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ÖN SÖZ ... 

linizdeki kitap, özellikle Kiirt sol politik kadro

lannın son dönemlerde sesli ya da sessiz bi

çimde tartıştıkları "yeni bir açik parti" tasan~ 

mına bir başka cepheden; sosyalist pencere

den bakınca dile getirilebilecek olanların der

/emesi niteliğindedir. Yazarlar ağırlıklı olarak 'Kuzey Mezopotamya' 

marksist hareketinin en genel çerçeve.~·i içinde kişisel görüş belirtenler

den oluşmakta. Ancak, hu çerçeve ile direkt ortaklrgı bulunmamakla bir

likte, deneyim ''e fikirleri hakımından sorun ile ilgili önemli yaklaşuular 

sunan yazarlarm yaziları da yer almaktadır. Yazar seçiminde çok daha 

özel hir yöntem belirlenmiş değildir; ilk elden ulaştiahilen/er ile -çoğun

lt1kla- 'hirhkte yürü_renler 'in yazmost istenmiştir. Dolayısryla kitap, "çok 

geniş yozar kadrosunu toparladtğt" iddiasrnda değildir: müte''azi bir gi

rişim olarak görii/m e/idi,.. 
Bu rarttŞIIIll ilc anwçlmwn, hir şekilde gündeme gelmiş bir konu üze

riilde mümkiin olan genişlikte yoğtmlaşmu sağlamakl tr; çok somut bir 

prqje /ingöriilmeksizin, sorun ile ilgili çok genelfikir/erin su yüzüne çıka

nlması re herkese açrk hiçimde tarflştlnıast hedc;flenmişfir. Dile getirilen 

yaklaşımların yere/de. ve sorun ile ilgili aydmlar/emekçiler nezdinde yii

riitiilccek tarttşmalarla zenginleştirilmesi umut edilmektedir. Asrl olarak 

tartfşnu.mm hu anlamlı aşamasında ortaya çıkabilecek dilşiince/er yol 
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gösterici olacaktır. Belki o aşamadan sonra kenarları daha net bir tartış
ma -yeniden- gündeme gelebilecek ve yeniden kağıda dökülebilecektir. 

Köşelendirilmiş, peşin bir projenin ve bunun etrafında bir tartışma
nın sözkonusu olmaması. doğal ki. yazarların yazı sistemaliğine de etkide 
bulunabilmiştir. Bu nedenle olsa gerek. yazarların çoğu tek bir alt baş
lıkta -açık parti- odaklanmak yerine, bunun etrafındaki bir dizi değişik 
konu ve soruna da değinme ihtiyacını duymuş/ardır. Bunun anlayışla 
karşılanacağını ve hatta zenginlik olarak değer/endirileceğini umuyoruz. 

Kitaptaki yazılar. yazarların soy isimlerinin alfabetik sıra/anmasına 
göre düzenlendi. Bu alfabetik sıralanıada zaten tesadüfi olarak sona ge
len son iki yazı ise, şu anda yayınma bir süre ara vermiş olan "Yeniden 
NEWROZ" dergisinin son 5. sayısından, daha geniş okurlarca izlenebil
mesi amacıyla. bu kitaba da alındı ... 

••• 
Kitap dizilerimiz devam edecek. Ikinci kitap çalışmamız. 'Kuzey Me

zopotamya' marksist hareketinin programın m nasıl olması gere!..1iği üze
rinden bir tartışmayı içerecek. "2000 'li yıllarda Kürt komünistlerinin 
programı nasıl olmalı?" sorusuna yamt aranmaya; y ine herkese açık bi
çimde, bu yaşamsal sorım tartışılmaya çalışılacak ikinci kitapta ... 

Burada tiim okurfara hir çağrı yapıyoruz: ikinci kitabın kapsamı ile 
ilgili göriiş. eliişiince ve eleştirilerinizi bekliyoruz. lki ay sonra yayımlac 
mayı tasarladığımız bu kitapta yer alacak yazıları en geç Temmuz sonun
da elimizde olacak biçimde ulaştımıanızı umuyoruz. Sözkonusu ·prog
ram' tartı,mıasmo ilişkin yazılar tekil konulara (ıılııslararası durum, böl
ge ı·e iilke anali=i, statii belirlemesi. deı•rimin niteliği ve dinamikleri, sos
yalizm wıloyışı ı •e iktidar per5JJektifi, gençlik, kadın. çePre vb.) ilişkin 
olahi/eceği gibi. hir biitı'in olarak tastamam bir program önerisi de ola
hi/ir, pm gram yii!ılemine dair de o/ahi/ir. 'eski 'nin eleştirisi hiçiminde 
de olabilir ... 

*** 
Çağın Km m 'lan Kiirt emekçilerinin yiireklerinde ı •e elierinele yiik

selecek yeni giinlere. çağdaş newraziara hep hirlikte y iiriimek ve ulaş-
mak dileg~vfe... · 
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Mustafa Ateş 

KOŞULLARIMIZDA 

YASALPARTİ 

asal parti meselesi, komünistler açısın
dan, dönemin evrensel ve yerel koşulla
rı gözönüne alınmaksızın anlaşılamaz. 
Tabii, kasıt, sadece yasaların izin verdi
ği koşullara haiz bir parti değilse ... Ko
şullaıın evrensel yönü şöyle özetlenebi

lir: Reel sosyalizm içsel olarak çöktü. Bu durum, sistemin bir dış 

saldırı karşısında yeniJip ortadan kaldırılmasından çok daha farklı 

bir etkinin oluşumuna yol açtı. 
Reel sosyalizmin bir devrimle kurulması, nasıl ki dünya proJe

taryası ve ezilen halkları için muazzam bir başarı ve ilham kaynağı 

olduysa, tersinden, onun içsel çöküşü de aynı derecede bir başarı

sızlık ve demoralizisyon kaynağı olmuştur. Proletarya, enternasyo

nal ölçekte, uğradığı başarısızlığın yarattığı sersemliği, umutsuzlu

ğu vb. üzerinden atabilmiş değil. 
Genel başarısızlık ve geri düşüş, "·ulusal proletarya"ların da, ye

rel düzeyde sosyalizm uğruna verdikleri mücadeleler açısından, 

çok gerilere düşmesine neden olmuş bulunmaktadır. 

Sosyalizmin yeniden realiteye dönüşmesinin, günümüz koşulla

rında, dünyanın hangi "ikliminde" ~ ileri kapitalist ülkelerde mi, 
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yoksa geri ülkelerde mi; Avrupa 'da mı, latin Amerika'da mı; As
ya'da mı, Afrika veya Ortadoğu'da mı- gerçekleşeceğille dair bir 
öngörü bile henüz yapılamamışken, örneğin, ulusal mücad~le bile 
ancak bireyler olarak varlık gösterebilen ülkemiz işeilerinden 
"kendisi için sınıf" davranışı bekleyip ona dünya sosyalizminin 
öncülüğü misyonunu yüklemek abesle iştigal olur. Kimseyi itharn 
altında bırakmak gibi bir niyetten kesin olarak uzağız. 

Kastımız şu: Yerel koşullar değerlendirilirken, dün, "ulusal pro
letarya" açısından neredeyse içteki kadar içe bir dinamizm katan 
reel sosyalizmin muazzam devindiriciliğinden, proletaryamızın 
artık yoksun oluşunun bilinmesidir. 

Yerel koşullar babında, 1980 darbesinin komünist kadrolara, 
nispeten bilinçli işeilere ve onun öncülüğüne soyunan politik yapı
lara verdiği zararı da hesaba katmamız gerekiyor. 

Ülkemizin iktisadi, siyasi ve sosyal durumu, proletaryamızı 
"kendisi için sınıf" olma konuımıııa yakın bir zamanda yükselt
nıeye elverişli görünmemektedir. Özcesi, evrensel ve yerel koşul
lar, ne proletaryanıız ve ne de halk yığınlarınıız için sosyalizm, 
"olmazsa olmaz" konumunda bir çıkış yolu durunmnda değildir. 
Acı da olsa yerel gerçekliğimiz budur. 

PROLETARYANIN AMACI DEGİŞMEOİ 

Reel sosy~lizmin yıkılması, proletaryanın dünya ve tek tek ül
kelerde sosyalizm mücadelesinde geri düşmesi, proletaryanın nihai 
amacını değiştirmedi. Ama, bunca olup bitenden sonra, bu nihai 
amacın da tam bir netlik! e bilinmesi gerekiyor. 

Bireyin toplum, toplumun birey yararına sürekli gelişmesinin 
ve ilerlemesinin engelsiz temini.. Proletaryanın amacı özetl.e bu
dur. Proletaryanın örgütlenmesi, toplumsal devrim, proletarya dik
tatörlüğü, sosyalizmin kurulması komünistlerin nihai anıacı değliR 
dir. Bunlar ve diğerleri, nihai amaca ulaşma yoiLında sadece araç
lar, taktikler ve stratejilerdir. 

Koınünistlerin amacı, en çok proletarya içinde ve ikinci dere
cede ona yakın tabakalar içinde yer alan bireyler arasında nesnel 
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zemin bulur. 
Belirli koşullarda, proleteryanın öncüleri komünistleşebilir ve 

kendi sınıf kitlesini komünizan bir rataya sokabilirler. Bu durum

daki proletarya toplumun mümkün olan geniş kesimlerini de rota

sına çekebildiği oranda, tarihsel misyanun gerekli kıldığı ilk ham

leyi- toplumsal devrimi- yapabilir. 
Burada, proletaryanın genel subjektif tutumunun yanında, söz

konusu geniş kesimleri proletaryanın yanına iten nesnel etkenierin 

varlığının -devrim durumu- gerekli olduğunu zaten varsaymakta-

yız. 
\ 

Toplumun geniş kesimleri, proletaryanın komünizan amaçlarına 

yaklaşmadığı ve proletaryanın da, kendi amaçlarına yakınlaşan ke

simler içerisinde giderek erimesi koşulu yerine gelmedİğİ sürece, 

nihai amaçta düşüş kaçınılma~dır. Elbetteki komünistlerin nihai 

amacı açısından, proletarya birinci veridir; devindirici ana güçtür. 

Ne var ki, yol alınabilmesi için, toplumun mümkün olan geniş ke

simlerinin porletaryanın konıünizan -komünist değil, çünkü, prole

tarya bir bütün olarak komünizmin nihai amacı etrafmda sarsıl

maz bir kütle oluşturamaz- yönelimli rotasına yakıniaşması ve bu 

yakınlaşma oranında, proletaryanın toplum içerisinde giderek eri

mesi gerekmektedir. Böylece, toplumsal gelişmişlik ve ilerlemişli

ğin gerektirdiği sosyo-ekonomik sistem ve bu sistemin toplum 

içinde öngördüğü etik ve sosyo-kültürel düzey, toplum açısından 

vazgeçilmez hale gelir ve gelebilir. Böylece, komünistlerin, toplu

mu devindirlci temel stratejisine varmış bulunuyoruz. 

Toplumun sürekli ilerlemesi ve önünün açık tutulması şeklinde 

özetlcnen komünist amaç, son derece geniş bir anlam içerir. Etnik 

yapınm öne çıkardığı sorunlardan, işçilerin ve yoksul köylülüğün 

ekonomik sorunlarına, genel demokratik sorunlardan, tüm siyasal, 

sosyal. kültürel sorunlara vb. yayılan geniş hir alanı kapsar. Örııe

gin içecek temiz suyun, solunacak temiz havanın, işlenecek topra

ğın artık kalınadığı şartlarda değil ilerlemiş, genel olarak yaşayabi

lecek bir toplum bile düşünülemez. Bunlar da komünistlerin ama

cı içerisinde önemli bir yer tutar. Doğanın diyalektiği işlediği sü

rece, koıııünistlerin de nihai amacı değişmez kalır: Engel siz, sürek-
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li ilerleme ve gelişme. 
Burjuvazi açısından toplumsal ilerleme, kendisinin sınıf çıkarı

na yol verdiği sürece istenen bir şeydir ve bu çıkar ile sınırlıdır. 
Oysa proletarya komünizan çizgilere yaklaştığında ve ulaştığında, 
toplumsal ilerlemeye, kendisini sınıf olarak ortadan kaldırmayı 
göze alacak ve isteyecek kadar taraftardır. Kapitalist toplumun iki 
temel sınıfı arasındaki asli fark da buradadır. Dolayısıyla genel 
koşullar el verdiğinde, proletaryanın legal örgütlenme arasında da 
ayrı boy göstermesi zorunludur. Hatta diğer kesimlerin de örgüt
lenmeleri, proletarya açısından istenmeyen bir tutum olamaz. Çün
kü sınıfsal kimlikle örgütlenme, söz konusu sınıfın veya katınanın 
tüm taleplerinin de açık ve seçik olarak bilinmesini sağlayacaktır. 
Bu da her kesimin, toplumun genel yaşamını ilgilendiren konular
da ne kadar beraber yol alabilecekleri ve ne için nerede ayrılacak
ları meselesinin anlaşılması açısından yararlıdır. 

PROLETARYAMIZIN BUGÜNKÜ DURUMU 

Evrensel koşullar nedeniyle, proetaryanın nihai amacı doğrultu
sunda hızla atağa geçmesi zor görünmekte. Oysa, nihai amacına 
yakınlaşmasını sağlayacak yakın hedeflerde bir YOGUNLAŞMA 
söz konusu olmuştur. Nedir bu yakın hede fler? liki ulusal özgür
liiktür. İkincis i ulusun demokratik bir tarzda yeni ve sağlam bir 
temelde rayıııa sokulmasıdır. Üçüncüsü, böylesi bir toplum için ge
rekli olan demokratik sosyo - ekonomik bir yapının hızla ikame 
edilmesdir. 

Demokrasi istemi, bu toplumun tüm yaşam biçimini sarınas ı , 
proletarya için vazgeçilmez bir lıedeftir. Proletarya, yak ı n hedef 
i.ızc rinde ti.im ağırl ığı ile yoğunlaşabi ldiği ölçüde, hem buı:juvazi
dcn ve hem de bütün tabakalardan farklılığını ve aynı zamanda, 
kendisine yakın olan tabakaları -yoksu l köylüler, işsizl er. göçe 
zorlananlar, küçük burjuvazi, aydınlar vb- etkileyebilir. Buı:juvazi
nin ve diğer kesimlerin partileşıneleri bilinçli proletarya açısın
dan bir handikap değil , tersine bir avantajdır. 

Poletaryamız açısından, somut olarak şu sorunun cevabı aran-.. 
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malıdır: Proetaryamız bugünkü evrensel ve yerel koşullarda, bir 

legal partiyi roadden ve manen kotarabilir bir durumda mıdır? 
Eğer bu sorunun cevapları, cevabı, nesnel ve öznel olarak doyuru
cu bir şekilde verilmezse, hemen şimdiden bir legal parti kurulma

ya çahşıhrsa, kanaatimizce "bizim de legal partimiz olsun" mantı
ğından hareket edilmiş olunur. Böylesi bir subjektivite, koşulları 

her zaman amede kılmaz. 
Izah etmeye çlıştıklarımızdan aniaşı lacağı üzere, sosyalizm

den evrensel düzeydeki geri düşüş, proletaryamızı da, yerel koşul
larda toplumumuzun genel düzeyinden geriye düşürmüştür. 1980 
öncesinde bile, proletaryanıız örneğin küçük buıjuvazinin gerisin

deydi. Darbe sonrası gördüğü zarar onu daha da mecalsiz bıraktı. 
Göründüğü kadarıyla, proletarya, ancak, yakın hedeflerde toplum 
içinde devindirİcİ bir misyon üstlenebilir: Ulusal özgürlük müca
delesinde sarsılmaz bir aktivite, demokratik bir toplum düzeninin 

kurulmasındaki sarsılmaz inanç vb. 
Proletarya, bugünkü koşuJlarda, mümkün olduğunca yurtsever

demokratik güçlerle birlikte bir legal parti kurma çabasına girme
lidir. Bu noktada, komünistler, koşuJları zorlaştırıcı bir tutum içeri

sinde olmaınalıdırlar. Özgür ve sosyalist bir ülke elbetteki prole
tarya için istenir bir hedeftir. Ancak, genel toplumsal ilerleme açı
sından henüz varlığını hissettiremeyen bir proletaryanın, diğer sı
nıf ve tabakalara sosyalizm dayatmasında bulunması makul ve 
mantıklı bir tutımı olamaz. Şu soru sorulabilir: "Yurtsever-demok
ratik bir yeni partiye ne gerek var? Bu nitelikte partiler zaten var". 

