pratikte so-
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mut bir biçimde dayatnuş, acil bir hal almıştı. Ancak, nasd bir bir
lik ve bunun yol ve yöntemleri konusunda bir görüş birliği yoktu. 
Hedef ve ilkeler nelerdir. Bu konularda genel geçer görüşler dışmda 
çoğunluğun göıüş birliğine vardığı ortak noktalar sınırlıydı. 

Siyasi hareketler, faşizme karşı mücadele ve birlik/cephe sorunla
nnda göriişlerini daha da derinleştirip netleştirmeye çalıştılar. Anti
faşist birlik/ cephe programları yayınlandı. Çeşitli düzeylerde birlik 
görüşmeleri ve bu yönde çalışına1ar başladı. Anti-faşist mücadele ve 
anti-faşist ittüaklar sorununda göriişler üç farklı düzeyde somutla
şıyordu: Kürdistan dahil, Türkiye somutonda bu üç görüşü şöyle ö
zetlemek mümkündür: 

BIRİNCi GÖRÜŞ: "Anti-faşist mücadele eşittir Demokratik Halk 
Devrimi Mücadelesidir'' biçiminde ifade edilebilir bir göıiiş. Bu gö
rüşe göre, her şart altmda anti-faşist mücadele devrimle sonuçlanma
lıdır. Devrim olmadan faşizm yıkdaınaz. Devrimle sonuçlanmayan 
bir anti-faşist mücadele, proleterya ve emekçi halka bir şey getirmez. 

Böyle bir şey burjuvazinin kuyruğuna takdmak olur. Türkiye 'de fa
şist bir iktidar varsa, bu mutlaka devrimle yıkılmalıdır, bunun başka 
bir yolu yoktur. Faşizm yıkdacak, Demokratik Halk Devrimi gerçek
leştirilecektir. Bununiçin de bir anti-faşist cephe kurulmalıdır. 

Bu görüş; "sol sekter", "iradi" bir görüştür. Anti-faşist mücadele
nin verili dunımlarını inkar eder. Devrimden aşağı inmeyen bu görü
şe göre, koşullan ne olursa olsun Demokratik hak ve özgürlükleri 
koruma ve geliştirme mücadelesi, yani nisbi demokrasi mücadelesi, 
burjuvazinin kuyruğuna takılmaktır. Ona hizmet etmektir. 

İKİNCİ GÖRÜŞ: Faşizme karşı mücadele doğrudan devrim mü
cadelesi değildir. Ancak, devrim mücadelesinin bir parçası, onun yo
lunu açan ve yakınlaştıran bir mücadeledir. Faşizm, devrim olmadan 
da yıkılabilir. Devrim sonuçlanınazsa da Ulusal ve toplumsal muhale
fet onu iktidardan uzaklaştırabilir. Her durumda anti-faşist mücadele 
eşittir devrim mücadelesi değildir. Ancak, anti-faşist mücadele ile 
devrim mücadelesini birbirinden kesin olarak ayırmak yanlış ve son 
derece tehlikeli bir göriiştür. Bu iki mücadele, birbirinden çin seddi 
ile aynlmış değildir. Belli koşullarda da bu iki mücadele iç içe geçe
bilir, anti-faşist mücadele devrim sürecinin bir aşaması haline gelebi
lir. Belli koşullarda ise, bu ikimücadele ayrı birer süreç olarak ortaya 
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çıkar ve anti-faşist mücadele devrimle tamamlaıunayabllir. Bunun 
birçok örneği yaşanmıştır. Bu nedenle, bu iki mücadele özdeşleş
tirilemez, böyle bir şey doğmatizm olur. Anti-faşist mücadele ile 
devrim mücadelesi arasındaki ilişki ve bağlar, esas olarak insan ira
desinden bağnnsızdır; verili durumlara bağlıdır. Her ülkenin tarihi
Ulusal, Siyasal ve Toplumsal koşullan, sımf savaşımı arenasında sı
mfların karşılıklı konumu( politik güçler dengesi) ve devrimci mü
cadelenin süreçleri tarafından belirlenir. Önderliğin bundaki rolü, 
koşullan doğru değerlendirmek, arnnda karar vermek ve bu süreci 
bilinçli bir eylemle hızlandırmaktır. 

Bu görüşün Türkiye somutundaki ifadesi şudur: Faşizm, Demok
ratik Halk Devrimi (DHD) olmadan da alt edilebilir, yerine anti-fa
şist bir iktidar gelebilir. Bu proleteryamn kendi öz iktidarı değildir. 
Ancak, proleterya bu iktidardan yararlanabilir, o günkü tarihi koşul
larda gücü varsa bu aşamadan sonra devrimi sürdürür. Gücü yoksa, 
anti-faşist halk cephesi iktidan içinde yerini alır. Bu geçici bir ikti
dar olacaktır, proleteryaını üstün gelecek, burjuvazi mi üstün gele-

cek, onu o günkü tarihi koşullarda politik güçler dengesi belirler. 
Buna varmak için, bu güç bir "anti-faşist Demokratik Halk Cephesr' 
kurulmalıdır. 

Bu görüş teorik olarak doğru bir görüştür, genel doğruları ifade 
etmektedir. Ancak, Türkiye 'nin bu günkü koşullarında bir anti-faşist 
Demokratik Halk Cephesi'nin kurulmasının koşullan yoktur. Bu ne
denle bu gün için pratikte gerçekleşebilir bir yol değildir. Anti-faşist 
Demokratik Halk Cephesi'nin (AFDHC)kurulabilmesi için koşullann 
olgunlaşması gerekir. Bu da belli bir ön aşamayı, bir geçiş sürecini 
gerektirir, buna denk düşen ittifak düzeyi ise anti-faşist demokratik 
bir eylem birliğidir. 

Kuşkusuz, bir şeyi isternek ile onu gerçekleştirebilmek ayrı iki 
durumdur. Olmasım istediklerimizi gerçek hayatın önüne koyama
yız. Veya başka bir deyimle objektif durumu ve subjektif niyetieri
mize göre yorumlayamayız. örneğin, biz istiyoruz diye her zaman 
anti-faşit bir cepha kuramayız.Bunun için uygun objektif ve subjek
tif koşulların olgunlaşması, iki sürecin çakışması gerekir. Politik ve 
toplumsal sorunlar, iradi istemiere göre çözümlenemezler. Çünkü, 
bu sorunları ortaya çıkaran insan iradesi seğildir. Temelde; toplum-
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sal hayatın işleyişinde var olan ekonomik, siyasi ve toplumsal neden
ler, varlığı insan iradesinden bağımsız olan nesnel koşullardır. Poli
tik ve toplumsal meselelerio çözümü, esas olarak maddi ihtiyaçlara 
ve çatışan güçlerin kuvvet dengesine bağlıdır. Ayrıca tespit edilen 
amaçlar da, onlan gerçekleştirecek politik güçlerin objektif ve sub
jektif konumları ve baş vurolan araçlarm uyum halinde olması gere
kir. Bu olmadan, tespit edilen somut bir hedefe varma·k olanaklı de
ğildir. 