Doğrudur. Yurtsever- demokratik güçlerle kurulacak bir parti ara
sındaki bir tercilıte, ikincisinden yana tutum alınanın daha doğru, 
lmgünkü gerçekliğimize daha uygun olacağını düşünınekteyiz o 

kadar. Yeter ki, komünistlerin sınıf kimlikleriyle faaliyet göster
ınelerine kapalı olmasın. Yönetim ve önemlisi kitle bazında ko

münistler, bu partiye dinamizm katabildikleri ölçüde, sınıfın siya
sal çizgisini belirginleşlircbilirlcr. Komünistler, bugünkü koşuJlar
da, içinde kimlikleriyle varlıklarını sürdürebilecekleri geniş ta
banlı bir demokratik, yurtsever kitle partisini demokratik yurtse

ver güçlerle birlikle kolarına olanağını ÖNCELIKLE zorlamalı-
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dırlar. 

Ne zaman ki, dünya ve yerel koşullar, proJetaryayı yakın hedef 
olarak sosyalizmde yoğunlaştınr ve ulusal tabakalar bu hedef tara
fından sürüklenir durumuna gelirse, proletarya o zaman legal sos
yalist partisini niteliğine uygun olarak kurar ve çalıştım. ProJetar
yaya yakın tabakalar, bugünkü koşullarda, proletaryanın parti 
içindeki devinimini engellemedikleri, hatta legal partiyi birlikte 
kolarına çağrısının geldiği koşullarda , birlikteliği tercihen ele 
alıp değerlendirmek, proletaryanın tarihsel görevlerindendir. 

HANGi KOŞULLARDA AYRI YASAL PARTi? 

Evrensel koşullara paralel olarak -ulusal kurtuluş sorunu olsa 
bile- toplumsal ilerleme ve gelişme, bir sosyalist devrimi ve en 
azından bir ilk adım teşkil edecek halk devrimini gerekli kıldığı 
koşullarda, proletaryaılın rolü ve öncülüğü ön plana çıkacağından, 
özgün koşullara bağlı olarak bağımsız yasal bir proletarya partisini 
oluşturması zorunlu olur. 

Bu koşullardan başka, burjuvazinin bağımsız partisini kurduğu, 
küçük burjuvazinin de partisini kendine özgü bir çerçeveyle kurup 
proJetaryaya kapıları kapattığı özgün koşullarda, proletarya kendi 
legal partisini kurabilir ve kurmalıdır. Ülke koşullarında, bu ba
kımdan şu hususlar mutlak surette dikkate alınmalıdır: 

İlk olarak, koşullarınıızda, proletaryanın bir !ega! sosyalist parti 
kurmasına ihtiyaç var mıdır sorusunun cevabı geniş kitle önderleri 
arasında soruşturulınalıdır. işcilerin, halkın doğal önderlerinin, ay
dınların kaale alınır bir kesiminin olumlu cevabını almak ve atıla
cak adınıla bunu yansıtmak son derece önem taşımaktadır. Zira ko
münistler açısından önem h olan sınıfın, emekçi kitlelerin sorunla
ra yaklaşınııdır. 

Çünkü, sonuçta komünistlcrin ileriye doğru yürüyüşünün nes
nesi kitlelerdir. 

Ikincisi, kurulacak bir legal parti, mutlak surette kendi bağım
sız siyasal kimliğine sahip olmalıdır. Parti, üye ve yöneticilerinin 
iradesiyle yol almalı, gücünü, dayanacağı kitleden almalıdır. Dışa-
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ndan ona görüş ve düşünceler, taktikler, stratejiler vb. empoze 
edilmemelidir. Komünistler, böylesi bir partide, sadece ve sadece 
çalışkanlıkları, bilinçlilik ve öngörüleri, sorunlara doğru yaklaşım
lar gösterip somut ve uygulanabilir çözümler üretebilme yetenek
leri vb. ile yönetici, yol gösterici, devindinci olabilmelidirler 

Üçüncüsü, kurulacak yasal parti, legal planda elde edilebilir 
ve uygulanabilir, -tabii ki bunun için de yasaların zorlanıp aşılması 
etkinliği sözkonusu olacaktır- bir programla yola çıkmalı ve ikti
darı hedeflemelidir. Partinin genel iddiası, iktidar ve iktidara ge
lindikten sonra yapacaklarını net bir şekilde fomıüle etmelidir. 
Yoksa her an kapanabilir, gözden çıkarılabilir ve bu yüzden de 
programı olmadık güzel hayalleric süslenmiş bir parti ne itibar gö
rür ne de ciddi bir propagandalif etki oluşturur. 

Dördüncüsü, proletarya partisi alabildiğine iç demokrasi ilkesi 
üzerine bina edilmeli ve mümkün olduğunca da bürokratik hasta
lık ve hantallıklardan uzak tutulmalıdır. Hiç kimse değişmez ol
mamalıdır. Her üye, kendi aktivitesi çerçevesinde hak ettiği yere 
gelmeli, gelebilmelidir. 

Beşincisi, parti programı, elde edilebilir ve uygulanabilir temel 
hedefler seçmelidir. Daha alt talepler ve reformlar, söz konusu te
mel hedeflere ulaşmanın yolunu açan veriler olarak formüle edil
melidir. 

Altıncısı, diğer yurtsever partilerle benzer talepler doğrultu

sunda mücadele sözkonusu olduğunda işbirliğinden kaçıııılmamalı, 
tersine bu konuda öncü ve zorlayıcı olunmalıdır. 

Yedincisi~ merkezi yönetimde, ekonomide, siyasette, eğitimde, 
sağlıkta, kısacası hayatın her alanında demokrasi ve yine demok

rasi stratejisi, parti program ve eyleminin nirengi noktasını olu~

turmalıdır. 
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S. Çiftyürek 

ÜLKEDE SOSYALiZM 

UGRUNA MÜCADELE 

EDECEK BiR P ARTİ 

ncelikle belirteyim, benim açımdan so
run bir kaç kadronun, hatta bir kaçyüz ki
şinin kendini politik olarak ifade edebile
ceği bir partinin kurulması değildir. Ta
belasındaki ismi yeni olan ve kurulu di
ğer partilerden bu farkının dışında bir 

farkı olmayan partinin ise hiç ama hiç düşünülmemesi gerektiğine 
inanı yorum . Böyle bir partiyi kurmamak, kurmaktan daha iyidir. 

Kadrolar değil , işçi-emekçi yığınlar yeni bir yasal parti istiyor
lar ını? Süreç farklı bir yasal partiyi talep ediyor mu? Bu istemin 
yığın lar tarafından ses li di le getirilip-getirilmemesi de önemli de
ğil. Öneml i o lan içerisinden geçtiğimiz SÜı'..:Ç vt: bu sürecin sessiz 
tanıkları o larak olguların, dinamiklerin doğasından gelen bir ta lep 
var mı-yok ımı? Öncelikle bunu açığa çıkaracak bir tartışmanın, ir
de lemeniıı tam olarak sürdürülmesi gerekir. Bu nedenle aydınlarla, 
kadrolarla sıııırlı olmayan işçi, emekçileri ve onların üretim içeri
sindeki doğal önderlerinin aktif yer alacakları bir tartışmanın ör
gütlenmesi gerekiyor. 

İkincisi; bu tartışma komünistlerin birliğine de hizmet etmelidir. 
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Dün yasa-dışı alanda başanlamayanı yasal parti alanında başarabil
mek için çaba saretmek gerekir. Örgütlü yapıların aritmetik topla
mının çok ötesinde yaygın olan tekil ve küçük yerel grupları da 
kapsayacak bir birliği hedeflemeliyiz. Bağımsız olan tekil ve yerel 
grupların salt fiziksel katılımının çok ötesinde farklı görüş ve yak
laşımlarını taşıyabilecekleri bir birliği tartışmalıyız. Cephe birliği
nin ülkemizde yakın vadede gündemden düştüğü ve her siyasal 
akımın kendini yeniden tanımladığı bir süreçte komünistterin birli
ğini yeniden tartışmak gerekiyor. 

Üçüncüsü; Kürt ve Türk solu arasındaki ilişkiye yeni bir boyut 
getirec<:!k; bilimin ışığında somut koşulların yeniden tahlili ile iki 
halkın arasındaki ortak mücadele sorununa yeni bir perspektif ka
zandıracak kapsamlı bir tartışmayı sürdürelim. Öyle ki; Kürt solu 
Türkiye'de ve Türk solu da Kürdistan'da örgütleniyorlar. Bu durum 
salt iradi bir yaklaşım olarak algılanmamalı. Sorunu duygulardan 
arınmış olarak tartışabilirsek, yol alabiliriz. 

Yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Varsa bunu dayatan olguları, sü
reçleri ve dinamikleri tam olarak öncelikle saptamak gerekiyor. Ve 
ancak bunlardan hareketle, yeni paı1i adıyla, niteliğiyle, programa- ' 
tik he~efleriyle gerçekten yeni ve süreci ilerielen bir parti olabilir. 

HAREKET EDECEGİMİZ OLGULAR, SÜREÇLER, 
DİNAMİKLER ••. 

1- Dün, emperyalist-kapitalist sistem, ABD önderliğinde sosya
list bloka karşı bütünlüklü davranıyordu. 1 990'larda reel sosyalizm 
yıkıldı. Ve bu yıkılıştan hemen sonra ABD kendi liderliğinde Yeni 
Dünya Düzeni ilan etmekte gecikınedi. YDD dünyaya barışı getir
mek bir yana bölgesel ve yerel savaşları her tarafta tırmandırdı. 
ABD liderliğindeki tek kutuplu dünya hedefi ölü doğdu. Çünkü 
sosyalist sistem yıkılınca emperyalist güç odaklarının kendi arala
nndaki çıkar çatışmaları su yüzüne çıkmakta gecikmedi. ABD'nin 
yanı-sıra Avrupa'nın liderliğine sooyunan Almanya-Fransa ekse
ni, dağılan sosyalist blokun coğrafyasında etkinliğini sürdürmek is
teyen Rusya, uzakdoğuda Çin ve Japonya çok kutuplu dünyanın 
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daha şimdiden birer güç odaklarıdırlar. Gelişmeler bu güç odakları 
arasındaki çelişki ve çatışmaların derinleşeceğini gösteriyor. 

Emperyalistler arası hegomanya kavgasının kızıştığı alanların 
başında bölgemiz ve ülkemiz gelmektedir. Bölgemiz emeperyalist 
tahrikli yeni savaşlara gebedir. ABD bir süreden beri örmeye çalış
tığı Türkiye-lsrail stratejik ittifakıyla, bölgede daha etkin rol oyna
maya hazırlanıyor. I. C' nin Güney Kürdistan 'a yönelik giriştiği son 
kapsamlı işgal bölgede emperyalist tahrikli muhtemel bir savaşın 
ilk adımıdır . 

ABD kedinin fare ile aynaması misali, hem Irak rejimi hem de 
Güney Kürdistan'lı Kürt ulusal güçler ile adeta oynuyor. Bölgede 
çıkmamak için her türlü oyunu deniyor. Çekic Güç'ü Erbil'e yer
leştirıne yönelişi bu yöndeki ısrarını gösteriyor. ABD'nin yanı sıra 
diğer emperyalist devletlerin de bölgede etkin rol oyuayabilmek 
için Kürt sorununu "sahiplennıe" yarışı içerisinde oldukları görülü
yor. Farklı emperyalist devletlerin Kürtlere "sahip" çıkma yöneliş
lerini "dostlarımız bizi destekliyor" diyerek bu sahiplenmeye olum
lu bakan Kürt ulusal hareketlerinin varlığı biliniyor. Ülkemizin Ku
zey parçasında da kimi ulusal partilerin, programlarında anti-em
peryalizmi çıkardıkları ve günlük politikalarında emperyalizme 
karşı tutum ve mücadeleden uzak durdukları artık bir sır değildir. 

Kısacası, genelde Kürt ulusal hareketinde, özelde de kuzey li 
ulusal harekette emperyalizmle ıızlpşma ve barışına eğilimi güçle
niyor. Yeni bir parti tartışmasını sürdürürken, üzerinde yoğunlaşıl
ınası gereken temel sorunlardan biri, emperyalizm ve emperyaliz
me karşı tutum olmalıdır. 

2- Uluslararası düzlemde, sun yıllarda güçlü esen anti-komünist 
ıi.izgarın hızı kesildi. 

Rusya topraklarında 70 yıllık komünist parti iktidarının yıkıl
masının üzerinde 3-4 yıl geçmeden komünistterin yeniden iktidm· 
adayı olmaları, hiç kimsenin beklemediği bir gelişme oldu. Şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim; 2000'1ı yıllar genel olarak sol'un özel 
olarak da koınünistlerin dünyada daha etkin rol oynayacakları yıllar 
olacaktır. Yeni parti tartışmasında dikkate alınması gereken bir di-

li 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ğer önemli gelişme dinamiği budur. Vurgulamak istediğim; "sosya

lizm bitti","sınıflararası mücadele sona erdi" iddialarıyla politika 

sürdüren ya da sürdürmek isteyenlerin yanılacaklan bir sürece giri

liyor. 
3- Kapitalizm, dünya çapında tarihsel ve fiziksel gelişme sınır

Ianna dayandı. Sistem olarak tarih sahnesinde yer aldığı günden bu 

yana, kapitalizm hiç bir dönem sorunlarının altında bu boyutta bu

nalmış değildi. Sorunlarını aşamada hareket alanı bu derece sınır

lanmamıştı. 
Daha da önemlisi, son 300 yılı aşkındır dünyada egemen olan 

sanayi toplumu ve başta temsili demokrasi olmak üzere kurumları 

ilk kez bu çapta toplum tarafından sorgulanmaya başlandı lar. Genel 

olarak temsili demokrasi, özel olarak da burjuva demokrasisi her 

yönüyle yozlaştı ve aşılması yönünde toplumsal dinamikler düne 

göre siyasal sahnede daha etkin yerlerini almışlardır. Temsili sis

temde temsil edenler, temsil merciinde (kurumlarında) sorunların 

altında boğuluyorlar. Temsil edilenler (vekalet verenler) ise, artık 

başkaları tarafından temsil edilmiş olmaktan giderek bıktılar. Bura

dan başlayan muazzam bir sorgulama beraberinde temsili demok

rasinin alternatifi olarak doğrudan demokrasiyi gündeme getiri

yor.Kısacası sanayı uygarlığı tarihi ilerletici bir dinamik olmaktan 

çıkarak ömrünü tamamladı. Sanayı toplumunun şekillendirdiği ku

rumlar da giderek işlevleıini tamamliyorlar. 
Genel olarak siyasal partiler, özel olarak da tüm burjuva partiler 

kitleler nezdinde güven erezyonuna uğradılar. Öyle ki gelişmiş ka

pitalist ülkelerde hangi partinin ya da burjuva partisinin iktidara 

geleceğine kayttsız kalan bir kitle eğilimi gelişiyor. 
Siyasal partiler, modern toplumun vazgeçilmez birer kurunıları

dn·lar. Bugün olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da ve bu arada ya

kın gelecekteki sosyalist iktidarlarda da partilerin işlevlerinin ola

cağına inanıyorum. Siyasal partilerin işlevlerini kapitalist sanayi 

toplumu ik stıurlı tutan yaklaşımların gerçekçi olmadığına inaıu

yoruın. Bununla birlikte, önümüzdeki uzun yıllarda, siyasal partile

rin hem öneınierinin azalacağmı hem de bu süreçte gerek işlevleri 

ve gerekse yapılanınalan yönünde değişime uğrayacaklarını bilme-
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miz gerekiyor. Yeni bir legal parti tartışılırken, dikkate alınması ge~ 
reken bir diğer gelişme budur. 

4- Dünya çapında, ulusal kurtuluş hareketleri ve UKTH tarihsel 
bir evre olarak aşıldı. Ulusumuz ve benzer konumda olup da kendi 
ulusal devletini kuramamış ulusların sayısı artık bir elin pannakları 
kadar azaldı. Dünya çapında hem somut hem de tarihsel evrede 
olarak belirleyici boyutuyla aşılan sorun, özgülüroüzde çözümlen
memiş olarak duruyor. Dolayısıyla ülkemiz siyasal yaşamında, ulu
sal özgürlük ve buna giden yolda ulusal istemler, başat siyasal he
defler konumunu koruyor. Kısacası, yeni yasal parti tartışılırken ve 
programının içeriği belirlenirken; ulusal özgürlük hedefi ve bunun 
etrafındaki yaşamsal istemler temel alınacak siyasal olgulardan bi
ridir. Elbette değişen dünya ve ülke koşullarında, ulusal kurtuluşa 
yaklaşımın içeriği üzerinde ciddi bir tartışmaya ihtiyaç vardır. 

5- UKTH ve bunun etrafındaki siyasal istemler parti tartışma
sında temel alınacak olgulardan biridir, fakat tamamı değildir en 
azından komünistler yönünde olmaması gerektiğine inanıyorum. 
Gelişme biçimi ayrı bir tartışma konusu olmak kaydıyla, kapita
lizm ülkemizde hakim üretim biçimidir. Kapitalizme özgü sınıflar 
ekonomik, sosyal yaşamda net çizgilerle yerlerini almışlardır. Işçi 
sınıfı, burjuvazi gibi karşıt sınıf çıkarlarına sahip temel sınıflar ve 
ara katmanlar sınıflı Küı1 toplumunun gekçekleridir. Kürdistan'da 
tarım, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan 1,5 milyona yakın ücret
li işgücü bulunuyor. Buna kapitalist gelişmenin sonuçlarından biri 
olan işsizleri de ekiediğimizde 2 milyona yakın bir emek ordusu 
gerçeği ile yüzyüze olduğumuzu görürüz. Devlet Istatistik Enstitü
sü'niin verilerine göre, Kürdistan'da toplam 350 bin civarında işsiz 
vardır. Ancak bu rakam gerçekleri yansıtmaktan çok uzaktır. Örne
ğin TMMOB'nin 1996 Temmuz'unda Diyarbakır kent merkezinde 
gerçekleştirdiği ayrıntılı bir anket çalışmasında, sadece Diyarbakır 
kent merkezinde 300 bin civarında işsiz in olduğu iddia ediliyor. 

Köylerin, ilçelerin devlet tarafından yakılıp yıkılması, kırsal 
alanda can güvenliğinin kalmaması ve dayatılan zoraki göç sonu-
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cunda, kentlerimizin nüfusu hızla büyüdü. Kapitalist gelişim ve bü

yüyen kentler beraberinde kavganın nesnel yapısındaki dokularda 

önemli değişimler yarattı. Büyüyen kentler beraberinde alt yapı, 

konut gibi yaşamsal sorunları da gündeme getirdi. Yaşanabilir bir 

konut, içilebilir temiz su, sağlığı tehdit etmeyen kanalizasyon, kul

lanabileceği yeterli enerji ve çalışabiieceği bir iş bulmak... gibi so

runlar başta Diyarbakır kent halkının olmak üzere, kentli halkımı

zın yaşamsal sorunları arasında yer almaktadır. 
Kapitalizm bu sosyal sorunları çözebilir mi? Ya da kapitalizme 

karşı tutum almadan bu yaşamsal sorunlar çözülübilir mi? Bence 

hayır! Kapitalizme tavır almadan işçi ve emekçi yığınların ekono

mik, sosyal sorunlarına çözüm getirilemez. Kısacası parti ve prog

ram tartışmasında temel alınacak ikinci olgu; işçi sınıfı ve emekçi 

yığınların toplumsal kurtuluşları ve sorunlarıdır. 
"Kentlerimizin büyümesi ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 

sorunları da ağırlaştırdı, sosyal çelişkileri derinleştirdi. Bu sorunla

rın ve çelişkilerin beslediği yeni dinamikler oluşuyor. Kentlerde 

boy verecek yeni serhıldanlar dün olduğu gibi salt ulusal dinamik! i 

olmayacaktır. Yalnızca ulusal istemler, kentlerdeki geniş işçi ve 

emekçi yığınları harekete geçiremez, sıcak çatışmaları motivc ede

mez inancındayız. Ulusal olduğu kadar toplumsal, sınıfsal çelişki

ler (ve istemler) yeni serhıldanların dinamikleri olacaktır. Yine heın 

yaşanan süreçten yığınların çıkardığı/çıkaracağı dersler ve hem de 

büyüyen kentlerin toplumsal, sınıfsal çelişkilerinin derinleşmesin
den dolayı; kentlerdeki kitle eylemlerini kırsal alandaki gerilla mü

cadelesi ilc harekete geçirmek, nıotivc etmek artık mümkün değil

dir. lliç bir etkisi olmayacaktır demiyonız, ancak gerillanın fiziki 

ve psikolojik motivasyonu ile kentlerdeki geniş kitleler harekete 

geçirilcmc7." (KKP J.Konterans Belgeleri sy: 55) 
Ö/etle artık gerilla mücadelesi, ülkemizde siyasal süreci ilcrk

ten bir öğc olmaktan belirleyici boyutuyla çıkmıştır. Eski :-.erhıl

danlar tekrarlanmayacaktır. Yığınlar yürüdü k leri yoldan tekrar yü

rümeyeceklerdir. I Jangi açıdan bakılırsa bakılsın ülkemizde yeni 

bir sürece giriliyor. Yeni parti tartışmasında dikkate alınması gere

ken diğer temel bir gelişme budur. 
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6- Kürt burjuvazisi ve egemen sın ıfları ekonomik olarak olduğu 
kadar siyasal olarak da Türk burjuvazisi ve onun siyasal rejimine 
entegre olmuş hatta sisteme göbekten bağımlı hale gelmiştir. Bu 
sürecin nasıl geliştiğini burada tartışmıyoıuz. Artık ve hatta çok
tandır, Kürt burjuvazisinin, bağımsız ulusal pazar kavgası bitmiştir. 
Bu aşamadan sonra kimse Kürt burjuvazisinden, ulusal pazara ha
kim olman ın motive edeceği bir ulusal kavgaya soyunma yönelişi 
beklememelidir. Ayrıca ekleyeyim: Dünya çapında sermayenin ar
tan merkezileşmesinin bir gereği olarak ulusal pazar, genel olarak 
dünya pazarı ve somut olarak da NAFTA, AET gibi bölgesel(kıta
s:ıl) bütünleşmeler lehine aşılıyor ya da aşınıyor. 

Ülkemizin kuzey parçasında tekil olarak kimi unsurları say
ınazsak, sınıf olarak burjuvazi ulusal özgürlük kavgasının bir dina
miği olmaktan çıkmı ştır. Parti tartışmasında dikkate alınınası gere
ken diğer bir gelişme budur. Ulusal mücadelede cepheyi geniş tut
mak doğrudur. Ancak bunu işbirlikçi buıjuva ve egemen güçleri 
cep h eye çekme adına yapmak yan lı ştır ve bu tür yönelişleri n şıın
diyc kadar sonuçsuz kaldığı da biliniyor. Kaldı ki burada tartışılan 
sorun cephe değil , part i dir. Ve tartışılan yeni partinin farklı sınıf ve 
katınanları kucaklayan cephe partisinden de farklı olması gerekti
ğini düşünüyorum. Farklı eğilimlerden sosyalistleri (komi.inistleri) 
bünyesinde birleştirecek olan bir parti ilecephe partisi farklı olgu
lardır. 

/\yrıca eğer ulusal kavga içeri sinde yeralan buıjuva güçler/un
surlar varsa, bunları davet eden Kürt ulusal partileri birden fazla 
vardır. Dalıası bu partilerden bazıları buı:juvazi adına serbest pi yasa 
düzeninin savunuculuğuna bile soyundular. Bu savunuculuğu en 
ncı çizgilerle DKP yapmaktadır. 

7- Kürt , Türk ve diğer azınlık lard::ın gelme bu ı:juvazinin kendi 
sınıf çıkariatı tcıııelincle birlik halinde davrandıkları bir süreçte; 
farkl ı ulus lard::ın gelme işçile rin de sermayeye karşı ortak davran
maları k::ıçınılınazdır. Bundandır ki, sendikalarda her ulustan işç il er 
birlikte örgütlenınişlerdir. Ekonomik ve sosyal talepleri uğruna bir-
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likte kavgayı geliştiriyorlar; İstanbul da, Ankara'da, Çukurova'daki 
her kitlesel işçi-memur eylemi Kürt illerinde de yankısını buluyor. 
Elbette, sendikalarda günümüzdeki ortak mücadelede, Türk şove
nizminin bilinçli politik yönelişinin gereği olarak devlet tarafından 
zorla dayatılan ve günümüze kadar derinleştirilen entegrasyonun 
belirleyici olduğu bir gerçektir. Fakat komünistler olarak duygula
rımızı değilde bugünkü somut koşulları politikada veri o larak ala
cak isek; geçmiş tarihten bize devredilen malzemenin bu olduğunu 
görmek durumundayız. Zoraki ve tek yanlı entegrasyona karşı çık
mak gerekiyor. Bununla birlikte, her ulustan işçilerin sermayeye 
karşı ortak kavgasının zeminleri oluşmuş ise, bu kavgayı geliştir
mek de komünistterin görevleri arasındadır. Özetle, her ulustan iş
çilerin ortak mesleki örgütlenmesi temelinde birleşik bir kavganın 
geliştirilmesi yeni parti tartışmasında üzerinde durulması gereken 
bir diğer sorunurnuzdur. 

8- Yeni parti tartışması sürdürülürken, dikkate alınması gereken 
bir olguda demografik yapıdır.Dünyada bir çok ulusun parçalandı
ğı,ülke topraklarının belli bir kısmının farklı devletlerce egemenlik 
altına alındığı biliniyor. Ancak hiç bir ulusun durumu ya da dramı 
Kürt ulusunun yaşadığı trajediye benzemiyor. 

Kürt ulusunun iradesi hiçe sayılarak, ülkesi dört parçaya bölün
müştür. Kuzey parçasında ise durum daha da vahim bir hale ·getiril
mi ştir. 1990 yılı genel nüfiıs sayımına göre, Kuzey Kürdistan 'da ya
şayan toplam nüfus ll milyon 400 bin civarındadır. Fakat metro
poller başta olmak üzere, Türkiye illerinde yaşayan Kürt/Kürdis
tan'lı nüfusun da Kuzey'de yaşayan nüfusa yakın bir rakamı oluş
turduğunu rahat lık l a söyleyebilirim. Yine DiE'nin 1997 nüfus lah
minlerine göre, K. Kürdistan nüfusunun 13 milyon civarında oluuğu 
belirtiliyor. 1990'1ardan itibaren devletin bilinçli bir politika ile 3 
milyon civarında insanıınızı topraklarından zorla göç ettirdiği dik
kate alınırsa, TC metropollerindeki Kürt nüfusunun tablosu az-çok 
tahmin edi lebilir. Örneğin 1990 öncesine kadar Çukurova'da Türk, 
Arap ve Kürt nüfus oranları aşağı-yukarı % 30 civarındaydı. Fakat 
son yıllardaki kitlesel göçte birlikte Çukurova'da Kürt nüfus oran-
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lan hızla büyüdü. Çukurova 'da bugün Türk, Arap ve Kürt nüfus bi
leşeninde oran, Kürt ler lehine değişti. Bugün Kürtler Çukurova'da 
nüfus bakımında birinci sıray ı aldılar. 

Marmara, Ege, Ankara ve Akdeniz Kürtlerle dolup taşlı adeta. 
Öyleki, Trakya'da bile% 5'i bulan azınlık bir Kürt nüfus oluştu. 

Önümüzdeki yıllarda Kürt kentlerinde ve özellikle kırsal alan
larda o lağanüstü hal koşulları ortadan kalkar ve yaşam normale 
dönerse; Türkiye metropollerinde yaşayan Kürt nüfusun ne kadarı 
geri döner? Ya da dönmeleri için nelerin yapılması gerekiyor? Üze
rinde tartışılıp politikalar üretilmesi gereken önemli bir sorundur. 

Ekonomik, sosyal ve siyasal nedenler ile son yüz yılı aşkındır 
Türkiye metropollerine devam eden göç sonucunda 1 O milyonu aş
kın bir kitleyi oluştu ran Kürt nüfusunun ezici çoğunluğu yine eko
nomik ve sosyal nedenlerle Kürdistan'a geri dönmeyecektir. Evren
sel bir gerçeklik olarak; ekonomik, sosyal nedenler ile devam eden 
göçün yüzü, daima zengin bölge ler ve ülkelere dönük olmuştur. 
Eğer Diyarbakır'da kişi başına düşen gelir İstanbul'dan daha yük
sek düzeye gelirse, Kürtlerin yanı-sıra T.C metropollerindeki Türk
ler ve diğer halklardan azınlıklar da Kiirdistan'a göçederler. Yakın 
bir zaman dilimi içerisinde bu gerçekleşmeyeceğille göre, metro
pollerdeki Kürtlerin ezici çoğunluğunun Ülkeye geri dönmeyeceği
ni de bil ı ncliyiz. 

9-Tiirkiye'de rejimin iç ve dış politikada stratejik yönelimleri 
nclerdir? ABD ilc diğer emperyalist güç odakları arasında kızışan 
hegomonya kavgasında Türkiye'ye biçilen misyon nedir? Türkiye, 
önce Somali ardından 13osna ve son olarak da Armıvutluk'a ulusla
n:ırası güç kapsamında asker gönderirken; hangi hcsaplurın peşinde 
ya d::ı neyin hazırlığını yapmaktadır? ABD'ni n öncülüğünde gcr
çeklc:;;en ve adım adım dcrinlc~tirilcn Türkiye-lsrai l stratejik ittifh
kının bölgemizde yolaçacağı sonuçlar nelerdir ve Türkiye bu ittifak 
ile neyi hedefliyor? Türk Cil.!nel Kurmayı'nın sanayicileri.! ve bnsın3 
verdiği brifingte, önümüzdeki 20 yılda 150 milyar dolar gibi dev 
bir proje ile ordumın medornizasyonu ve silahianına hedeflerini 
açık ladı ve bu dev pazarda Türk sanayicilerini de pay kapmaya da
vet etmişti! Böylesine hacin1J i bir silahianma hedefinin mevcut 
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"Misak i-Milli" sınırları korumakla sınırlı olduğunu düşünmek saf

lık olmaz mı? Türkiyenin askeri hazırlıklarının altında, önümüzde

ki yıllarda giderek ülke sınırlarının ötesinde yeni egemenlik alanla

rının peşinde koşacağı yönünde güçlü işaretler vardır. 

Ordu durup-dururken şeriat karşıtı bir tutumu neden geliştiri

yor? Politik dine karşı geliştirilen tutumu sadece iç siyaset dengele

rinin bir gereği olduğunu söylemek yeterli mi olur? Bence hayır! .. 

Öyle ki, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu'da etkin 

rol oynamak isteyen bir T.C devleti, bu yönelişinin ideolojik-kültü

rel boyutunu da hazırlamak istiyor. Balkanlar'da etkin rol oynamak; 

dinin etkin olduğu bir siyasal rejimle mümkün olmaz. Kafkasya ve 

Orta Asya'da hem Iran'la hem de Rusya ile hegemonya kavgasına 

hazırlanmak için de modern burjuva değerleriyle yoğrulmuş 'laik' 

bir siyasal rejimi gerektirir. 

Politik d inin, giderek diğer iç siyaset dengeleri açısından da çiz

meyi aştığı ve laik kepıalist rejimi tehdit ettiği doğrudur, ama abar

tılmış bir doğrudur. Dolayısıyla ordu yönlendiriciliğindeki Milli 

Güvenlik Kıırıılu irticai adımlara karşı geliştirdiği önlemler paketi

nin nedenlerinden biri iç siyaset gereğidir. ikincisi ve esas belirleyi

ci neden ise TC devletinin bölgesinde daha etkin rol oynama hazır

lığıdır. Türkiye de son günlerde darbe oldu olacak tartışması sürdü

rüliirkcn,aslıııda darbe oldu.Çünkü ordu sadece siyasal yaşamı de

ğil ,ckonoınik,sosyal,kültürel ya~nını yam bir bütüıı devlet niznını

nı denct\cycn,yünlendircn bir programı hnyata geçirmenin adımla

nnı almaya lınzırlanıyor.l lazırlanıyor demek eksik kalır çünkü bir 

süreden beri soınut"adımlar atıylır ve toplumu da bu adımlar doğ

nıltusunda lımckete geçirmeye çalı~iyor. Kelimenin f!t:'rçek ü,.·eri

ğiylc ordu, bir siyrısal parti gibi faaliyet sürdürüyor. 