Bu bağlamda ele alındığında, teorik olarak doğru ve İstenilir ol
masına rağmen ikinci göriiş, yani Anti-faşist Demokratik Halk Cep
hesi alternatifi, bu günkü Türkiye koşullarında ne derece pratikte ger
çekleşebilir bir yoldur? Türkiye solu'unda hem sağ hem sol kanatta 
bunu savunan vardır. Bu gün de açık olmasa bile, her iki kanattan da 
cephe alternatifini savunanlar vardır. Her iki kanatta pratikte Anti-fa
şist cephe sorununa yanlış bir yaklaşım içindedir. Sol sekter yaklaşı
mın pmtikteki en tipik örneği FKBDC olayı oldu. Buna ilerde deği-
neceğiz. 

Sağ kanatta ise, anti-faşist cephe sorununa teorik olarak ne kadar 
doğru yaklaşsa da, pratikte uzlaşmacı, reformist bir çizgi izlemekte
dir. Çoğu zaman anti-faşist cephe ile anti-faşist eylem birlikleri bile-· 
rek biribirine karıştınlmaktadır. Anti-faşist cephe programı sağdan 
yontutarak esas olarak burjuvazinin istemlerini formüle eden bir 
düzeye düşüriilmektedir. Veya burjuvaziyi ürkütmeme k için anti-fa
şist cephe progarmı en geri bir düzeye indirgenerek ''anti-faşist bir
güç ve eylem birliği" programı olarak sunulmaktadır. Anti-faşist bir 
cephede yer alması zorunlu olan birçok hedeften yan çizilmektedir. 
Hedeflenen iktidar; işçi sınıfı ve Köylülerin, emekçi halkın çıkarla
rını savunan. içinde i~çi sınıfı ve diğer emekçi toplumsal kesimlerin 
temsil edildiği anti-faşist demokratik bir iktidar değildir. Hedeflenen 
iktidar, esas olarak burjuvazinin liberal kesimlerinin iktidarıdır. Ör
neğin, TİP, 28-29.3.1984 tarihinde yapılan ve 20'nin üzerinde örgü
tün katıldığı bir toplantida siyasi düzeydeki platforına bir program 
metni sundu. "Demokratik Güç Birliği" başlıklı bu program metni 
(PPKK dışında) altılı platform tarafından da desteklendi. 

Bu program taslağı daha sonra bazı değişikliklerle Altı 'lı Plar
formun (Sol Birlik) programının temelini teşkil etti. Söz konusu olan 
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bu program sağdan yontulmuş anti-faşist bir cephe programının, anti 

faşist bir "demokratik eylem birliği" programı olarak sunuluyordu. 

Sağ kanadın anti-faşist cephe anlayışı reformi~t. uzlaşmacı bir anla

yıştır. Sağ kanadın pratiği de bu anlayış doğrultusunda şekillenmek

tedir. 
Teorik olarak anti-faşist cephenin hedeflerini net olarak koymak 

ve bunun Türkiye koşullannda pratikte sınırlarını açık bir biçimde 

belirlemek gerekir. Anti-faşist bir cepheyle anti-faşist bir eylem 

birliğinin hedefleri birbirine karışt~rılmamalıdır 
ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞ: Bu günkü süreçte Türkiye'de işçi sınıfı ve 

devrimci-demokratik guçler iktidar mücadelesi verebilecek durumda 

değildirler. İktidar mücadelesi bir yana, ciddi bir şey oluşturacak 

konumdan da uzaktırlar. Anti-faşist bir cephe kurulamaz. Devrimci

demokratik güçlerin bir cephe ön aşamasından, bir hazırlık evresin

den geçmeleri gerekir. Bu ön aşama ortak dayanışma eylemlerinin 

hayata geç irildiği, iş ve güç birliklerinin yapıldığı ''anti-faşist bir de

mokratik eylem birliği'' sürecidir. Anti-faşist Demokratik Eylem Bir
liği süreci yaşanmadan anti-faşist bir cepheye gitmek gerçek dışı ve 

olanaksızdır. Kendini dayatan görev bir ''Anti-faşist Demokratik Ey

lem Birliği''nin hayata geçirilmesidir. Eylem Birliği; gerçekleştirile

bilinir somut hedefleri içeren basit bir eylem programını önüne ko

yar. Eylem Birliği; işçi sınıfı hareketinin birliğini sağlama, genel 

olarak devrimci harekete kendini topariama ve eylem birliğini oluş

turan tek tek hareketlere de sorunlarını çözme ve güçlenebilme ola

naklannı verebilir. Bu önemli bir aşamadır. Ancak bu aşamadan 

sonra ciddi adımlar atılabilir. 
Bu üç götiiş dışında başka bir görüş daha vardır. Buna göre, ya

pılacak hi,; bir ~ey yoktur. Biçim ve düzeyi ne olursa olsun bir bir

lik kunılamaı.. Mücadeleyi burjuvazi kazanmıştır. Devrimci hareket 

yenilmiş ve dağdınıştır. Sürecin dayattığı görev birlik sorunu değil

dir. Devrimci hareketi baştan ele almak gerekir. Uzun bir dönem 

böyle geçecektir. Tartışmaların boyutlarını genişletmek lazımdır. 

Sosyalizm de dahil, temel meseleleri yeniden araştırmak gerekiyor. 

Bu göıiiş sahiplerine genellikle politik olarak dağılmış hareket

lerden geriye kalan insanlar ile değişik hareketlerden ayrılmış dar 

grup, çevre ve kişiler arasında rastlanıyor. Bunların görüşlerinin kay

nakİarı ve gerekçeleri farklı olmakla beraber, hepsinin vardığı sonuç, 
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bir şey yapılamaz noktasıdır. Son derece karamsarlık, yılgınlık ve 
pasifilmi aş ılayan bir göıüştür. Örgütsel yapılarda bu görüşü savunan
lara çok az rastlanmaktadır. Bazı siyasi hareketlerin bu düşüneeye 
prim veren görii:şleri dışında bu görüş, esas olarak devrimden kaçma 
ve örgütsüzlüğü yaymaya hizmet ediyor ve etmektedir. Bu gün bu 
görüşün yaygınlaşmasına uygun bir zemin de vardır. Devrimci hare
ketin yenilgi dönemlerinde bu benzeri göriişlere sık sık rastlanır ve 
bunlar çeşitli biçimlerde boy verirler. Günümüzde bu ve buna hizmet 
eden göriişleri mahkum etmek acil görevlerden biridir. Bu da yoğun 
bir ideolojik mücadele ve pratikte birlik yönünde somut, inandırıcı 
ve güven verici adımların atılmasıyla olanaklıdır. 