't~ııi parti tartışınasını sürdürürken bütün bu sonıl:1rı \'l' :--orun

\aınayı deriııd~n irdelemı.::liyiz. TC devleti ne yapmak istiyor? Buıı

ları biknı..:/.;-;c·k askerlq·in y()nkrıdiriciliğindeki rejinıiıı, p~)\itik di

ne km·şı 'mücadelesinde' Türk ve Kürt .:;o\umı yedcklcnıı..: politika

sının aleti olabiliriz! TC ı ejimi ABD'nin uluslararası siyasetinin de 

bir gereği olarak koınlinizme karşı mücadelede dini ve politik dinci 

oluşumları yedeğine aldı. 

m 
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Ardından Kürt ulusal özgürlük mücadelesine karşı yine dini ve 
politik dinci akımları yedekledi ve kullandı. Şimdi yukarıda belirt
tiğimiz nedenlerle, rejim belli bir rota değişikliğine giriyor. TC re
jimi önümüzdeki yıllarda 'sol'a açılmayı, bir nevi 1960 ihtilalinin 
benzeri yönelişlerini bugünkü koşullarda gerçekleştirmek istiyor. 
1960'taki ne benzer bir askeri darbeden söz etmiyorum ve zaten es
ki türden açık darbelere ordunun artık kolay kolay yönelmeyeceği 
inancındayinı .. Rejim genel olarak 'sol'a yeşil ışık yakacak,yaki
yor. Kürt ve Türk devrimci solunun 12 Eyl(il 80 faşist darbesinden 
bu yana ağır saldırılarla kolunu kanadını kırdı, kendince yakın bir 
'tehlike' olmaktan çıkardı. Önümüzdeki süreçte hem iç hem de dış 
siyaset gereği politik dinle hesaplaşırken solu yedeklemekten kork
ınuyor. Türk ve Kürt soluntın rejimin bu yönelişini titizlikle izle
mesi ve karşı taktikler geliştirmesi gerekiyor. 

Rejim, Kürt ulusal özgürlük mücadelesine karşı kavga verirken; 
sağıyla soluyla tüm buıjuva partiler, hatta Perinçek'in liderliğinde
ki İşçi Panisi rejimin arkasındaydı. Dahası. 'vatanııı böliinmez bü
tünlüğü" şian ve propagandası marksist Türkiye solunu bile kısmen 
etkisi altına alıyordu. Ama politik dinle boğuşurken; Türkiye toplu
ımı bir bütün değil, laik ve anti-laik ya da şeriatçı-kemalist düzen 
savunucuları otarak bir iç böll.iıınıcye zaten uğramışlanür. Orgene
ral Çevik Bir'in 'irtica, bölücülükten daha tehlikeli' derken Türk 
topluımınun iç bölünmesinden sözediyor. 

Uz~tınndan bClirteyim: Türkiye, ciddi yeni siyasal gelişmelere 
gelx:dir. Partiyi tartışırken bunların titizlikle izlenmesi gerekiyor. 

Son ol<ırak; iilkemizin dağları-ovaları yıllardir bombalandı, or
manbrı y~kıldı ve halcıı yakılınaya devam ediyor. l)Ikcnıizin doğal 
bitki (irtl"ısiinün t~hrip edilmesi, doğal gi.i7elliklcriııiıı yokedilmesi 
gibi bir doğa ve çevrı: sorumıımız oluştu. 

Cii\P'ı dcstekledik. dcstekliyorıız. ancak GAP'ın yobç:ıcağı ve 
lıatt<1 ~imdiden yolaçtıgı olumsuz ::-;onuçları li:tcrindc. doğru ehirüst 
hir çalışma yapan olmadı. Urfa ve çcvreslndc 1imdi ikliın aniden 
dcği~ıııeyc başladı ve bıından en başta da çevre etkilendi. Ekolojik 
dengenin değişimi beraberinde yeni yeni ç.cvre ve sağlık sorunları
nı getirecektir. 

-----...... -.------- -
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Mevcut durumu devam ederse Van Gölü yakında-Çekmece Gö

lü ya da Haliç gibi pis kokulardan- geçilmez hale gelebilir. Bu ve 

benzeri ülkenin doğal ve çevre sorunları var ve bunlar da bizim so

runlarımızdır. Parti tartışmasında dikkate alınması ve üzerinde tar

tışılması gerekir. 
Sonuç olarak, yeni bir yasal parti sorununu bütün bu olguları, 

süreçleri, dinamikleri tartışmanın kapsamına alarak sürdürmeliyiz. 

Hareket noktamız, sol parti ve grupların öznel konumları, sorunla

n, sıkıntıları değil; bizi çevreleyen koşullar olmalıdır. 

PARTİNİN TEMEL HEDEFLERİ 

Yukanda özetlemeye çahştığım olgular, süreçler ve dinamikler

den hareketle, panrtinin temel bedeBerini ve mevcut yasal partiler

den farklılıklarının neler olması gerektiği üzerine görüş ve yakla

şımlarımı belirteceğiın_ 

1- ULUSAL KİMLİK VE ULUSAL KURTULUŞ 

1900'lü yıllardan bu yana ülkemizde devam eden özgürlük mü

cadelesinde, ulusallık (ulusal kimlik) hep tek politik hedef olarak 

belirlendi. Ulusal kimliğe en kapsayıcı misyon yüklendi. Ezilen bir 

ulusta ulusallığın (yurtscvcrtigin} eu kapsayıcı kimlik özelliğini ta

şıması bi7c özgü değildir. Geçmişte ezilen ve sömürge ulusların 

üzgürlük mücadelesinde ulusal kimhk kapsayıcı ve birleştirici kim

likli. 
()lkemiz bugün de, ulusal kimlik en kapsayıcı niteliğini koru

yor. Fakat en kapsayıcı olması ile herşey ohnası aynı şeyler değil

dir. i\ rtık tek ba:-;;ına ulusal özgürlük heLkfi ve ulusal kimlik halkı

nıı7.ı hirlqtirıncye yetmediği gômülıniiştür. Ulusal kimlikle sınıf"ial 

kimliğin birligini sağlayacak politikalar üretmek ge~kiyor. Kürt 

ulusuııda, uzlaşmaz sııııf çıkarlarına sahip smıflaı- \'ardır. Bu temel 

sınıflar hur_iu\·azı ve l~ı.,:i sınıfıdır. Kimi Kürt işverenlerinin halkı

mızın trajedisi karşısında KürtlüğCıııü hatırlaması ile özgürlük mü

cadelesinde bir dinamik olması farklı şeylerdir. Ulusal kavgada 

m 
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Kürt burjuvazisi sınıf olarak bir dinamik olmaktan çıkmıştır. 
Komünistler, yurtseverler Kürt işçi ve emekçiler ulusunun kur

tuluşunu esas almalıdırlar .. Bu yaklaşım da, ulus ve ulusal kimlik 
kavramında belli bir daralmayı beraberinde getirir. Işçi, emekçi 
köylü, esnaf, aydın ve gençlerin oluşturduğu halk, işçi ve emekçiler 
ulusunun sınırlarını belirler. Dolayısıyla ulusal kurtuluş ve ulusal 
kimliği sınıf bakış açısıyla ele almak, somut koşulların dayattığı te

. ınel bir çizgi olarak öne çıkıyor. Ulus kavramına ve ulusal kurtulu-
şa sınıfsal bakışla yönelmediğimiz sürece, yeni yasal parti HADEP, 
DBP VE DKP'den bu konuda farklılığını netleştireınez. 

Ancak, sınıfsal bakışla sorunları, olguları ele aldığımızda, siya
sal-sosyal ve kültürel kurumların ulusal kimlikli, yani belli bir ulu
sa özgü olnmsı gerçeğini bütünlüklü bir perspektif içerisinde yerli 
yerine olllrtabiliriz. Bu bakışla komünistler, siyasal parti de dahil 
her alanda ulusal kurumların yaratılmasını savunurlar, bu uğurda 
kavga verirler. tçcrisinden geçtiğimiz süreçte, Kürt halkının her 
alandaki ulusal kimlikli örgütlenmesinin önündeki yasal ve fiili en
gellerin kaldırılması için komünist ve yurt~ever güçler mücadele 
etmelidirler. 

Roj'daki yoldaşlarımızııı sürdürdüğü parti tartışması ilgili ola
rak şunu hatırlatmak istiyorum: Siyasal alanda ulusal kimlikli ör
gütlenme e~ittir partinin mutlaka adında Kürt ibaresinin bulunması 
demek değildir. Partinin ulusal kimliğini Kürt tabiri değil, esas 
programı ve mücadelesi belirleyecektir. Ve mevcut yasalar nede
niyle pe:jİnl..'n kapattlacağınr bilerek partinin adında Kürt kelimesi~ 
nin yer alınasında ıswr etmek doğru değildir. Böyle bir ısrar hi linç
li. amaçlı politik lıir yaklaşıııın değil, tepkisel yönclişlcrin·ilitdesi
dir. 

SINIFSAL KİMLiK VE TOI'Ltl'\1SAL KIJRHILUŞ 

Ülkemizde, ınilyonlarla ücr~tli, ınaaşlı ve ~-mcği ile geçinen 
emekçi köylülük ve esnarıu ciddi ekonomik, sosyal-kiilttircl-siyasal 
sonıuhırı çöz li m bekliyor. Diyarbakır kent merkezinde lı ir kamyon
da dağıtılan yiyecddcrdeıı bir parça al~lbilnıek için çamur deryası 
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içerisinden boğuşan halkın dramı, Kürt halkının yaşamsal sorunla
rından sadece küçücük bir kesitini oluşturur. Van'da naylon çadır
larda yaşayanların; Hakkari 'de askeri çöplükte ekmek artıklarını 
toplayan Kürt çocuklarının ve Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mar
din ... v.b. illerde yaz sıcaklığında Kürt burjuvazisine karın tokluğu
na tarım işçiliği yapan yaşlı, çocuk ve kadınların; yine bir ekmek 
kapısı ardından, Çukurova'ya, Karadeniz'e, Ege'ye mevsimlik işçi 
olarak gidenlerin; Antep, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Maraş, Adı
yaman başta olmak üzere Kürt illerindeki özel sektörün işletmele
rinde, sendikasız, sigortasız her tür sosyal güvenceden yoksun, ay
lık 10-15 milyon ücretle çalışan onbinlerce işçinin yaşamsal ekono
mik, sosyal sorunları bulunuyor. Işsizlik, açlık, barınacak ev bula
ma mak, kullanılacak temiz su ve enerjiden mahrum olmak, hastası
na ilaç parasını temin edememck, parasızlıktan çocuğunu okula 
göndereıneınek gibi sosyal sorunlar halkımızı derinden etkiliyor. 

lnsanımızııı maddi (fiziksel) ve manevi (kültürel) geelişimini 
frcnliyor.I3u yasamsal sorunlar,halkıınızın üzerindeki ulusal baskı 
ve son yıllarda yoğunlaşan devlet terörü kadar ilgilendiriyor. Dola
yısıyla çözüm bekleyen dev sorunlar olarak gündemde duruyorlar. 

Yasal alanda da bu sorunların çözümü uğruna projeler üretecek 
ve militan kavga verecek bir partiye ihtiyaç vardır. Dar anlamda iş
çisınıfının geniş anlamda emekçi halkımızın ulusal olduğu kadar 
sııııfsal-toplumsal çıkarlarını savunacak bir parti; elbette partiyi, 
dar anlamda bir işçi partisi olarak algılamak ya da hedeflcnıek doğ
nı değildir. Ama buradan yola çıkarak partiyi sınıf dinamiğinden 

(kimliğinden) yoksun ve sııııflar üstü bir olgu olarak algılamak da 
yanlı~tır. Hedeflenen parti dar anlamıyla sınıf dinaıniğine mutlaka 
dayandırılmalıdır. 'ı.'~1 tb dT. :ın~tırabilıııek için aktif mücadele etme
liyiz. Partiniıı bilqeııl, ~~ '.·k sapıaımık daha yerinde olur; parti
nin sınıf dinanıigi i~ı.;ı · ıiill.ıdır ve sııııf kimliği bu dinanıikte so~ 

ıııutla1ır. Kitle tabanı (ı.lıııaıııiği)ise i~çi smıfı da dahil genel olarak 
emekçi halktır. Daha iiııce de lıclirttinı. buradaki 'emekçi halk' 
k:wramı partinin ulusal kimliğinin sınırlarını belirler. Tekrar vurgu~ 
layayını, partinin hedef kitlesine bu yakhıöıııı sınıf dinamigindeıı 

kopuşu ve smıf niteliği yerine 'yurttaşlık statüsü'nün konulmasım 
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savunan tezlerin dayanağı yapılmamalı. 
HADEP, DBP ve DKP'nin programatik hedefleri nettir: Ulusal 

özgürlük, barış ve demokrasi. Bunlar özü itibariyle burjuva demok
ratik istemlerdir. Kurulması hedeflenen parti özgürlük, barış ve de
mokrasiye sınıfsal bir içerik kazandırabilecek mi? Bu politik istem
lerle kopınaz bir bütünlük içersinde, kapitalizme alternatif olarak 
sosyalizm mücadelesini sürdürebilecek mi? Ya da sürdürmeli mi0 

Gaziantep, Diyarbakır ve Van'da işçi-emekçi halkın kendi ulusun
dan burjuvaziye karşı sınıf mücadelesini geliştirecek mi" Bu soru
lara yanıt "hayır" olacaksa, kurulacak yeni parti gerçekte yeni ol
mayacak ve çok kısa sürede gereksizleşecektir. 

3-İDEOLOJİK BAKlŞ VE PARTi 

Her ideolojiik-kuramsal yaklaşım, işçi ve emekçi yığınların 
güncel politik yaşamında ve mücadelesinde ete kemiğe büründüğü 
oranda maddi bir güç haline gelebilir. Ne ideolojik perspektiften 
yoksun bir politika ne de politikadan kopuk -bir ideoloji düşünüle
mez. İdeoloji, politikanın görüş u!kudur, onun rehbcridir. Tersinden 
de politika ideolojinin yaşamla bağının kurulmasım sağlar, kitlele
rin düşünsel dokularına lıükıııctmesini sağlar. Dolayısıyla politika 
ideolojinin sınav alanıdır. Çünkü, ideolojik ilkeler/saptamalar an
cak kitlenin güncel ve somut islemleri ugruna verilen mücadele si..i
recinde, izlenen politikalar aracılığıyla sınanır. Böylcct: doğruluğu 
ya da yanlışlığı açığa çıkar. 

Son yıllarda salgın hastalık halini alan "ideolojinin reddi" özün
de buıjııva ideolojinin savunusudur. Tlim burjuva partiler "ideoloji
miz yoktur, biz kitle partisiyiz" derler. Ancak biliyoruz ki hepsi 
öziiııJc huıjuva sınıf çıkarlarını içselleştirmiş hir politik program 
uğruna mücadele ederler. Politikasız bir parti olmayacağına göre 
idcolojisiz' bir parti de dü~iinıııck saçmalık olur. Dolayısıylo tartı~
masını sürdürdüğümüz partinin ideolojik bakış açısı gene! çizgiler
Ic netçe belirlenınelidir. 

İdeolojik bakıştan uzaklaşımı perdesi altında soıııutta rııark
siznı-leniniznıden uzaklaşnıa, son yıllarda Kürt solunda büyüyen 
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bir eğilim halini aldı. Marksizmden ve bilimsel sosyalizmden ko
puş Türkiye soluna oranla Kürt solunda hem daha hızlı hem de da
ha derin yaşandı ve hala yaşanıyor. Tam bir kopuş ve ayrışma süre
ci yaşanıyor. Bir yanıyla bu ayrışma olumludur. Kimileri kendileri
ni "halkçı", kimileri "sosyal demokrat" ve kimileri de net çizgilerle 
serbest piyasacı "liberal" parti olarak ilan ettiler ... Kimileri de yine 
net çizgilerle marksist-leninist ideoloji ve komünist örgütlenme de 
kararlı olduklarını ilan ettiler. Ama halen iki cami arasında beyna
maz tutumlarını sürdürenler de var. Bunlar iki camiden birine yö
nelmeniıı baskısı altındadırlar. 