12 Eylül ile başlayan süreçte Kürdistan Ulusal Demokratik güç
lerinin de faşizme karşı mücadele ve Birlik/ittfaklar sorunundaki 
görüşleri daha bir netleşti. Ortak mücadele yönündeki eğilimler ar
tarak güçlendi. Kürdistan Ulusal Demokratik güçlerinin kendi ara
lanndaki ve Türkiye devrimci-demokratik güçleriyle ilişkileri yoğun-

laştı. Kürdistan Ulusal Demokratik güçleri açısından birlik sorunu 
üç düzeyde gündeme geliyordu. Kuzey-Kürdistan'da (T-Kürdistan'ı) 
Ulusal Demokratik güçlerinin eylem birliği. Türkiye devrimci-demok
ratik güçleriyle eylem birliği. Kürdistan'ın diğer parçalarındaki 

yurtsever örgütlerle sıkı bir dayarnşma ve giderek birlik/cephe iliş
kileri. Kuzey-Kürdistan'da Ulusal Demokratik güçler arasındaki ağır
lıklı eğilim, öncelikle Kürdistan'da Ulusal Demokratik bir eylem bir
liğini hayata geçirmek, ikinci aşamada Türkiye Devrimci-demokratik 
güçleriyle bir eylem birliğine gitmek yönünde beliriyordu. iki ülke 
temelinde ve güçbirliğinden-güçbirliğine doğru merkezi bir eylem 

birliğine gitmek. 
Yukarıda özetiediğimiz görüşler temelinde Türkiye ve Kürdistan'

da birlik/ittifak çalışmalan yönünde pratik bazı adımlar atılmaya 
başlandı. Ancak. ayrılık noktalan. ortak noktalardan daha fazlaydı. 
İdeolojik ve politik olarak birbirine yakın olan hareketler daha rahat 
bir araya gelebiliyordu. Bu da çeşitli odaklaşmalara neden oluyor
du. 

Türkiye'de 12 Eylül 'den günümüze kadar eylem birliği/cephe ça
lışmalanm şöyle özetlemek mümkündür: TKP, UDC formülünü 12 
Eylül'den sonra da piyasaya sürdü. "Cazibe Merkezi" diye yeni bir 
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odaklaşmaya gidildi. "Cazibe Merkezi" denilen odağı TKP ve yörün
gesindekiler oluştunıyordu. TKP, TİP ve TSİP bunu bir platforma 

dönüştürdüler. Bu platform resmen ilan edilmedi, programı yayınlan
madı. Fakat bir " dar çevre birlik çalışması'' veya "bir blok olarak'' 
yarı resmi bir şekilde "Altılı platforma" kadar (TKP, TİP, TSİP, 
TKEP, PPKK, TKSP platformu) devam etti. Altılı platform cazibe 
merkezinin, daha doğrusunu söylemek gerekirse UDC'nin bir ürünü 
olarak doğdu. · 

FAŞiZME KARŞI BiRLEŞiK DİRENiŞ CEPHESi (FKBDC) 

12 Eylül 1980 askeri-faşist darbesinden sonra Türikiye'de anti
faşist birlik/cephe sorununda meydana gelen en önemli pratik geliş
melerden biri Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi olayıdır. 12 

Eylül' den sonra programatik bir düzeyde kamuoyuna açıklanan ilk 
birlik/cephe deneyi budur. Doğru ve yanlışları bir yana, FKBDC 12 

Eylül'den sonraki en somut örneklerden biridir. Bu nedenle kısaca 
da olsa üzerinde durmak gerekir. 

FKBDC, 1982'nin ortalarında ilan edildi. Dört kurucu hareketin 

imzasıyla kamuoyuna duyuruldu. Bu örgütler Dev-Yol, PKK, SVP 

ve TEP idi. FKBDC'nin resmen ilan edilmesi ve cephe belgelerinin 

yayınlanmasından sonra Türkiye'de anti-faşist birlik/cephe tartış

maları yeniden yoğunluk kazandı. Her siyasi hareket FKBDC ve o

nunla bağlantılı olarak gündeme gelen sorunlar üzerinde görüş belir

ledi. Ancak. FKBDC, anti-faşist birlik/cephe sorununda ciddi bir et

ki yaratamadı, pratikte sorunun çözümleyici bir alternatif olamadı. 

Kısa bir müddet sonra dört kurucu örgüte TKEP, TKP-İşçinin Sesi, 
THKP-C (Acilciler) ce Devrimci Savaş ta katılarak üye örgüderin 

sayısı sekize yükseldi. 
FKBDC, çok iddialı olarak ortaya çıktı. Faşizm alternatifine kar

şı, Demokratik Halk Devrimi ön göriilüyordu. Faşizm yıkılacak yeri
ne işçi-köylü temel ittifakına dayalı Demokratik Halk iktidarı ku
rulacaktır, deniliyordu. Devrimden yana olanlar FKBDC'de birleşe
cek, devrimden yana olmayanlar ona karşı çıkacaklardır. <;unku, 
FKBDC devrimi isteyenlerin cephesidir. 

FKBDC'nin havası fazla sürmedi. O'nu oluşturan güçler umdukla-
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rını daha doğrusu ''olmasını istedikleri şeyleri'' bulamadılar ve dev
rimin "ha deyince" oluverecek bir şey olmadığım bir kere daha gör
düler. FKBDC, ölü doğan bir birlik deneyi olarak kaldı. FKBDC yo
ğun eleştirilere uğmyordu. FKBDC'ne yönelik çakışan, ortak eleştri 
noktalarını şöyle özetlemek mümkündür: 

a- Biçimsel yönden takip edilen yol ve yöntem yanlıştır. 
b- Zamanlama doğru saptanamamıştır. 
c- İçerik yönünden; FKBDC, programatik olarak ciddi yanlışlarla 

doludur. 
Belirtmek gerekir ki, FKBDC'nin kumlduğu koşullarda Türkiye'

de anti-faşist bir cephenin kumlmasının şartları yoktu. FKBDC 'nin, 
anti-faşist demokratik bir eylem birliği yerine bir cephe olarak orta
ya çıkması temel yanlışlardan biridir. Yine de, programatik düzeyi 
itibanyla FKBDC'ni bir cephe olarak kabul etmek ve ona göre değer
lendirmek gerekir. 

FKBDC'nin oluşturulmasında yanlış yol ve yöntemler takip edil
di Her şeyden önce program çalışmaları çok sınırlı güçlerle başla
tıldı. Çalışmalar en geniş güçlerin katılımına uygun ve devrimci-de
mokratik kamuoyunun denetimine açık tutulmalıydı. Kamuoyunun 
önüne belli hareketler tarafından hazırlaıunış ve son şekli verilmiş 
bir program ile çıkıldı. Az sayıda hareket arasında sürdüriilen tartış
malardan sonra üzerinde anlaşmaya vanlan program diğer siyasi ha
reketlerin onay ve imzasına sunuldu. Bu programa katılmaları isten
di. Bunun doğal bir sonucu olarak FKBDC programı onu yaratan 
siyasetlerin hata ve yanlışlarını taşıyan bir program olarak şekillendi. 
Bu yüzden ilerici çevrelerden gereken bir ilgiyi göremedi, diğer dev
rimci-demokratik ve anti-faşist güçlerin onayım alamadı. Dolayı
sıyla FKBDC, Türkiye'de faşizme karşı mücadelede anti-faşist güç
leri bir araya getiren bir program boşluğunu dolduramadı, kendi aç
mazı içinde giderek kısırlaştı. Türkiye ve Kürdistan'da faşizme karşı 
mücadele ve birlik/ittfak sorunlarının tartışılmaya devam ettiği gü
nümüzde bu nokta son derece önemlidir. Devrimci hareketin FKBDC 
nin içine düştüğü hatalardan ders alması ve bu tür yol ve yöntemler
den şiddetle kaçınması gerekir. FKBDC, gereği gibi ders çıkarılması 
için iyi bir örnektir. 