Sosyalist sistemin yıkılmasıyla, 'ideolojinin sonu' yönünde ar
tan emperyalist propagandanın ülkemiz solu üzerinde sanılandan 
da fazla etkili olduğu bugün daha iyi görülüyor. Sosyalist sistem 
dünya siyaset sahnesinde etkili bir rol oynadığı yıllarda 'ben daha 
fazla marksist-leninistinı' yarışında olan sol yurtsever akımlarımız, 
bugün adeta 'ben daha fazla ve daha erken marksizmden koptum' 
yarısına girdiler. Salt uluslararası esen rüzgarın etkisiyle, marksist
leninist olanların marksizme yararından çok zararı olmuştur. 

İşçi ve emekçilerin kurtuluşuna soyunacak olan bir partinin ide
olojik savı.ınusu bence net olmalıdır. Bu ınarksizm-leninizmdir. Ta
rih sonu gelmez kopuşlada il erler. Her kopuş, yeni bir özgürleşme 
aşamasının ilk adımıdır. İşçi ve emekçi halkımızın yeni ve gerçek 
bir aydınlanma ile özgürleşmesini lıedefliyorsak; buquva ideoloji
sinden politikasından ve kültüründen devrimci bir kopuş gerçekleş
tİnneyi başarabilmeliyiz. 

EI\TERNASYONALİZi\1 VE PARTi 

Evrensel siyasetle yerel (ulusal) siyaset birbirinin karşıtı değil
dir. İkisi daima birbirini tamamlar. Her ulusal siyaset ~u vı;ya bu 
oranda cnternasyonaldirlo\ınak zorundadıdr. Tersinden de her en
ternasyonal siyaset ya da akım yerel liğin, ulusallığın ya bir parçası 
ya bir yönü ya da onun özüdür. Yerel, ulusal siyasetle, enternasyo
nal siyaset birbiriyle yüzlerce, hatta binlerce geçiş bağlantılarıyla 
bağlanmıştır. 
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Her gerçek yerel politik akımın mutlaka evresel bir boyutu var
dır. Bunun uluslararası alandaki yansıması enternasyonal dayanış
mada ifadesini bulur. Ulusal sınırlara hapsolmuş hiçbir enternasyo
nal bağlantısı olmayan bir siyasal parti düşünülemez. Her politik 

akını ya da güç kendini uluslararası arenadaki belli bir dünya görü
şünün ve politik akımın ülkesindeki (yereldeki) kolu olarak ifade 

eder/etmelidir. Kendini enternasyonal düzeyde bir siyasal akınıla 
ilişkilendirmeyen, ondan beslenmeyen ve onu beslemeye aday ol
mayan bir politik akım uzun süre yaşayamaz. 

Ülkemizin ve halkımızın uluslararası alana taşınması gereken 
sorunları vardır. Kürt ulusal sorunu, uluslararası bir sorun halini al
mıştır. ABD başta olmak üzere dünya ve bölgemizdeki etkin güçle
rin ilgi alanı içcrisiııdedir. Kurulacak partinin uluslararası ve bölge
ye ilişkin siyasetinin temel çizgisi ne olacak? 

Partinin bu alandaki temel siyseti dünya komünist hareketi ve 
ilerici güçleriyle enternasyonal dayanışnıayı geliştirmek olmalıdır. 
Kürt halkının gerçek dostları dünya komünist ve ilerici güçleridir. 
Bunlarla her alanda sağlanı ilişkiler temelinde enternasyonal daya
nışmaya gidilmelidir. Elhette özgürlük mücadelesine uluslararası 
destek sağlamayı, komünist ve ilerici güçlerle sıııırlandırılaınaz. 

BM ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere uluslararası kuru
luşlara sorunn taşımak ve destck aramak da partinin görevleri ara
sındadır. Uluslararası kuruluşlar nezdindeki destek arayışları, kimi 
burjuva siyasal akımlarla ve bunların etkinliğindeki kurumlarla te

masa girilecektir. Ülke' ve di.inyaya sınıf bakış açıımz netse; gerçek
leşireceğimiz ilişkilerde komünist duruştan taviz vermiyorsak, da
vaınızda herkesten destek alma çabasına gireriz. 

Ayrım şudur; kimiler ile salt uluslararası dayaııışma cephesini 
lehime geni>ktınek amacıyla, kimileriyle ise ideolojik, politik ve 
hata örgütsel kalıcı ve sağlam enternasyonal dayanışmayı yarat
mak, ülke ve dünya sorunlarının çözümünde tam bir kader birliği 
içerisinde hareket etmek amacıyla ilişkiler kurulur. Dünya komü

nist hareketi ve ilerici güçleriyle her alanda kalıcı ve sağlam enter
mısyoııal ilişkilerin yaratılması temelinde, davamız lehine herkesle 
ilişkiye girebiliriz. 
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PARTİ VE DOGRUDAN DEMOKRASi 

Yunanca kökenli olan demos (halk) ve kratos (iktidar) sözcükle

rinin bütünleşmesinden oluşan demokrasi, teorik olarak halkın ege
menliğine dayanan yönetim biçimi demektir. Ancak temsile daya
nan işleyişiyle içeriğinden soyutlanmış, egemen sınıfların çıkarları

nı savunan bir rejime dönüştürülmüştür. 
Elbette iktidarın tek kişinin elinde toplandığı krallık, manark ya 

da faşist rejimiere oranla temsili demokrasi tarihsel bir ilerlemeyi 
temsil eder. Halkın iradesinin iktidara, doğrudan değil de dalaylı 
yanı seçerek vekalet verdiği temsilcileri aracılığıyla yansıdığı tem

sili demokrasi egemen sınıflarının demokrasisi halini almıştır. Da
lıası, temsili demokrasi aracılığıyla burjuvazi, kendi sınıf iktidarını 
hem daha geniş bir toplumsal temele dayandırabili yar, hem de ikti
darin sınıf niteliğini gizleıne olanağına kavuşuyor. 

Yazıının başında temsili demokrasi ve kurumlarının yıprandığı
nı, yaziaştığını belirtmiştim. Alternatif olarak halkın egemenliğini 
tcınsilli organlar olmadan kullandığı' siyasal sistem olarak doğru
dan demokrasinin, ekonomik, sosyal ve kültürel dayanaklarının 
dünyada döne göre daha güçlenmiş olduğunu belirteyim. Kökleri, 
tarihin derinliklerine kadar inen doğrudan demokrasinin yakın tari
himizdeki örnekleri 1871 Paris Komünü ve Rusya'da 1900'lerin 
başında doğan Sovyetlerdir. 

Somutumuza gelince; temsili demokrasinin bile son 40 yılda üç 

askeri darbe ile kesintiye uğratıldığı biliniyor. Türk ve Kürt top
lumları yanm-yamalak bir buıjuva demokrasisini bile yaşanıadı lar. 
Ama Türkiye'deki burjuva siyasal partiler, yüz yıllık geçmişleri 
olan Batı ülkelerinin siyasal partilerine oranla daha fazla yıprandı
lar, yozlaştılar. Buıjuva içeriğiyle bile demokrasi kültürünün toplu

ma yerleşmesine sözü edilir bir katkı sağlayanıadılar. Askeri darbe
ler karşısında, kendilerinin ve yer aldıklan parlamentonun yasallı
ğını savunarak kapatılmasına karşı burjuva demokrat h ir tuttını ser
gileyeınediler. Türkiye'de burjuva demokrasisi, 'asker demokrasisi
ni' aşamadı. Bu gidişle de aşamaz. 
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Devrimci, sosyalist hatta komünist parti adını taşıyan, sol akım
ların nezdinde ise örgüt içi demokrasi, demokratik-merkeziyetçi iş
leyiş ve kollektif yönetim gibi kavramlar yıprandı. Demokratik
merkeziyetçi işleyişte, demokrasi yönü rafa kaldırılarak tek yanlı 
merkezi bir yönetim uygulandı. Halk mahkemesi, devrimci adalet 
adına zaman zaman burjuva mahkemelerine rahmet okutan cinayet
ler işlendi. Hiç bir baltaya sap olamayanlar, devrimci siyaseti mes
lek ediım1esi profesyonel devrimci kavramını halk nezdinde ciddi 
olarak yıprattı. Genel olarak doğu toplumlarında olduğu gibi bizde 
de ha!ktaki kültürel doku, herşeye kadir lider fetişizminin yaratıl
masına uygun iklim oluşturdu. 

Örgüt içi demokrasi, kollektif mücadele ve demokratik-merke
ziyetçi işleyişc yeniden saygınlık kazandıracak bir parti kurabile
cek miyiz? 'Evet' diyorsak bunu sözlü bir onaydan öteye, işçi
emekçi kitlelerini ikna olacakları bir olgu haline nasıl getireceğiz? 

Ve iinenılisi tek tek her birey bu işleyişieri günlük mücadelesin
de davranışiarına nasıl emdirecektir? Bunların da tartışılması ve 
somut çözüm önerilerinin üretilmesi gerekiyor. 

Yoksullar, ezilenler adına siyaset yapan değil, işçi ve emekçile
rin doğrudan kendi adına siyaset yaptıkları, somut üretimde bulun
dukları bir patiyi nasıl yaratacağımızı tartışalım. 

Kurulacak parti elbette bugün T.C devletinin yürürlükteki parti
ler yasasına göre kurulacaktır. Dolayısıyla partinin yapısı ve işleyi
şi temsili sisteme göre şekillenecektir. Bunun anlamı belli süreler 
için seçilmiö yerel ve merkezi yönetimler, dolayısıyla ancak kong
reden kongreye hesap veren bir yönetim .Mevcut yasalar gereği 
partinin biçimeel işleyişi böyle olmak zorundadır. Bence bu zorun
lu biçimsel işlcyiöe rağmen, partide bürokrasiyi işin başında kıra
cak, lıcr kademede etkin eleştiriyi köklü bir gelenek haline dönüş
türecek; taban duyarlılığını ve yönetimin taban nezdinden güven 
kaybına uğraıııasıyla parelel olarak tabanın değişen eğilimini ~mın
da yönetim birimlerine yansıtabilecek bir işleyişi parti yapısında 
nasıl içscllqtirebiliriz'' Başka bir ifadeyle T.C partiler yasasına gö
re olması gereken zorunu biçimsel işleyişin yanı sıra, ikinci bir iş
leyiş olarak doğrudan demokrasi işleyişini en azından belli yönlc-
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riyle partide egemen kılabilecek miyiz? Nasıl ve ne oranda? Bun
ları ayrıntılı tartışmalıyız. 

Bütün bunların doğal bir sonucu olarak hedeflenen parti, temsili 
demokrasi ve işleyişine ilişkin net bir tutumla karşı taV1r almalıdır. 
Temsili sisteme göre kurulmuş olması, parlamentoda yer almak 
için mücadele etmesi ve yer alarak ondan yararlanması ile bunları 
temelden değiştirmek için kavgaya soyunması birbiriyle çelişik yö
nelişler değildir. 

Halihazırda, nesnel ve öznel koşullardaki sorunlarımıza rağmen 
doğrudan demokrasi işleyişini parti yapısına nasıl taşıyabiliriz so
rununu ciddi tartışmamız gerektiğine inan ıyorum . Doğrudan de
mokrasi yönelişi, dünya çapında halk kitleleri arasında gel işip güç
lenecek ve 2000'1i yıllara damgasını vuracak olan tarihsel bir eği
limdir. Bugünden bunu görerek sürece hazırlıklı girmeliyiz. 

PARTi TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLENMELİ Mİ? 

Halklar, kendi tarihlerini kendileri yaparlar. Fakat tarih yaratır
ken, kendi belirlediği koşulla rda ve içerisinde seçip beğendiği mal
zeme ile yapma hakkına ya da imkanlarına sahip değillerdir. Yani, 
halklar canları istediği gibi tarih yaratanıazlar. Tarihi ilerietme ve 
dolayısıyla yeni bir tarih yaratma kavgası, içerisinde yaşadığımız 
süreçte umduğun ile değil, bulduğun ile yan ı geçmiş tarihten akta
rılmı ş malzeme ve sorunlarla veri lir. 

Geçmiş tarihten bugünkü kuşak lara devredilmiş ve ş i mdiki sü
reçte yüzyüze ol duğumuz malzeme ya da koşullar ne lerd ir? Yazı
nı ın ilk bölümünde bu sorunun yanıtı üzerinde durdunı. Aşağ ı da 

tekrar da olsa özet l eyeceğim. 

a) Üll-.. eıniL dört parçaya ayrılmıştır. Ve yakın bir sürede ülkenin 
dört parças ı yla birliği olanaklı değildir. 

b) Kuzey kökenli nüfusun yarıs ı civarında bir kesimi metropol
ler ba~ta olmak üzere Türkiye il lerine yerleşmişt i r. Bu nüfusun ezi
ci çoğunluğunun geri döneceğine i lişkin veri ler bu lunmuyor. 

c) Aydınlarımızın neredeyse tamamı yine metropollere yerleş

miş bulunuyorlar. Kültür,sanat ve basın gibi kurumlarının merkez-
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leri metropollerdedir. 
d) Türk ve Kürt işçileri mesleki alanda birlikte örgütlenmişler

dir. 
e) Son 30 yıldır, Kürdistanlı yurtsever ve devrimci örgütler, 

Türkiye metropollerinde hep örgütlündiler. Tersinden de Türkiye 
solu Kürt illerinde özellikle sınır illerinde hep örgütlü olmuştur. 

1) Türkiye sol parti ve örgütlerde yaygın bir Kürt kadro ve kitle 
tabam bulunuyor. Tersinden az da olsa Kürt ya da Kürdistan'lı ör
gütlerde Arap, Türk, Laz v.b. yer alıyorlar. 

g) Türk burjuvazinin belirleyiciliğinde Kürt, Arap, Laz, Yahu
di ... v.b. ulus ve azınlıklardan gelme burjuvazi ekonomik sosyal ve 
siyasal entegrasyona uğramış olup kader birliği içerisindedi der. 

h) Baskı, terör, kitlesel katliam ekonomik, sosyal entegasyon ve 
önemlisi şovenizmin bilinçli hedefi olan kültürel entegrasyon yanı 
Kürt ulusal bilincinin yokedilmesi hedefleri sonuçsuz kalmıştır. 
Kürt halkı, ulusal özgürlük uğruna mücadelede kararlıdır. Bu ka
rarlılığıııı, ağır bedellerle ödeyerek sürdürmektedir. 

Üzerinde siyaset yaptığımız ve yapacağnnız malzeme ister be
ğenelinı, ister beğennıeyeliın, budur. Dolayısıyla yeni bi;· tarih kav
gasında, duygularımızla değil, malzemcmizin bu durumu üzerinde 
hareket edeceğiz. 

Konumuzia bağlantılı olarak bu nıalzenıeden, bu koşullardan 
örgütlenmeye ilişkin çıkaracağım öncrıneler şunlar: 

1) Türk ve Kürt solu ülke coğrafik sınırlarını esas alan bir ör
gütlenmeye yönclmelidir. Tabir uygunsa; örgütlenmede sınır ihlal
lerini ve iddiaları terk edilmelidir. Fakat bu öyle kolay ya ,13 birileri 
önerdi diye gerçekleşmeyecek kadar girift bir sorun h;:ıline gelmiş
tir. Türkiye komünist hareketi, Kürt sonınıına bakarken: sırtındaki 
kambur olan kenınliznıden kopuşu tanı olarak başaraıııaınıştır. Do
layısıyla enternasyonal bakışlı örgütlenme (birleşik örgütlenme) 
Kürdistan'da hep bir ayağı topaJ yürüıniiştür. Ve önemlisi komünist 
parti/lıareket adına halen IO'u aşkın örgüt bulunuyor. Tersinden de 
Kürt solu geçmiş ve yakın tarihte Türkiye solu ile ilişkileriiıde hep 
kuşku ilc baknıış güven erezyonunu aşaıııanııştır. Kürt solu kendi 
öz örgütünü yaratmak gibi haklı ve zorunlu noktadan kalkış yap-
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mış, ancak bu hem ülke coğrafyası ile sınırlı tutulmaınış ve hem 

de kendine güven temelinde Türkiye solu ilc gerekli ortak örgüt

lenmede adım atmada ürkekdavranmıştır Bu ürkcklikte, Kürt so

lunun da başından beri sırtından taşıdığı ezilen ulus n1illiyetçiliği 

kamburunun payı vardır. 

2) s,ınınun çözümü iki biçimde olabiJi ı-. 

Birincisi; ayrı ~yrı ülh: sınırları içerisinde örgütlenmiş komü

nist Iıarckctkrin tüm temd sorunlarda birlikte hareket edecekleri 

kalıct bir ınlicadelc birliği ve bu ortak mücadeleyi organiz~ edecek 

kalıcı :ıımı losc (gc\'ş:.+) bir üst ı;atıyı (l")rgütlcmnesi) yaratmak. İs

pany~ı 'd;1 bağımsız ôrgütlcnnıiş ispanya ve Kataloııya komünist 

p;:ırtikrinin nlu~turduğu sol blok türünden bir kalıcı ittiüık. İspanya 

Kolllünist Partisi'nin Katalonya özerk bölgesinde, Katalonya Ko

rniiııist P<ı.rtisi'ııın de Katalony::ı çoğrafyası dışında örgütlenme yö

ncli~lcri yuk tm. '(;_ı kın vadede gen;~kçi görünen budur. 

Konıliııistkr için ön~:rdiğiın diğ~r po\ltik akınılar için de geçer

lidir.~· Llçi.niıı liderliğindeki DKP'ııiıı besbelli ki Türkiye koınii

ııistlcri ilc d..::ğil. i.irn(:ğin buriuva so:-;yal dcınokratlarla ittibka yö

ne lebilir. Ki..'ırt ·,ılusa\ :-:urııııuııun siya'-.i ı;özünıli doğrultusunc.b rıtıLı

cak her :ıdıın iki lilkı.:Ll-..::ki p:ır;--ı\cl :-~ıya~i akııııların orıak davranın.:ı 

zcnıirı\t.::rini d:-ıha d:ı ik:tlc.)tireccktir. 

ikiıı('isi; yiııc ii!k..._· coQ.r:ıf:ycı~ıııda örgütlcnınii, komilnıst partile

rin merkezi bir (irgC:tl .. :ı~:n..._:dc birk~ın·..::kri. tki partinin birlqeccği 

liçiirı~ii merkez ı p:ırti obr:ık ~O\ yctik l)rgütlcnnıc. Biliıuscl o b rak 

doğru nl:-ın bu iiııL'm:..._·ııiıı. y~ıkın görliııiink gcrçckle~i.:ccğıniıı vcri

kr ynktur. 
Bu iki l~lll'rılll'lkıı hi: i gcn,:ı ... ·klc:-;.inccyL' k~ıd:ır. Klirt solu Tiirkc

) ı"c.k !'iiıl slllu ~b l<i.ı!'lli.o.;t:ın'da \~rglitknın~~;..;inı :-;lirdürccektir. 

Tlırkıyc ~olu. Lürdi~t:1~1\bki i·ır~~itkııııı..._, t~wliydkriııc son vcr

ınl'd:.._·ıı. Kürt :-:ı..•ltııHııl Tli:-kıyc ıııctwr;ollcrıııdc örglitknme:-:inc kar

il i.,'l~ına \'\._~ huntı ıııilliyı.:Li,-'iJik o\.:ırak ck~tirıııe hakkına sahip Lkgil

dir. Tcr:.:iııdcn de Kürt solu Türkiye mL:tropulleriııdeki örgütlenıne

ye s,)n vcrın\..'dl:n Tlirkiyc sulunun Kürdist~ııı'daki örgütknıneye 

kır~ı çıkın~ısı YC bunu ~ovcııizrrı olarak ck-;;tirme hakkına si1hip dc-

l'i-i\dlr " 
c . 
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B ir başka açıdan; Türkiye solu Kürt ulusunun kendi kaderini ta
yin hakkını net çizgilerle savunmadan ve bunu halklar arası ilişki
lerde güven verici bir politik propaganda ile dile getirmeden; Kürt 
solu soınutta komünistleri, Kürdistan'da sosyalizm uğruna mücade
leyi tüm boyutlarıyla sürdürüp, bu alandaki boşluğu laikiyle dal
durmadan, yani Kürdistan'da salt ulusalcı politik mücadele çizgisi 
aşılmadan mevcut güven bunalımı karşılıklı aşılamaz . 

Şimdi asıl konumuz olan yasal partinin Türkiye'de örgütlenme
sine tekrar dönelim. 

Sait Aydoğınuş Roj'daki '!ega! alanda da kendimiz olmalıyız' 
başlıklı yazısında "!ega! parti için önemli olan bir başka husus da 
adlisim sorunudur. Bu parti adıyla da ulusal kimlikli olmalı, hiç ol
mazsa ajitasyon ve propaganda çalışmalarında bu hususu açıkçıkla 
ve özellikle ortaya koymaiL kapatılına pahasına da olsa 'Türkiye 
partisi' olduğunu söylememel id ir" diyor. 

Partinin adı ile ilgili yazımın ön sayfalarında görüşlerimi belirt
tim. Dolayısıyla Aydoğıııuş'un belirttiği gerekçeyle değil, fakat kit
le dokusu programı ve iktidar hedefiyle Türkiye partisi olanıayan 
bir parti kendine 'Türkiye Partisiyiın' dememelidir. Zaten bileşen
leri ve programatik hedefleriyle Türkiye Partisi olamayan HADEP 
ve DBP; salt parti ·.~c seçim yasası gereği (merkezinin Ankara 'da 
olma zorunluluğu, T.C toplam il sayısından bir fazlasından örgüt
lenme zorunluluğu ... v.b. nedenlerle) gerçekte. Türkiye partisi ola
madılar. Bundan böyle de hiçimsel olarak Türkiye partisi olma ger
çeğini aşamazlar. Bu partiler özünde birer Kürt partisidirlcr.Tersin
den de ÖDP, EMEP, SİP gibi partilerde kimi Kürt illerinde örgüt
lenmişler aııw gerçekte birer Türkiye (Kürdistan hariç) partisidir
ler. 

Yeni yasal parti kunılacaksa salt yasalar nedeniyle ve biçimsel 
de olsa Tiirkiye partisi olmak zorundadır. Ve programı es<1s Kiirdis
tan kalkışlı olsa da, yine yasalar gereği, program ve tüzüğünde 
TBMM ve hükümele ilişkin yakla,ıııı ve önerilerini belirtmek zo
rundadıl". Dolayısıyla kcrlıeıı de olsa 'Türkiye parlisiyiın' diyecek
tir. Yas:.:ıları değiştirmek veya a~mak için mücadele etmek ayrıdır, 
yasal bir partinin yasalara uygun kurulacağı ayrı dır. 

m 
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Sonuç olarak eğer bu tartışma yeni bir yasal parti ile sonuçlana
cak ise, bu parti biçimsel olarak Türkiye partisi olacak. Peki ger
çekte kitle tabanı programı, iktidar hedefi ve günlük politikalarıyla 
Türkiye (ve Kürdistan) Partisi olma iddiasını taşımalı mı? Bu soru
ya yazının bütününde özünde 'hayır' diyorum. Ancak birincisi; 
mevcut yasaların getirdiği zorunluluk, ikincisi; özetlemeye çalıştı
ğını Türk ve Kürt solunun devam eden karşılıklı coğrafik ülke sı
nırlarını aşan örgütlenmesinin getirdiği zorunlulukla orantılı olarak 
Türkiye Partisi olacaktır. 

Yer darlığı nedeniyle, parti ve kadın, parti ve gençlik ve en 
önemlisi parti ve din sorununa ilişkin görüşlerimi belirtemedim. 
Fakat bu sorunların da ayrıntılı tartışılması gerekir. 
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!smail Ftraı 

YASAL PARTİYİ 

SORGULARKEN ... 

olun yasalla~ma sürecine giri;;i bir hastalık 
mı, yoksa sürecin dayattığı hir olgu mu? 
Solun kendini iLıde etmesinin, umut olma
sının yolu; girilen bu süreçte kendini nasıl 
i f~ıde edeceği ile ilgilidir. 

1980 ~onrası ülkemizde devrimci kadrolardaki yaşamın dönü
şCim siirccinin ıyi gözlenme:-;i gerekir. Toplumsal dönüşümlerlc, bi
reylerin dl1niişlimlcrinin İ\ ıçcliği unutulmamalıdır. Geleneksel 
değerlerin alt üst o!tı)llllUll yaşandığı bu süreç gözden ırak tutul
ıııaın~ı!ıdır. Cictcııekscl dcj;cr!crin k~ybo!duğu, at izi ile it izinin 
birbirine karıştığı glinlimüzdc; yeni de.~crlcrin \ie daınarların yanı
tılması ~erekir. 

Kapiuıli7lıı 1980 sonrası ülkemizde bırçok değer yargılarında 
ç{);:ülınck'ri t!Liııckıııe getirmiştir. Bu ~·özCılıııeyi en çok da aile ya
pı:-;ındaki \Üzlilmcdc g(irınck miiıııklindür. Artık Lilkemızde aile; 
gc!cııek:-'cl aıle (gcni) aik:) tipinden ~·ekirdek aik tipine geçişin 
h!7laııdığı i.kiııcnıi ya~amakt:ı. Bunun tipik {)rneğini ~vtal<ı.ty;ı (ize
linde iııcckdığiınink; ı 990 D.İ.l·: \·crilcrınc g()rc: toplam lıaneııiıı 
!23.3(1.:f Plduğuııu görliyoru/. Bir ki~ilik lıanc 4.464. iki ki~ılik ha
ne 9.963. üç ki>ilik lı n ne 12.351, cliirt kı)ilik lıarıc 1 ~.530, be> ki-
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şilik hane 18.838, altı kişiİk hane 16. 361, yedi kişilik hane 15. 

125, dokuz kişilik hane 6177, on ve daha yukarı kişinin yaşadığı 

hane sayısı ise 12. 963 'tür. Rakamları incelediğimizde çekirdek ai

le olarak kabul ettiğimiz anne, baba ve en fazla üç çoçuğun olduğu 

ailenin çekirdek olduğunu; bu rakamın da kapitalist üretim ilişki

lerinin yaygınlaşması ile daha yukarılara çekilcceğini söylemek, 

zannederiın kahinlik olmamalı. Peki bu ne demektir? Artık geniş 

aile içinde ekonomik dayanışına çözülmüş, buna bağlı olarak siya

sal ve sosyal etkile:}im azalınıştır. Küçülcn aile kendi ayakları üze

rinde durına ile karşı karşıya kalmıştır. 

Her sosyal vakada olduğu gibi bunda da ilk kaos yaşanmakta

dır. Resim giderek netleşmeye yüz tutmuştur. Bu durumdan etkile

nen aile tipi; bencil, içe dönük, kendini koruma iç güdüsüyle. siya

sal ve sosyal hayatta örgütlü bir ağırlık koymasını gcciktirmekte

dir. \980 öııcesi olduğu gibi kendini geniş akrabalık aşiret ve mez

hepsel ka\kanlarla koruması. ortadan kalkmıştır. Ci:ardı düşmüştür. 

Tabii ki bu kalkanın arkaE;ımı sığmdarak siyasi hayatta yer alınnı<ı

ya çalışılmaktadır. Bu tür siya:-;ct ynpnıayı kapitalizm kendi gelişi

mi doğrultusunda kullanmaktadır. Ancak 19XO öncesi sol da hir 

anlamda bu yapıbnma üzerine slyasc:1 yapmıştır. Düşünlin ki hir 

mezhep (/\levi lik) tümüyle solun doğnl ınültcfiği sayılmış, bu bağ

lanıda siyaset yapılıştır. E3u bağlamda siyaset yapan ~iyasi yapılau

nıalar biiyümcyi lıcdeJleıııiş ve büyük or;:ında da başarılı olıııu:jlar

dır. Anc:ık şu gerçek <-k l ().SO soıırzısı bu yapıbnmaların suratbrı

ııa tokat gihi innıı~tir: Ekonomik ili~kilcr ::;omıcıL olu~an sııııf ve 

katmnnların Ü:tcrinde olu.')mayan y<:ıpılanınaların geçici olduğunu 

kaıııtlamıştır. ('ünkli Alevilerde de kapitalist üretim ilişkileri so

nucu sınıfc;al ayrııniaşına h<:t)laını:;;tır. 

i'vtalatya örneğimize devam ı:dcliıı1. Toplanı hane ~ayısı 

123.364. hiç ç~ılı:;ın1ayan nilc s3yı."ı {cmeklı, iş.'iiz) 17,964. bir kişi 

çalışan .:ı ile 47, ~ 1 :i. iki ki~i r.,:alı~:ın :ı ık~ 23.453. tiç kişi ~·alı~an ai

Ic 11.7SO, dhn h:i~i çalışan ;-ıik~ (/.312, hL'::' ki:;;ı ~·alı:;;~uı ~ıjl.: :\~65, 

altı kişinin çalı~tığı aile 7.484. Bu verilere baktığımı;_da iki ve da

ha yukarı r.,:alışanı bulunan ailclcrın i;.l, 40'larda olduğu görülüyor 

Artık tek kişinin çalıştığı ade tipiniıı 1 :/(ı 30 civarına çekildiği gö-
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rülüyor. 
lleride ailede çalışanların sayısının artması kaçınılmaz. Bu du

rum aile içende bile bireyler arası bağımsızhğı gündeme getirecek
tir. Bunun siyasal hayata yansıması kaçınılmazdır. Geleneksel siya
sal tercihierin belirlenınesinde aile reisinin yaptırımının ortadan 
kalkacağı hissedilmektedir. Bir başka açıdan Malatya örneğine 
baktığımızda, toplam nüfus 702. 055; 0-14 yaş ara&ı 262.805 (% 
37.43) 15- 64 yaş arası 490.712 (% 58.36), 65 ve yukarısı 28. 987 
(% 4. 13). Bu verilerde Malatya nüfusunun genç nüfus olduğu gö
ıiilmektedir. Bu yalnız Malatya için değildir; TC ortalamasında da 
aynı durumu göre biliriz: 0-14 yaş arası% 34.96, 15- 64 yaş arası 
% 60.68, 65 ve yukarısı % 4.28'dir. Öyleyse siyaset yapacak olan
ların bu genç kuşağa dikkat etmeleri gerekiyor. Aile nin küçülme
si, aile içi ekonıınik ilişkilerin değişmesi, aile içi demokrasiyi de 
gündeme getirmiştir. Ailede artık yönelimde direkt yer alına döne
mi başlamıştır. Aile içinde 'doğrudan demokrasi' yüıiirlükteki 
.temsili demokrasinin giderek iflasını getirecektir. 

lşte komünistler değişen bu geleneksel değerlerin bilinciyle 
hareket etmek zorundadırlar. Yeni değerler ve damarlar yaratmah
dırlar. Çünkü; doğa genel anlamda boşluk kabul etmez. Reel sos
yalizimin çöküşü ile, sol iddia ve güç kaybetmiştir. Yıkılan, yok 
olan degerierin yerine, yeni değer ve iddalar koyamamıştır. Fakat 
bu, solun tekrardan iddia kazanmayacağı anlamına gelmez 

Kapitalizmin gelişimi, dayandığı doğal sınırlar ile artık nitel bir 
sıçrama yapmasını olanaksız kılmaktadır. Kapitalizm içten yanına
lı ıııotonı üretim aracı olarak, petrolü de üretim enejisi olarak kul
lanmıştır. 21. yüzyıla gelindiğinde bu süreç içinde kapitalizm ni
eel değişimler ve gelişmeler yaşamıştır. Fakat nitel bir sıçrama 
gcrçekleştirememiştir. Temeldeki üretim aracı içten yanmalı motor, 
üretim enerjisi ise petrol olarak kalmıştır. Zaten bu anlamda ya
pılacak nitel sıçramalar, kapitalizmin kendi sonunu hazırlanıası 
demektir. Üretim ilişkilerinin tamamen değişimi demektir. Tarih 
sürecinde toplumlar incelendiğinde bir sonraki toplum, bir önceki 
toplumun üretim aracını ve üretim enerjisini inkar ederek tarih 
salınesine çıkınışlardır. Neden kapitalizm doğal sınırına ulaşmış-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tır? Kapitalizmin kullandığı enerji ( petrol) sınırlı ve kısa bir süre

de tükenecektir. Bunun yerine yeni bir enerji, sonsuz bir enerji 

kullanma durumuyla karşı karşıyadır. Bu enerjinin bulunması bi

limsel anlamda olasıdır. Bilimsel birikim bunun için yeterlidir. 