FKBDC'nin programı bir bütün olarak ele alındığında soyut, 

38 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



muğlak, iradi "sol mantıkla" hazırlanmış bir programdİr. Program 
eklektiktir. 

Farklı siyasi görüşlerin ortak bir payda altında denkleştirilmesi 
yoluna gidilmiş ve bu da zoraki aniasma yolunu açmıştır. Bunun 
sonucu olarak, program farklı görüşlerin ~a tıştığı bir muhteva ka
zanmıştır. iktidarın karekterinin tanımlanması, hedeflerin muğlak
lığı, Uluslann KKTH ilkesi ve Kürt Ulusunun KKTH sorunu, mücade
lenin biçimi, yol, yöntem ve araçlan vb. konular FKBDC programı
nın ne denli karışık, muğlak ve eklektik olduğunu gösteriyor. 

Programa egemen olan anlayış, "somut şartlarm .,omut tahlilin
den" kaynaklanan bir anlayış değildir. 

Örneğin, devrim sorunu; tarihi ve toplumsal bir olay, sınıf mü
cadelesinin bir ürünü, toplumsal bir alt-üst oluş süreci olarak görül
müyor. Sanki insanlar onu isteyince gerçekleşmesi her zaman olanak
lı olan iradi bir olay olarak sunuluyor. Birçok sorun bu mantıktan 

kaynaklanan bir anlayış iç inde ele alınıyor. Dolayısıyla programda 
egemen olan Türkiye ve Kürdistan'ın tarihi, ekonomik, sosyal ve si
yasal durumlannı yansıtan gerçeklikler değildir. O'nu oluşturan ha
reketlerin subjektif yaklaşımlarıdır. 

FKBDC programı önüne, Türkiye 'de Demokratik Halk Devrimini 
(DHD) koymuştur. Fakat bu devrimin hangi güçler tarafından ger
çekleştirileceği, yani önderlik sorununu açıklığa kavuşturmamıştır. 
Cepheyi oluşturan güçlerden her biri önderlik sorununa kendi gö
rüşleri doğrultusunda yanaşmıştır. Göriinürde bir program üzerinde 
br 
bir araya gelen siyasetler, önderlik sorununda olduğu gibi diğer bir
çok sorunda da ortak göriişlerden uzak ve program taslağı üzerinde 
dahi birbirlerini dışlayan bir durumdadırlar. 

FKBDC değerlendirildiğinde üzerinde önemle durulması gereken 
nokta, genel olarak UKKTH ilkesi ve Türkiye s omu tunda bu ilkenin 
kapsadığı Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkına ilişkin ge
tirilen önermedir. FKBDC, UKKTH ilkesinin genel ve soyut çerçe
vesinden hareketle, "Kürt Ulusunun K~ndi Kaderini Tayin Hakkı 
için elverişli koşullar hazırlayacaktır'' biçimindeki muğlak ve ka
ç arnaklı bir önenneyle, bu ilkenin pratikte hayat bulmasını " ... 
koşullann olgunlaştırdması. .. " şartına bağlıyor. Oysa, UKKTH il-
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kesi, herhangi bir ön koşula bağlanmaksızın, Ulusun Kendi özgür 
iradesine dayanarak Kendi Kaderini Kendisinin tayin Etmesini ka
yıtsız şartsız olarak tanır. UKKTH ilkesini ön bir koşuJa bağlamak, 
veya pratikte çözümünü ancak bu ilkenin hayata geçirilebildiği bir 
ortam ile sınırlı tutmak, bu ilkenin Marksist-Leninist yorumuna, 
o 'nun evrensel algılanma tarzına tamamen terstir. Kaldı ki, Türkiye
de Ulusal sorun Kürt Ulusal sorunu ile sınırlı bir sorun da değildir. 
Türkiye'de yaşayan diğer bazı milliyetler de vardır. Bunların (Arap, 
Ermeni, Laz, Çerkez) ulusal ve demokratik haklarının güvence altına 
alınması gerekir. 

Bu gün Kürt Ulusunun kendisi bizzat Kendi Kaderini Tayin et
menin mücadelesi içindedir. Türkiye devrimci-demokratik güçlerine 
düşen görev bu mücadeleyi desteklemektir. Kürt halkını temsil eden 
onun Ulusal-demokratik örgütleri vardır. Kürdistan Ulusal-demokra
tik örgütleri Türkiye devrimci-demokratik güçleriyle yan yana, omuz 
omuzadır. Bu gün Türkiye'de UKKTH ilkesinin pratik anlamı; Tür
kiye devrimci-demokratik güçlerinin Kürdistan Ulusal-demokratik 
güçleri tarafından yüriitülen Ulusal-demokratik mücadeleyi destek
lemeleri ve onlarla sıkı bir ittifak içinde olmaları sorunudur. Türki
ye ve Kürdistan 'ı kapsayan genel ittüaklarda UKKTH ilkesini sadece 
evrensel bir ilke olarak tanımak ve bu ilkenin Türkiye somutundaki 
ifadesi olan Kürt Ulusunun KKTH'nı bir formülasyon olarak benim
sernek yetmiyor. Evet, sorun UKKTH ilkesini soyut bir formülasyon 
olarak ifade etmekle sınırlı değildir. Bu günkü süreçte, Kürt Ulusun
nun KKTH ilkesinin çözümü Kürdistan Ulusal Demokratik güçleriyle 
Türkiye devrimci-demokratik güçlerinin ittifaklar düzeyinin saptan
ması ve iki halkın en elverişli koşullardaki devrimci mücadele birlik-
lerinin nasıl yaratılacağını bilmek ve bunları hayata geçirmektir. 

FKBDC, Kürt Ulusal sorununun çözümüne ilişkin olarak soyut 
ve sakat bir belirleme dışında hiç bir şey getirmedi. Kendisini Tür
kiye'de yaşayan Türk, Kürt ve diğer azınlık milliyetlerden halkların 
ve anti-faşist, ilerici, demokratik güçlerinin temsilcisi olarak gördü. 
Gerçekte ise, bu cephe bir yönüyle Kürt ulusunu ve O'nun Ulusal
demokratik güçlerinin ezici çoğunluğunu karşısına aldı. Bu oluşu
mun içinde PKK denilen bir Kürt örgütünün yer almış olmasını 
FKBDC'nin Kürt Ulusu adına da hareket etmesine hak vermediği 
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gibi, aynca Kürdistan Ulusal-demokartik güçlerine rağmen PKK de
nilen bu örgütle Kürt ulusu adına ittifaka girilmesi bağışlanmaz bir 
hatadır. FKBDC'ni kuran ve sonradan bu cepheye girenler bu vahim 
hatalarmı gidermek ve Kürt halkına hesap vermek zorundadırlar. 

FKBDC'inde yer alan Kürdistan'lı tek siyasi güç PKK (Apocu
lar)dir. PKK'nin Kürt halkı ve o'nun ulusal demokratik örgütleriyle 
ciddi sorunlarının olduğu herkesçe biliniyordu. Bunu FKBDC 'ni 
kuran tüm örgütler de biliyordu. Kaldı ki, Kürdistan Ulusal demok
ratk güçleri bu durumu ortak bir tavırla FKBDC yönetim kuruluna 
da bildirmişlerdi. 