Ayrıca üretimde kullanılan ham maddeler de (demir, bakır, vd.) 

tükenme sınırına ulaşmıştır. Tüm bu veriler yanyana getirildiğinde 

kapitalizmin doğal sınırlarını taşımakta olduğu sonucuna varılır. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı değerler de tıkanma 

noktasına gelmiştir. Gelmesi doğaldır. Kapitalizmin yarattığı nispi 

demokrasi de bu anlamda tıkanma noktasına gelmiştir. Artık top

lumları nispi demokrasiyle yönetmekte zorlanınaktadır. Son ge

lişmeler, tıkanmalar, dünyanın gündemine doğrudan demokrasiyi 

dayatmaktadır. Bu henüz ülkemizde bir ütopya olarak görülebilir. 

Fakat bu, gerçeğin görülmesine engel değildir. Doğaldır ki, doğru~ 

dan demokrasi ülkelerin gündemine pat diye oturmaz. Siyaset 

yapmak isteyen, artık kendi adına hep başkalarının siyaset yapma

sından bı kan yoksul kesimin (sessiz çoğunluğun) bu bağlaında ta

leplerinin yoğunlaşması gerekir. Alt katmanların direkt siyasetin 

içinde bulunması, azimlerine bağlıdır. Işte bu temelde doğrudan 

demokrasinin hayata geçirilmesi için, yokşulların siyasi arenada 

yer alması için, doğrudan demokrasinin temel kurumları olan si

vil toplumsal örgütlenmelerin hızlandırılması gerekir. Bunun ko

şulları mevcuttur. Bu sivil toplum örgütlerinden biri olan siyasi 

partileri de bu anlayışla örğütlemek, kurmak gerekir. Şimdilik el

liettcki kurulacak bir parti halihazırdaki yasalarla kurulacaktır. 

Lakin parti içinde doğrudan demokrasinin uygulanmasının zemin

leri mutlaka oluşturulmalıdır. 
Yeni dünya düzeni, sanayi ötesi toplum söylemleriyle emper

yalizmin dünya üzerindeki egemenliğini peki~tirmiştir. Tarihsel iş

levini tamamlamış milliyetcilik, tekrardan dünyanın gündemine 

oturttılmaya çalışılmıştır. Tlu çalkantah dönemde sosyalist yapı

lanınalar tıkanmış, parçalanmanın verdiği bczginlikle ve yeni de

ğerler yaratamamanın sonucu olarak, yasal parti kurma çalışmala

rına hız verilmiştir. Bunun sonucunda yasal parti kurma furyası 

başlamıştır. Elbetteki yasal parti de mücadele yöntemlerindendir. 
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!!ele hele dünyadaki sosyalist/komünist partilerin tümüne yakını 
yasal duruındaysa, bunun ülkemize yansıması mutlaktır. Böyle ol
mJsı da doğaldır. Ancak ülkemizdeki sosyalistler, komünistler ağır 
bir yenilgi geçirmişlerdir ve güç kaybetmişlerdir. Çok güçlü olduk
ları için değiL bilakis şu ana kadarki mücadele tarzlarıyla bir 
şeyler yaratamamanın sonucu olarak yasal partiler kurmaya yönel
ıııi>lerdir. 

fizikte temel bir kural vardır: Doğa boşluk kabul etnıez. f'akat 
bir cismin yer hulabilmesi için de c isınin oturacağı zeminin olma
sı gerekir. Gerçek anlaıııcb bo~luğun olması gerekir. Yoksn suni 
zorlamalarla boşluk y;:ıratılarak bir cisme zemin bulmak, doğal ola
rak harcanması gereken enerjiden çok daha üızla bir cncı~ji lıarca
may,.ı gerektirir. Hele bunu cncıjisi :-;ınırlı, kapasitesini geliştiremc
ıni~·\!eliştirmemiı, kadrolarla sağlaın:·ıya çalı~mak, bu 7.cmiııi bula
mamak anlamına gelir. Çocnğtın ölli doğacağını ba~tan kabullcıı
mcktir. Bir cismiıı potansiy1l'l (durum) enerjisi bulunduğu yliksek
liklc ya da birikimi ilc duğru onıntılıdır. Kısaca büyüklfığü. ylik
sekliği ve birikiıııi o nesnenin poLınsiyel ~ncrjisini bclirln. Lğcr 
bir ~y:ıs::ıl parti kunılacak~;:ı bunun zeminine ve bunu oluştur;·ıuık 
glicün dmıınıuna iyi bakm;:ık ~erekir. Bunun için de ::;u sorulara ya-· 
ıııt cıranmalıdır. 

f3iriııcisi: C!ikenıiYdc hi1yk_ bir p~u'\İniıı olu*ma.sı için gerekli 
dip ı.blgaları ve akıntıbr yeterli mi? 

ikiııci.,i: nıu~.ıc:_ık p:ırti i\iıı yeterince diıı;·ımik. din~-._ don:ı.ıııınlı 
kadrolar \;ır ııı:" 

c,-.·üııcl"ısl'ı: Bll p;ırtiyi riıı:UL'<...' cdc,:ck po1aıısiyel mcvcııt lllll •) 
Döı-dliıll.:lisü: Yen; bir t:ıt·ih ):-ı;ıiıynr da huııuıı dı:-;;ında ını kaldık 

kaygısı v~ır mı'? 

Bc~ı:Kisi. Pt:r1i hırııı~ı l"wy:::-ımd~ııı dc~_il de gcrçckkn hZ'ıylc hir 
partiye ilııiy<t\' olduğ\1 ı~-in ıııi'J 

.'\ltııı~.:ı;x Yorguı; k~!drohrı;ı h': liııwıı bttlıı_ı~ı k;ıygısıyla ını hiı 
pcırtı·' 

Yedincisi: CJcli~!ııcıııcı;ın ı.·crdiği :-ıancıyı lı~ıfitldmenııı _...;nııul·tı 
mu bir p~ırti') 

Sı.:~kinnci: Knml.ıni.s11cr en ıj:-;( pul<:msiycl ı.:neı~jisinde bulııııuyor-

m-.-.~--~--~ 
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lar da bu enerjiyi hareket enerjisine çevirme gereksiniminden do

layı 111ı bir parti? 
Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda sınıf zemin li bir parti

nin oluşumunu zorlayan dip dalgalar ve akıntılar gözlenmcnıekte

dir. Ulusal anlamlı dalgalanmalar mevcuttur. Ulusal motifli rüz

garın sosyalistlerin yelkenini şimdilik şişireceğini söylüyemeyiz. 

Ne zaman ki ulusal mücadeleyi sınıfsal içerikle örcbilirsek bu ko

şullar sağlanmış olur. Bu da komlinistlerin önünde duran en acil. 

sorundur. Ertelenemez, savsaklandınaz. Tüm bunlara rağmen bir 

smıf zeıninli parti düşünülemez mi? Elbetteki düşünülür. Öyle ise 

koşulların oluşmasını 111ı beklcnıeliyiz'l 13ence bcklen111enıclidir. 

Çünkii; komünistler hiç bir klınuya hazırlıksız yakalanmanıalıdır. 

Y:ısal parti konusunda da hazırlıklı olmalıdırlar. Yeri ve zamaın 

geldiğiııdc, sürece müdahale yetcncnekleri arttıkça, bu alanı da 

soiıtına kadar kullan8bi1ınclidiricr. 
Şu ko~ullarda oluşturuh1cak yasal bir partinin kurulması ve 

gelişınesi için: yetenekli, dinamik, diııç ve donanı ın lı kadrolara ih

tiyıı.,' Yardır. Bu k<':ıclrolar esnek, kitle içinde ~alışma yapma yetene

ği \'C hiriki~ııi ilc donanını~ ulın:-ılıdır. Yasal partinin bürokratları ve 

tıkaçbrı n\mamalıdır. Kendi t.'golarını değil, toplumsal muhalefe

tin istemlerini öne çıkarabi\ınelidirler. Bıı da ancak yorgun, bcz

gin, kl'ndiııi ycnilcnıL~ycn kadwlarla değil, kendini yenikycıı, yet

kııık~cıı Lıdrolarla olasıdır. Ycnilmcnin, ;~ılgın\ığın, bir şeyler 

yar•;ııwı.nı~ınııı ;-;;onucun(b dc!}il gercekten devrimci ıııücadclcııiıı 

bir l;tı-:lı olarak, ya~al parti olıı)umuının zorunluluğu konusunda 

k;ıcin)larııı beyinlerinin ar;ıınlannıası gerekir. 

Bir p;ırtiııin kurulması, ya~auıası ve gcli:-;;ırıc:.i i;,;in fimıns scıru

nuıııiıı çi~ziilnıcsi gerekir. Bu da dayandığı kitle tabanı ilc iliııtilidir. 

Paniyi fiıımı:.;c cdec-::k polaıı:-:.iyeliıı y:akalaııması g-:rckir. 1-lali\ıa;ır

cb böyle hir potansiyelin olu:;;luğıımı gi.)stcrir cıııarclcr bulunm.:ı

lll]kl:ıdır. lhıı:uıı oluşturulması iç ın_ ~imdiden kol !:ın sı\·almak gc

rckiyeır \"liııkl\: oluşumu dü~linlil~ıı partinin ~ını 1- ;:emin li olıııo:ı.sı. 

kcmh sınıfına dayanınası ik ınüıııküııdür. 
Knırıliııistkr, yı:ni bır tarih yazılıyor da bunun dışında mı kal

dılar'' 1 Lıyır, bin kere hayır! Koıııiinistlcrin böyle bir k~:ıygısı olma-
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malı. Çünkü ülkemizde sınıf zeminli direnişler, başkaldırılar mı 
var ki, birileri bunun hasatını toplasın ve tarih yazsınlar? Böyle 
birşey yok. Ulusal anlamlı bir başkaldırı vardır. Bu ulusallığa rağ
men, ulusal zemini oturmuş halkçı nitelikli partiler bile yeterince 
güçlü değillerdir. Kaldı ki komünistler sınıf zemin li bir partide di
retmelidirler halkçı nitelikli bir parti düşünülseydi yeni bir partiye 
gerek yoktu. Var olan partilerin içinde çalışılması daha sağlıklı 
olurdu. Aynıların aynı yerde olması kadar doğal bir şey olamaz. 

Ülkemizde yasal parti kurma furyası başlamıştır. Herkes kendi 
partisini kuruyor imajı doğmuştur. Komünistlerin böyle bir derdi 
olamaz 1 olmamalı. Çünkü kurulan partiler, 'neler yapılmayacağı' 
sonucu doğmuştur/doğmaktadır; 'neler yapılacağı' sonucu değil. 
Bu duruma düşmemek için başka alanlarda daha çok yapacağımız 
şeyler olduğunu unutmamalıyız. Hayatın değişik alanlarında kök 
salıp filizlenmek için çaba göstermeliyiz. 

Bir yasal partinin koşulları olsa bile, gerçekte hiçbir zaman ya
sal parti oluşumu, yorgun kadroların kendilerine bir liman bulma 
kaygısını, içerıneınelidir. "Başka alanlarda beceremedik, yorulduk 
bir de bunu deniyelim" psikolojisinde olmamalıdırlar. 'Mücadele
nin bir parçası olarak bu yöntemin de kullanalacağı kanaatı oluş
malıdır. Böyle bir kanaat oluşmadığı zaman yasal dişlilerin içinde 
un ufak olunup, kaybolunur. Mücadelenin başka alanında gelişme
mcnin verdiği sancıyı hafifletmek amaçlı bir yasal parti kurmak 
kaygısı taşınmamalıdır. Varsa böyle bir sıkıntı, ki var, bu sorunun 
aşılması için yeni yöntem ve mücadele biçimleri geliştirilmelidir . 
Sııııfla buluşmanın yol ve yöntemleri gelişen dünya koşullarında 
bulunmalıdır. Bu sorun yalnız bizim değil, tüm dünya solunun so
nıııudur Bu nokta gözden ırak rutulmamalıdır. 

Komünistler en üst potensiyel e neri isinde ın i bulunuyorlar da 
bu eneı:jiyi, hareket encı~jisine çevirme gereksiminden dolayı bir 
parti? Şu an için böyle bir olasılık da gö7ükıııeınekte . Öyle ise, 
konıüııistlcrin var olan güçlerini, potansiyellerini boş zemin olarak 
gözlikeıı sınıf zcıninli bir parti için, yukarıda yazdığım nedenler
den dolayı harcanıaları şimdilik gereksizdir. Zamanı ve koşullan 
oluştuğunda bu alan da boş bırakılnıaınalıdır. 
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O zaman nasıl bir parti? 
- Sınıf zeminli, mücadeleyi bu zemine oturtmuş bir parti. 
- Taraf, fakat izdüşüm olmayan bir parti. 
- lşci sınıfının yandaşlarını da yanını alan, kitlesel bir parti. Ya-

ni işçilerin ve yoksul halkın partisi olmalı. 
- Bu parti Türkiye tekelci kapitalizmine karşı olduğu kadar , 

Kürdistan burjuvazisine de karşı olmalıdır. 
-Kurulacak yasal parti; giderek politikleşmiş dine karşı (halkın 

geleneksel inançlarına değil) duruş belirlemelidir. 
Ister yasal parti örgütlenmesinde, isterse yasa dışı örgütlenmede 

temel prensip olarak komünistler; sınıfa ve emekçi kitleye dönük 
birebir ilişkilerle sokakta, fabrikada, işletmede, mahallede ve okul 
gibi hayatın her alanında, ideolojik inançla, devrimci inatla, yeni
den örgütlennıelidir. Araç ne olursa olsun önemli olan yeni kitle 
daınarları yaratmaktır. Bu daınarlar yaratılmadığı sürece araçlar 
gerçek i~levlerini üstlenemeyeceklerdir. 
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Tiilay Gevik 

İHTİYAÇLARA DAiR ... 

''.''\ ·:J 

htiyacııııız var, hem de acilen .. 
Düşünederimizi özgürce ifade etmeye, 

ifade ettiğimiz dü)ünceler uğruna ve bunları 
yapahilın~:?k için biraraya gelmeye, örgütlen
ıııcyc .. 

İns<mi değcrlcrimi..-:i konınıaya ve çoğalt
Ill<IY'<-1, '·iıı:-;an·· olarak zenginleşmeye .. 

Fıııcğimızc. bedenimize ve dü~;dcriınize salı ip çıkmaya, bunların 
yağmalanması na karşı dıırabilıııcye .. 

TopnıkLırııııızııı, yaşam kaynakL:ı.rıınızııı "hiz"e rağmen ve 
"biz''c kar:)ı, bir savaş rc_jiıuiııin. bir çete düzeninin devamı iyin 
harcaııın.::-ısııı ı durdurabi lmc)/C ... 

acilen ihtiyacımız var. 
Doğru-.;u çok umutlu ve iyiınscr değilim. 
Bu toprakl;:ırd;ı, bu ısyaıı ettiğim düzenin ilaııihay\' sürüp gide

ceğini cli.hiiııdi'ığliıııdcn değil uınutsu;luğuın. Daha çok i~iıı "araç" 
kısmı i!gikndiriyor ve karaın~arlığa dli~lirüyor beni. 

Zira. bindiğimi:t "araç"'lar. hi1i. lıcp 'önceden lıcsaplamadığı
mız, vnrııwk i:-.tcdiğiıııiz )'ere uzak. hatta bazen taııı tersi yollanı 
sü rükleyivcri yor. 

Uıntıhlı/luğuındaıı n.~ k:ıi~ımdaki sonı(n)lara hala arıla:~ılabilir 
ve uygulanabilir yanıtlar bulııı~ıyı lx~ceremediğimden. okur, bu ya
zıdan çok nızla ~ey beklemcsııı lütfen. 
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Bu yazı, bir "politik deklcrasyon"a katkı, bir "model önerisi", 

hele hele, "yeni bir açık parti'nin tanımlanması ve kuruluş adımia

rına katkı" niyetiyle hiç yazılmı:; değil. 