FKBDC, Türkiye'de en geniş güçlerin eylem birliği çalışmalarına 
zarar vermiştir. Bölünme ve kutuplaşmalara neden olmuştur. Çözül
me sürecine girmesiyle birlikte o 'nu oluşturan örgütler de birbir
lerine girmiş, bu da yeni güvensizliklere yol açmıştır. Sonuç olarak 
FKBDC, Türkiye'de "Sol" anlayışın sergilendiği bir örnek olarak 

ortaya çıkmış ve çözülüp -dağılması da bu "sol sekter" anlayışın ye
nilgisi olmuştur. Neden olduğu olumsuzluklar kendisiyle sınırlı kal
mamış, genelde Türkiye sol güçlerine ve anti-faşist birlik/cephe giri
şimlerine zarar vermiştir. Sağdaki kutuplaşmalarm, reformist altılı 
platform biçiminde beliren sağ bloklaşmamn önemli nedenlerinden 
biri de FKBDC dir. FKBDC'ni oluşturan ; o'na katılan veya destek
leyen güçler bunların değerlendirmesini yapmakla sorumludurlar. 
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1 MAYIS PROLETERYANIN ULUSlARARASI BİRLİK, 

DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ 

ı Mayıs, proleteryaıun Uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele 

günüdür. Günümüzde ise, 1 Mayıs dünya proleteryası lle birlikte ezi

len . dünya halklannın da birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. 

ı Mayıs'ın tarihi, Amerika'da Chicago işçilerinin kahraman müca

lesine dayanır. Chicago proleteryası 8 saatlik işgünü ve diğer bazı de

mokratik haklar uğruna verdiği uzun ve kararlı bir mücadelenin ar

dından Amerikan burjuvazmine ve dolayısıyle dünya burjuvazisine 

karşı büyük bir zafer kazandı. Amerikan/Chicago proleteryası bu mü

cadelede birçok yiğit önderini yitirdi, Amerikan burjuvazisi önde ge
len bazı işçi liderlerini idam ettirdi Fakat yenllen burjuvazi oldu, 

proleterya o güne kadar ki en büyük tarihi zaferlerinden birini ka

zandı. Bunun üzerine ı889'da Paris'te toplanan" Enternasyonal Sos

yalist İşçi Kongresi" bu başanya atfen heryd ı Mayıs'ın proleterya

nın Uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü, ve O 'nun enter

nasyonalist bir bayramı olarak kutlanmasma karar verdi. İşte o gün

den bu yana ı Mayıs, tüm ülkelerin işçi sınıfı tarafından her yd bü

yük bir coşkuyla kutlanagelmektedir. 
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1 Mayıs, sınıf mücadelesinin uluslararası niteliğini ve proleterya
nın enternasyonalist karekıerini simgeleyen bir gündür. Çağımızda 
sınıf mücadelesi uluslararası bir karekter kazanmıştır. Her ülkede sı
nıf mücadelesinin o ülkeye özgü ulusal seyri dışında bir de tüm ülke
lerde geçerli bazı genel özellikleri, ortak yasaları vardır. Sınıf 

mücadelesi, sınıflar arası bir mücadeledir. Günümüzde ise iki tane sı
nıf vardır. Burjuvazi ve proleterya Ve sınıf mücadelesinin iki temel 
gücü de bu iki sınıftır. Burjuvazi ortaya çıkışı ile birlikte kendi karşı
tı bir sınıf olan proleteryayı yaratmıştır. Marx'ın deyimiyle "Prole
terya burjuvazinin mezar kazıyıc~ı" olarak ortaya çıkmıştır. Prole
terya, her geçen gün nicel ve nit el olarak gelişen, çağa damgasını vu
ran, yeninin ve geleceğin temsilcisi olan bir sınıftır. Buna karşın bur
juvaz~ her geçen gün gerileyen, eskiyi temsil eden, çağını doldunnuş 
bir sınıftır. Bu iki sınıf arasında emek ve sermaye çelişkisi temelinde 
yükselen ve hayatm her alanma damgasım vuran amansız bir mücade
le vardır. Bu, ulusal ve ulslararası düzeyde bir mücadeledir. Dünyada
ki ekonomik, politik ve toplumsal gelişme ve değişmeterin temel 
kaynağı bu iki temel sınıf arasındaki mücadelede yatar. 

Burjuvazinin sömüıiisü, O'nun egemenlik ve baskı sistemi uluslar
arası bir karekterdedir. Ekonomik ve politik sistemi olan kapitalist 
sistem de uluslaramsı bir sistemdir. Sermaye çoktan ulusal sınırları 
aşmıştır. O, her yönüyle uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Tüm 
ülkelerin burjuvazisi ve bilhassa emperyalist burjuvazi genelde birlik 
ve dayarnşma halindedir. Kendi içindeki çelişkilerine rağmen, pro
leter devrime karşı, burjuvazinin dünyanın her yerindeki tavrı aynı
dır. Buna karşın proleterya da ulus1ararası bir sınıftır ve dolayısıyle 
O'nun mücadelesi de aynı zamanda uluslararası nitelikte bir mücade
ledir. Uluslararası işçi sınıfı hareketi, işçi sınıfının geçmişte ve günü
müzde varolan çeşitli uluslararası mücadele örgütler~ bunun somut 
bir ifadesidir. Proleteryanın her ülkede kapitalist köleliğe karşı yü

rüttüğü iktidar mücadelesi de bir bütün olup, dünya proleter devrimi
nin bir parçasıdır.Tek tek ülkelerin proleteryası da, bu nedenle, kaçı
nılmaz ve diyalektik olarak birlik ve dayarnşma içindedir. Ve de ol-
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mak zorundadır. Bunun içindir ki, Marx ve Engels Komünist Mani
festo'da "Bütün Ülkelerin İşçileri Birieşiniz !.."diyorlardı. 

Bu gün, dünya devrimci çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Ulus
lararası işçi sınıfı hareketi örgütsüz ve dağınık bir durumdadır. Dinya 
devrimci güçleri derin bir bölüınnüşlük içindedirler. Buna rağmen her 
ülkede işçi sınıfının mücadelesi yeni bir yoğunlaşma sürecine giriyor. 
İşçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma eylemi değişik biçim ve 
düzeylerde devam editor. ı Mayıs kutlamaları ve artan ekonomik, de
mokratik mücadele hareketleri, işçi sınıfının silahsızlanma ve banş 
hareketleri iç in deki yeri ve ağırlığı vb. günümüzde uluslararası prole
terya hareketinin canlılığını gösteren eylemlerdir. 

ı984'te başlayan ve ı98S'in ilk ayiarına kadar devam eden İngil
tere Kömür işçilerinin 8 aylık grev ve direnişi ve Danimarka işçileri
nin ı984 Mart ayında başlıyan "35 saatlik iş günü grevi'' emperyalist 
kapitalist dünyada işçi sımfının içinde bulunduğu hareketsizliği yır
tan yığınsal birer eylem oldu. Her iki grev hareketi de son yılların en 
yığınsal birer işçi hareketidir. Bilhassa İngiltere Kömür işçilerinin 
kararlı mücadelesi birçok yönden son derece öğretici bir deney oldu. 
ı984 ve ı98S'in dünyadaki bu iki büyük işçi hareket~ proleteryamn 
birleşik eylem gücünün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya 
koydu. Gerçi İngiltere Kömür işçileri taleplerini tümüyle gerçekleş
tiremediler. Ancak, Kömür işçileri sendikası başkanı Anthur Seorgil'
in ifade ettiği gibi "bu kavgada İngiltere Kömür işçileri yenilmemiş
tir, mücadele devam ediyor. Bu grevde kaybeden Kömür işçileri olsa 
bile! .. 11 Kuşkusuz mücadele devam edecektir. Ve unutulmamalıdır ki 
İngiltere Kömür işçilerinin 8 aylık kararlı mücadelesi olumlu ve o
lumsuz yanlanyla dünya proleteyasının mücadele tarihine değerli bir 
miras olarak geçecek ve tüm ülkelerin işçileri bundan kendilerine de
ğerli tarihi dersler çıkaracaklardır. Çünkü, proleteryanın mücadelesi 
bir bütündür. Bir ülkedeki işçi sımfının mücadelesi, onun başan ve 
zaferleri, diğer tüm ülkeler işçilerinindir de. Keza, acılan, başansızlık 
ve yenilgileri de öyle. Şimdi ı 985 'in ı Mayıs'ında İngiltere ve Dani
marka işçilerinin mücadelesi 1 Mayıs miting alanlannda proleterya-
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nın enternasyonalist devrimci gücüne ve coşkusuna daha b~ güç kata

caktır. 

ı889'dan bu yana 1 Mayıs, dünyarun birçok ülkesinde, burjuvazi
nin her türlü baskı ve engellemelerine rağmen proleterya tarafından 
şu veya bu düzeyde kudanagelmiştir. Türkiye'de ise, proleterya 20. 
Yüzyılın başından itibaren sınırlı bir biçimde de olsa ı Mayıs'ın dev
rimci anlamını kavramaya başlamış ve cumhuriyet döneminde bu gü
nü çeşitli biçimlerde kutlama yoluna gitmiştir. Kürdistan işçi sınıfı 
da, ulusal ve sınıfsal bilincin hızla gelişmeye başladığı ı960'lardan 
sonra türkiye işçi sınıfı ile birlikte, gizli ve açık yollardan çeşitli bi
çimlerde ı Mayıs kutlarnalarına katılmıştır. Bilindiği gıbi 1 Mayıs, 
Türkiye'de uzun yıllar işçi sınıfının bayramı olarak kutlanması ya
saklanmış ve bugün " bahar bayramı" olarak kutlanmasına bile müsa
ade edilmemektedir. Sınıf bilinçli işçiler ve devriınci aydınlar her 
ı Mayıs geldiğinde ya göz altına alınmış ve tutuklanmış, veya bu gü
nü kutlamalan sıkı bir şekilde engellenmiş ve yasaklanmıştır. Sömür
geci Türk burjuvaztii bu yasak ve baskı politikasıyla 1 Mayıs'ın pro
leter özünü, o'nun devrimci ve enternasyonal niteliğini gizlerneye ça
lışmıştır. Bu yasak ı976 ı Mayıs'ına kadar devam etmiştir. ı976 yı
lında DİSK'in önderliğinde alanları dolduran yüzbinler, Türkiye'de 
o güne kadar burjuvazinin ı Mayıs kutlarnalarına koymuş olduğu 

yasaklar zincirine ağır bir darbe vurarak. bu günün proleter özüne 
açıktan sahip çıktılar. Bundan büyük bir kaygı duyan ve paniğe 
kapılan sömürgeci Türk burjuvazisi ertesi yıl ı977 ı Mayıs'ında çı
kardığı bir provakasyonla 34 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin 
yaralandığı bir katliamı gerçekleştirdi. 

Bu gün Türkiye ve Kürdistan proleteryası 1 Mayıs'ı yasal olarak 
kutlayabilecek durumda değillerdir. Faşist diktatörlük diğer tüm 
demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırdığı gibi, ı Mayıs'ı da 
yasaklamıştır. Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfının her türlü demokra
tik hak ve özgürlükleri; örgütlenme, siyaset yapma, serbest sendika
cılık ve toplu sözleşme haklan zorla ellerinden alınmıştır. Tüm ek~ 
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nomik, demokratik ve politik örgütlenmeleri dağıtılmış, mal varlıkia

nna el konulmuş, önde gelen yöneticileri uzun süre zindan ve hapis
hanelerde tutulmuş ve kimisi hala yargılanmaya devam ediliyor. Tür
kiye ve Kürdistan 'da işçi sınıfımn ekonomik ve toplumsal yaşam ko
şullan, zorunlu fiziki yaşam standartlanmn da altına düşmüş ve işçi
ler mutlak bir yoksullaşmanın içine itilmişlerdir. 

Nasıl ki, Türk burjuvazisi yıllarca süren ağır baskı ve yasaklar po
litkasıyla ı Mayıs'ın proleter özünü, devrimci enternasyonalist anla

mını gizleyemediyse, bu gün de en ağır koşullar altında bile onun 
gerçek niteliğini işçi sımfı, emekçi yığınlar ve ilerici-devrimci güç
lerden gizleyemez. Ve hatta en ağır şartlarda bile onun kutlanmasını 
engelleyemez. Çünkü, işçi sınıfı yok edilemez. Sınıf durdukça onun 
devrimci düşünceleri ve mücadelesi de sürecektir. Sınıf mücadelesi 

hiç bir zaman durdunılamaz. Ancak, geçici olarak yenilgi ve duraksa
malar geçirebilir. Bu gün ı Mayıs'ı alanlarda, fabrika ve tarlalarda, o
kullarda vb. açık bir biçimde kutlayabilmenin şartları yoktur. Ancak 

proleter yığınlan, emekçiler, ilerici-devrimci gençlik ve aydınlar O'

nu kendi gönülleri ve bilinçlerinde yaşatacaklardır. Sömürgeci, askeri 
faşist diktatörlük yıkılacak ve 1 Mayıs bir gün mutlaka, ama mutlaka 
alanlarda, fabrika ve tarlalarda kutlanacaktır. 

"BÜTÜN ÜLKELERiN PROLETERLERİ VE EZiLEN HALKLAR, 

BİRLEŞİNİZ !.. . " 
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-KÜRDlSTANULUSAL KURTULUŞÇULARI 

(kL.~) DA\;ASI 

VE F AŞİT GENERALLERİ N AÇMAZI 

İçlerinden büyük bir bölümü askeri-faşist darbeden önce tutukla

nan, toplam 304 .sanıklı KÜRDiSTAN ULUSAL KURTULUŞÇU

LARI (K.U.K) davasına 14. Mart 1985 tarihinde 7. Kolordu sıkıyö

netim Komutanlığına bağlı Diyarbakır 1 numaralı askerı Mahkeme

sinde bakıldı. Davada üç devrimeiye idam, dördüne ömür boyu hapis 

ve 63 'üne de 1 lle 24 yıl arasmda değişen çeşitli hapis cezalan verilir

ken, .193 kişi de heraat etti. Böylece 1979'dan bu yana sürdürölmek

te olan bu dava da sona erdi. 

Kuşkusuz bu dava, Diyarbakır ı numaralı askeri mahkemesinde 

sonuçlanan ilk dava değildi. Daha önce de birçok toplu davaya aynı 

askeri mahkemede bakılmış ve onlarca devrimci aynı faş~t yargı or

ganı tarafından idama mahkum edilmişti. Bu yönüyle Diyarbakır 

ı nwnaralı askeri mahkemesi. tıpkı Diyarbakır ~keri cezaevi (topla

ma kampı demek daha yerinde olur) gibi oldukça yaygın bir üne ka

vuşmuştur. 
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Özellikle 12 Eylül askeri-faşist darbesinden sonra gerek Türkiye'

de ve gerekse ~ürdistan'da devrimci harekete yönelik saldınlar daha 

bir boyutlanarak yoğunlaştı. Saldırdarm bir sonucu olarak; ya ope

rasyonlar aracılığıyla, ya da diğer değişik yöntemlerle hemen hemen 

tüm devrimci hareketler önemli oranda darbeler yediler. Yönetici, 

kadro, militan ve sempatizan düzeyinde birçok arkadaşlarını polise 

kaptırddar Asker~faşist darbeden günümüze kadar yaklaşık olarak 

4,5 yillık bir süre geçmiş olmasına rağmen, hala da toplu veya tek 

tek tutuklamalar devam etmektedir. Siyasi polis en ufak bir açığı 

en iyi bir şekilde ve son derece araç ve gereçlerle değerlendirmekte 

ve zaman zaman sonuç alıcı darbeler vurmaktadır. 

Devrimci mücadelenin düz bir doğru üzerinde yürümeyeceği; 

inişli-çıkışlı birçok yoldan geçmek zorunda olduğu; bu mücadeleye 

katdanlann mücadele sürecinde çeşitli rizikolada karşı karşıya ka

labileceği hepimiz tarafından bilinen doğrulardır. Her devrimci, 

mücadeleye başlarken tutuklanma, işkence, idam cezsı da dahil ol

mak üzere çeşitli ağır cezalar; dağ başmda veya sokak ortasında kur

şunlanma vb. gibi tehlikeleri göze alarak işe koyulur. Mücadelesi süre

cinde her an bu ve benzeri tehlikelerle karşdaşabileceği ihtimalini 

gözönünde bulundurur, bunlan yadsımaz. 
Ne var ki, her tutuklamayı veya operasyonu " devrimci mücade

lenin bir kaçındmazlığıdır'' şeklinde gerekçelendirme k mümkün de

ğildir. Devrimci mücadelenin çeşitli risklerle dolu olabileceğini be

lirtmekle, her tutukianma olayının sonucunu buna dayanarak açık
lamaya kalkmak aynı şeyler değildir. Özellikle 12 Eylül sonrası Tür

kiye ve Kürdistan'da devrimci harekete yönelik saldırdar sonucu gün

demleşen tutuklamalar ve verilen fireler; "devrimci mücadelenin 

zorunlu bir gereği"nin yanında. devrimci örgütlerin ve bu örgütler 

içinde çalışan militaniann da zaaflarından kaynaklanmıştır. Siyasi 

polise karşı yeterli ve etkili tedbirlerin alınmadığı, bu zaaflardan 

sadece biridir. Siyasi polise karşı uyanık olmak ve gerekli tedbirleri 

almak dün olduğu gibi, bu gün de devrimci hareketin gündeminde

dir. Sömürü ve baskıya karşı mücadele devam ettiği müddetçe de 
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bu sorun devrimci hareketin gündemin sürekli olarak işgal edecektir. 
12 Eylül 1980'de Türkiye'de iktidan zor yoluyla gaspeden as

keri-faşist cunta darbe öncesinde hazırladığı bir program çerçevesin
de hareket ediyordu. Darbeden hemen sonra cunta, önüne hedef ola
rak koyduğu noktalan gerçekleştirmek için yoğun bir faaliyet içine 
girdi. Cuntamn önüne koyduğu bu hedefler ekonomik ve siyasal ko
nularla birlikte, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist 
sistemin bölgede uzun vadeli çıkarlannın korunmasını içermekteydi. 
Siyasal hedef olarak ise; sömürgeci, askeri-faştit diktatörlük karşı
sına, Türkiye ve Kürdistan'daki devrimci-toplumsal muhalefeti bas
tırmak ve her iki halkın örgütlü güçlerini dağıtma görevini koymuştu. 
Faştit generaller bu amaca ulaşmak için, kendilerine uygun bir şekil
de -"tehlike" sırasına göre-. hazırladıkları sıralama ile devrimci-de
mokratik ve yurtsever güçlere karşı sistemli bir saldınya geçtiler. Bu 
saldınlar sonucu onbinlerce yurtsever, devrimci-demokrat ve sosya
list insan yakalandı; gözaltı süresince ve toplama kamplannıaratmı
yan askeri ceza evlerinde insanlık onuroyla bağdaşnuyan her türlü 
işkenceye maruz kaldılar. Onlarca devrimci idam edilirken, sayılarını 
bilemediğİrniz yığınla yurtsever işkence tezgahlarmda kadedildiler. 

işkence mekanizması öyle bir yaygınlık kazandı ki; sömürgeci, as
keri-faşist diktatörlük ve O'nun kukla yönetimi bile, özellikle avrupa 
ilerici kamuoyunun ısrarlı diretmeleri sonucunda, işkence iddiala
rından bazılarını -açık olup da, inkar edilemiyenler- kabul etmek zo
runda kaldılar. Türkiye'de cezaevlerinde "tek,tek" ve "sistemli" ol
mayan bazı işkence olaylannın görüldüğünü ve bu olaylar hakkında 
"kanuni" işlemlerin yapılmakta olduğunu söylediler. Oysa hakikat 
hiçte faşist generallerin yansıttığı gibi değildi. işkencecilere karşı 
"kanuni" işlem yapılmaya başlandığı bir aldatmacadan ibarettir. 
Birçok somut işkence olayında görüldüğü gibi, işkence iddiasıyla 

göz altına alınan işkenceciler ya "delil yetersizliğinden" serbest bı
rakılmakta veya çok az bir cezayla durum geçiş tirilmeye çelışılmak
tadır. Hem sonra işkence olayı Türkiye'de "tek, tek" veya "siste
matik olmayan" basit bir olgu değil, aksine sömürgeci, askeri-faşist 

49 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



diktatörlüğün sistemli bir şekilde uyguladığı; Türkiye ve Kürdistan 'lı 
hemen her devrimci tutuklunun ve tutukluluk süresince yaygın ola
rak maruz kaldıklan insanlık dışı bir suç olarak orta yerde durmak
tadır. Bu suç bu gün de en azgın bir şekilde işlenıneye devam edili
yor. 

Sömürgeci, askeri-faşist diktatörlük iktidan gaspettiği günden 
şimdiye kadar; bir yandan gözaltı sırasında, diğer yandan da tutuk
luluk süresindeki işkence uygulamalarıyla devrimci tutukluları yıldır
mayı, sindirmeyi ve böylece dışardald devrimcileri de moral açısm
dan yıkıntıya uğratmayı hedeflemiştir. Sömürgeci, askeri-faş~t dik
tatörlük, şimdiye kadar bu hedefe ulaşmak için her türlü yönteme 
baş vurdu. Hiçbir yasal gerekçe göstererneden onbinlerce devrimci
demokrat ve yurtsever insanı 4,5 yıldır zindanlarda tutmaktadır. Fa
ş~t generaller, cezaevlerindeki tutukluluk süresinin uzamasma para
lel olarak, devrimci tutuklularm yılgınlığa kapılacaklannı ve böylece 
teslim olacaktanın ümit ediyorlardı. Bu yüzden davalar faşist yargı 
organı tarafından mümkün olduğu kadar uzatılınaya çalışıldı/çalı
şılmaktadır. Son olarak çıkanlan pişmanlık yasası da faşist dikta
törlüğün insanlık dışı uygulamalarmda yeni bir halkayı oluşturu
yor. 

İşte 14 Mart 198S'te 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığına 
bağlı Diyarbakır 1 numaralı askeri mahkemesinde görülen KüRDis-
TAN ULUSAL KURTULUŞÇULARI (K.U.K) davası da uzun dö
nem sürüncemede bırakılan ve bu süre içinde bu davadan ''yargıla
nan" devrimci tutuklulara her türlü işkence ve baskı uygulanan bir 
davaydı. Davada, Mehmet Can AZBAY, Davut HANER ve Necdet 
BADADIR adlı devrimcilere idam; Edip GALiP, Mahmut YAL
ÇINKAYA, İbrahim GÖKSU ve Hız ır Yİ GİT adındaki devrimcilere 
de müebbet hapis cezası verilmesi şaşırtıcı olmamıştır. Ayın dava
da 63 devrimci de 1 ile 24 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarına 
çarptırılmış lardır. 

İnsanlık tarihinde sömürii düzeni ile birlikte, ezen ve ezilenler ara
sında da kıyasıya bir mücadele başlamıştır. Bu mücadele maddi haya-
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tın her alanında acımasızca süregelmiştir. Bir tarafta eskiden, köhne

mişten ve kötüden yana olanlar ve dolayısıyla insanlığın gelişmesi 

önünde gerici barikatlar oluşturanlarla; diğer yanda yeniden, taze

den ve iyiden yana olanlar ve dolayısıyla insanlığın gelişmesinden ta
raf olanlar ve bu uğurda savaşanlar arasında sürmekte olan dişe diş, 

kıssasa-kıssas bir mücadele ... 
Eskiden, çüriimüşten ve kötüden yana olanlar, ellerindeki tüm ola

naklarla; iyiden, güzelden ve gelişmeden yana olanlara karşı aman

sızca saldırmışlardır. Egemenliklerini korumak ve sömürii düzenleri

ni devam ettirebilmek için hiçbir insanlık dışı yöntemi uygulamak

tan çekinmemişlerdir. Çeşidi hapis cezalarından idama; hafifmden 

en ağırına, fızikisinden psikolojik işkencesine; tekilden toplu kat
liamlar vb. ne kadar her türlü zulüm ve baskı mübah görülmüştür. 

Yeniden ve güzelden yana olanlar ise, düşmana inat direnmişler

dir. Gelecek günlerin kendilerinin olacağı inancından bir adım sapma

dan ... Her türlü zorluğa, çileye ve zulme katlanarak ... Yeni ve insanın 

insanca yaşıyabileceği bir toplum yaratma doğrultusunda belleklerde 

yer eden düşünce ve irade sarsılmazlığı; düşmanın saldırganlığına, 

maddi olanaklanna ve her türlü baskı mekanizmasına karşı üstün gel

miştir. Eski ve köhnemiş yapı yavaş yavaş yıkılınaya yüz tutmuş; 

·yeni ve daha güzele doğru gelişmeler gündemleşmiş tir. 

Dünya tarihinde sıkça rastlanan bu türden gelişmeler, Türkiye ve 

Kürdistan halklannın mücadele sürecinde de kendini dayatmıştır. 

Her ne kadar bu ik halk ta, henüz eskiyi devirip yerine yeniyi ve gü

zeli yerleştirememişlerse de, bu yolda emin adımlarla ilerlemeye de

vam ediyorlar. Düşmamn; sömürgeci, askeri-faşist diktatörlüğün her 

türlü baskı ve sömüıi.i mekanizmasına karşı; insanlık onunuıu, dev

rimci şeref ve haysiyeti yükseklerde tutarak ... 

Faşist mahkemeler bu direnişleri yargılayamıyor. Mahkeme sa

lonlan, sömürgeci, askeri-faşist diktatörlüğün iğrenç yüzünün teşhir 

edildiği, sömürii ve baskı çarkının nasıl işletililiğinin yalın bir dille 

belirtildiği ve bu yönüyle de halklarumzm ve bir bütün halinde in

sanlığın düşmam olan sömürgeci, askeri-faşist yargı mekanizmasının 
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yargılandığı birer alan haline gelmişlerdir. 
Faşist generaller ve onlara bağlı mahkemeler bu durumun farkında
dırlar. Faşist yargı organı mensuplarını bir korku ve telaş sannıştır. 
Devrimci tutuklulara üst üste verilen idam cezalarının bir nedeni de 
bu korku ve telaştır. Ne ki, korkunun ecele faydası olmayacaktır!. 
Sömürgeci, askeri-faşist diktatörlük te, daha önceki sömürgeci yöne
timler gibi, halkımıza ve o'nun devrimci dinamiklerine yönelik bas
kılardan hiçbir sonuç alanuyacaktır. Rüzgar ekenler fırtına biçecek
lerdir. Her devrimeiye verilen idam kararı, faşist generallerin ve on
lann uşaklarının suratmda bir şamar gibi patlıyacak; halklanmız ar
zuladıklan yeni güne doğru biraz daha yaklaşacaldar ve o güne kavu
şacaklardır. 

14 Mart 1985 tarihli mahkemede de bu duygularla dolup taşan 
KüRDiSTAN ULUSAL KURTULUŞÇULARI (K.U.K) davasında 
yer alan devrimci tutuklular; faşist yargı organının idam, müebbet 
ve diğer ağır hapis cezaları konusundaki kararını büyük bir soğuk
kanhlık içinde dinlemişler ve kararın okunmasmdan sonra, devrimci 
tutuklular hep bir ağızdan "KAHROLSUN FAŞiST YARGI ORGA
m", ''KAHROLSUN SÖMÜRGECiLiK, YAŞASlN BAGIMSIZLIK'' 
vb. sloganlar haykınnışlar ve mahkeme salonundan asker zoruyla çı
karılmışlardır. 

Bu durum bir kez daha göstermiştir ki, gerek zindanlarda ve ge
rekse dışarda sömürgeci, askeri-faşist diktatörlüğe karşı halkımızın 
ve devrimci dinamiklerin öfkeleri her gün biraz daha artmaktadır. 
Kabaran öfkeyi dalgalar ve dalgaları seller haline dönüştürmek ise 
önümüzde bekleyen en aci görevdir. Bu görevin sorumluluğu ise, 
Kürdistan' daki devrime i radikal güçlerin sırtma yüklenmiştir. 

Devrimci tutuklulann gözaltında, tutuklu kaldıkları sürede ve 
mahkemelerdeki direnişleri ancak bu sorumluluklarm yerine getiril
mesiyle değer görebilir, bunlann bedeli ödenebilif ! ... 
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