Daha çok "neden beceremiyorum/beceremiyoruz?" sorusunu 

paylaşmak niyetindeyim. - Tabii, bu soruya kendini ınuhatap say

mayanlar da olabilir. -
Evet; kendine ''dcmokratım'', ":;osyalistim", "komünistim", 

''yurtsevcrim" diyenler, bugünden yarına. acil barış, dcınokrasi ve 

özgürlük isteyenler neden bulundukları noktayı, mevziyi hile koru

yaııııyor da; yurttaşlarının en temel, doğuştan sahip oldukları hak

ların dahi karşısına, düşmanca, topla tüfekle dikilenler daha güçlü, 

daha belirleyici, daha çağalmış (gibi) çıkıyorlar karşımıza'> .. 

"Onlar"ııı güçleniyor gibi görünmesinin altında bir korkumın, 

korkularının yattığıııııı farkındayım elbette. Ancak ne hen, ne de 

bir başkası, yalnızca bu korkuya gl"ıvcııcrek yol alınabileceğiııi 

öneremez. 'sabahtan akşama dek, ''onlar"uı korku ları, hesap-kitap

ları, strateji ve taktiklerini izleyip yonıınlaınakla uğra~ınanın, yal

nızca bunu yapma.nın, soluğumuzu boşa tüketmekten başka bir işe 

yaramadığı anlaşılmış olmalı. 

Dcrdimiz,"akıp giden su'dan ziyade, suyun içindeki ta~l:ır'' ol

malı. 
Ya da zapatist ikinci komutan marcos'un aktardığı ~ibi: "Ne 

i1;-ırct parmağına, ne de işaret edilen glineşe değiL ikisinin arasın

daki mesafeye bükmak lazım." 
Yani, baktığıınız yer ve ama en az om ın kndar, bakarken yaşadı

ğınllL duygu çok önemli. 
"Şaşırma" duygumuzu Ötk·mli öh;üdc yitirdik sanıyorum. Ba:;;ta 

kendimde ve birçok insanda gü;.liiyoruın bu durumu. Kamıııı dnn

durıııa~ı, isyau duygumu atcşlemc . ...;i, "'hemen bir~cykr y~tpına!ı

yım'' güdlisü uyandırması gcrekeıı hir~ok olay ya da h8hcr kar~ı

~ında ''ali)tntş biri" olarak yakabyıvcriyorum kendimi. V..: bu ka

nıksaına, alışma. artık olup biten hiçbir~cye şa~ırmaııı:ı durumu, 

dchşek dli~ürüyor beni. Evet, biliyorum; bu topraklarda, ~;wn~ıa 

ölmek, yara\annıak, politik cinayetlere kurban gitmek, sokaklarda 

polis dayağı yemek, gö/altılarda i~kcnce görmek ya da kaybedil-
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rnek, hergün karşılaştığımız olaylardan. 
Ama, devletin yapmak istediği de her türlü baskıyı, zor'u, şid

deti, toplumun gözünde "vakayi adiye" haline getirmek değil mi 
zaten? Ben, kendimi, hergün, bu türden bir büyüme'ye karşı diren
ıneye zorluyorunı. Çocuksu bir saflık, naiflik, muhalif kimliğin 
önemli bir unsuru olsa gerek. Bunu, çoğu zaman beceremediğimi 
de itiraf etmeliyim. 

Ama problem burada bitmiyor ki zaten. 
Bir de, eylediklerimizlc söylediklerimiz arasındaki mesafe, ar

tık tahammül edilemeyecek kadar büyüdü. Karaınsarlığınıda, itiraf 
edeyim ki; bu duygunun da payı büyük. 

Muhalif örgütlerde, bu örgütlerin kitle gösteri lerinde, basın-ya
yın alanında, yapılan/yaşanan arasındaki ınakas açıklığı öyle va
him boyutlara geliyor ki; bir süre sonra. söyleyenler bile, söyledik
lerine inarunamaya başlıyor. Bunun ucu, kendimizden başka kim
senin okumadığı - hatta kendimizin bile okuduğu şüpheli- gazete 
ve dergiler yayınlanmaya kadar varıyor. 

Bu müthiş yabancıla~ınanın ise, görmezden gelinerek atiatılına
ya çalışıldığını düşünüyonıın. 

Bu yabancılaşmanın ve "fikri ayrı/zikri ayrı olma" durumunun 
elbette dı 0 sal nedenleri var. Fn basitinden, bu topraklarda, ıııulı:ılif 
güçlere dayatdan yasakçı bir rejimin sonuçlanndan hiri de bu olsa 
gerek. J\ııcak, içsel nedeıılcriniıı mutlaka tartı~ılması.. dernek, parti 
ve benzeri herhangi bir örgütü, sermaye düzeni içinde bir "kurtarıl~ 
mı~ ada" olmaz elbet aıua, "yabancılaşma" hastalığınlll zor sirayet 
edebileceği biçimde tahkim ctıııeııiıı yoUarının dii)Liııülın~si, ta.-ıla~ 
rı n döşenmeyc başlaması gerek. Ama her hal ii kar 'cb. dl"ırli~tlüğün 
ve içtenliğin yitirilmcsini, lıelc hele bumııı lıil,' J~ırkedilıneıııcsini 
hiç anla:yamıyonıın. 

Belki gene "yabancıla~ına"nın bir ll/~ıntı::;ıdır: ıııulıalifi devrim~ 
ci politik insan da, giderek artan ve bclirg:ink~""·ıı bir hiı;iındc-, 
''pmlesyoııcl"lc0 iyor: "politikacı·· oluyor. Mlllı:ılii" politik iıısoıılar 
da, tıpkı, onyıllardır mecliste ve siyaset sahnesinde huygösteren 
düzen politikacılarının bir Lx'işka aynadaki göri"ıntülerine döııii~ü~ 
yorlar. 
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Bu bir nevi şizofreni oysa. Ve kökü, kamusaliözel yaşam ayn
ınma uzanıyor. Kadınların özel alan' a (salt bedenleri değil, beyin
leriyle de) hapsedildiği; kamusal alanın erkeklerin asli varolma 
alanı sayıldığı bu düzende, olan sadece kadınlara olmuyor. Top
lumsal yaşam da, zamanının çoğunu politikaya ayıran insanların 
(yani erkeklerin) kişiliği de parçalanıyor. Günboyu muhalif düz
lemde oraya buraya koşuşturan, fikir üreten ya da konuşan erkek
ler, örneğin akşam işini bitirip evine döndüğünde, mahalle bakka
lıyla ya da komşusuyla eşitleniveriyor hemen; ayaklarını uzatıp te
levizyon seyrediyor; karısının hazırladığı sofraya oturuyor; karısını 
ya da çocuğunu dövüyor örneğin. Çünkü, politika O'nun için, ge
çim sağlama aracı olan herhangi bir işten çok farklı değil; özel ala
nın dışında, iş saatleri içinde yapılan bir "iş". 

Oysa, diişlcdiğim, gündelik yaşamın içinde ve ona sindirilmiş, 
insan olmanın bir gereği, kendini ifade etmenin en doğal yolu ola
rak, doğallaştırılmış bir politika tarzı; bugün görmekten artık bıktı
ğımız gibi, toplumsal ve özel yaşamdan uzak, özerk, kendine özgü 
bir kültürü, dili ve tipi üreten bir politik tarz değil. Özcesi, düşle
diğinı, kadınların da "doğal" olarak varoldukları, böylece erkekle
rin şizofrcn olmadığı; parçalanmışlıktan kurtulduğumuz, ama ön
ce, bugün, bu parçalanmışlıktan kurtulmanın bir aracı olarak gör
düğümüz bir politika anlayışı. 

Bir başka önemli sarıınıını da, muhalif devrimci güçlerin( de), 
politikayı salt bir iktidar i1ıiicadelesi gibi algılanıaları ... 

Bu algılayışın kaçınılmaz ve en acı sonucu da, iktidar mücade
lesinin/kavgasının içe, kendine dönük olarak işletilmeye başlanma
sı olarak yaşanıyor. Öteden beri, herkes olmasa bile en azından ço
ğunluk, ''k~-ude~ kavgası''ııa kar~ı olduğunu söylüyor. Oysa sorun 
sadece, örgüt içi silahlı ç~ıtıc?nı;ı ya d;ı cinayetler değil. Sorun, daha 
çok, ''nnklı olaıı''dan knrkmaııı~ıyı, Lırklılıkları içimize sindinneyi 
öğrenmek; her daim bu bilgiyi geliştirerek gözdnıek. Zaten, sos
yalistin, solcumııı, demokratın kavgası, biraz da bu "farklı olanın 
varolma hakkı" değil mi'.) Böyle bir bilgiye sahip olmanın ve koru
manııı yolu da, saııırım, ''p:ırti" denen aygıtı olduğu gibi, yani, "ih
tiyacımıL olanı kurmak için ihtiyaç duyduğumuz bir araç" olarak 
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görmekten geçiyor; daha fazla bir şey değil. 
Bu türden düşlcriın, bu türden düşlerin kimi zaman kırılmasına, 

kimi zaman birikmesine yol açan deneyiın!criınin olmasına rağ
men, bu topraklarda yaşayıp da, her türden "politikacı"nın gerçek 
ya da sahte kavgalarını izleyip duran milyonlarca insandan biriyim 
sonuçta. Muhalif örgütlerin (dernek, parti vs.) hcıncn hemen hepsi
ne, deneyimlerimle ters düşüyor gibi görünecı=k kadar U7ak hissc
diyorum kendimi. Ya da daha doğrusu, kendimi, ait obcak kadaı 
yakın hissetrniyorum onlara. 

Çiinkii, ''l3en"i, gündelik hayatı, türküleriınizi, ınasalhırıınızı, 
danslarımı7.ı yansıtan, bıı kültürdcıı· beslenen bir politik mücadele 
tarzı düşiiiyorum 

Bir oıııuzunch sih:lıı, hir oıııuzuııda gitarı, zapatist gerilla gö
rüntüsü geliyor gözlerimin önüne ve kendime, "ncdeıı bu topr:·ıkb
ra özgü bir mulwlif-pnlitik dil oluştunıbmıyor'.''- diye soruyorum. 

Yukarıda değindiğim ''yabancıla:;;ma'' sorunu, böyle bir kültiircl 
boyutta da yaşanıyor. 

Bu topraklanı tepcckn inme day;ttılan ';Batıcı kalkııınıa n~ ay
dınlanma" 

tercihi nin, özellikle. SL)l ve muhalif gi_'ıçlcriııin politik kliltürünü 
ııc ölçüele çorakb:-;;tırdığıııııı tartı~ılınasına ihtiyacım var. 

Biliyorum, lizclliklc cuııılıııriydk hirlikte. hir kültürel kopu:) 
ya~andığı hususu: o;-;manlıcı-islamcı muhalefetin en tcınd argüma
ııı. 

Ancak solun cb. özellikle kcmalizınlc lıcsaplcı.~m1. lıcsapla~tığı
nı iddia eden sosy:ılistlcriıı bu konuyu, kendi durdukları yerden 
tartı:;;maları gerekiyor. 

Belki gelenekçi- dııısitc ıncrkl.:"zlı bır bakışı ın var. Ama. dlinya-
11111 her )/t.?rindc :ıyııı ıcl_cvi;:yoıı k~ııı~ıll::nını izleyen. ~1yııı ınliziği 
dııılcycn, aynı r~ıst-J()\Jd lineirinden karıııııı Jrıyuran bır insanlık 
ymatılıııasına tepki duyuyorum ve ·'beni ın" olaııı kuruımı i~·güdtim 
ku\·vctkııi).:or. (Liııkli, kültürel aynılıkla. politik aynılık arasında 
ciddi bir bağ var. Kliltiin_:l ayııılığ~ı, gl'ıntk'!ik hayatın i~inde, hcr
glin, lıer an. kendisi bi k t~ırkın.::ı vrırıııadaıı kurban gidenlerin, glo
balizmc, yeni düııya dli:;,cniııc filan karşı durahilmclcri ise pek 
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mümkün alamıyor. Onun içindir ki, bu topraklara özgü bir politik 

dili de, ömeğin bu topraklara özgü bir sinema dilini de aynı ölçüde 

önemsiyor ve özlüyorum. 
Elbette, buyurgan, tepeden bakan, toplumu hizaya .<okma mis

yonunu kendisinde vehmeden davranış ve düşünüş tarzlarının yo

kedildiği bir dilden sözediyorum. Ezenlerin iktidarına karşı ve bir 

(nevi) iktidar mücadelesi içerisinde bunun nasıl başarılabileceğini 

bilmiyorum; hele hele yığınla "erkek partisi", bu niteliğini sorgu la

mayı ve dönüşmeyi göze almadıkça umutsuzlanıyorum; ama ara

ınayı sürdüreceğim. 

Zaten, tüm bu soru(n)ların daha önce ya da hala, başka zemin

lerde, başka biçimlerde telaffuz edilerek tartışıldığını, mütevazi bir 

izleyişlc de olsa, biliyorum. Ancak yanıtlar, en azından benim ka

famda, henüz yok. Bu haliyle de olsa, paylaşmanın, tartışmaya, en 

azından tartışma kültürüne bir katkı olacağını düşündüğümden 

yazdım bunları. Umut ederim ki, öyle olur. 

Biliyorum, hiç "ulusal sorun"dan, "hangi kürt partisi"nden fi

lan sözctmedim. Çünkü birincisi, kürtlere akıl verme hakkım ve 

niyetim yok. Ikincisi, kürt olsaydım da !ıcrlıalde benzeri bir yazı 

yazardını. nu coğrafyaımı henı acılarını ve güzelliklerini, lıcın de 

lıastalıklarını, zaaflarını paylaşıyoruz zaten ... Tıpkı, başka kıtalar

daki dostlarımızla aynı kaderi paylaştığıınız gibi ... 
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Serkan inan 

YASALP ARTİ: 

EVET AMA NE ZAMAN? 

on döneınierde Kürdistan sosyalistleri ve 
koıninist leri arasında tartışılmaya başlanan 
yasal parti niçin kurulmalı ve nasıl olmalı
dır? Sorusuna cevap verme amacı taşıyan 
bu yazı ,illegal ve legal yada yasal örgütlt:n

nıeye karşı kar.ıya koyma anıacı taşınııyor.Bu konunun yasal par
tiler tarihinin tahlil etme amacıda ta;;ımıyor .Günümüz soınut yasal 
partilerin örneklerle ve bu partilerin Ju:ıngi amaçlarla kurulup şu 
anda nerede buluııdukları zaman zaman haz alınıp yasal parti ko
nusundaki düşünceleriınizi somutlaştıracağız. 

Bugüne kadar Türkiye ve Kürdistancia çeşitli adlar altında dc
ğişik,ilginç bi ı- o kadar da sapınaları barnındıran bir çok kgal sol 
parti kunıldu.Bu partilerin hiç biride belki son olarak biziıııdc ıar
tı;;dığımız düzkınlerde yasal partiler değildir.Ama bunlanıı belki 
kendi iı,:leriııde sebepleri vardır. Her 0cyden önce bize göre kurula
cak yasal parti iş<; i sııııfınııı partisi olnlıilıııelidir. İdeolojik yapısıy
hı i>çi sınıfından beslenen kitlesel yapısı ile ezilen tüm kesimleri 
kucaklayan bir parti olabilınelidir. En önenıliside iki ayrı ulusun 
var olduğu gerçeğinden hareketle böylı; bir coğrafyanın üzerinde 
bulunduğunu güz önüne alarak örgütlenen bir parti olmalıdır. Bu 
kesimlerin taleplerini bünyesinde toplayacak özelliklede Kürdistan 
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meselesini dıştalamayacak şekilde bir parti kurulabilir mi kurulur
sa yaşama koşulları mevcut mudur? Esas üzerinde düşünülmesi 
gereken budur. Yoksa bugüne kadar sosyalistler, komünistler hatta 
küçük burjuva akımlar neden illegal örgütleurneyi seçtiler yada bu
gün ülkede değişen bir şey mi oldu da harkes legal partinin kurul
masını tartışıyor? Türkiyede faşizm devriınciler açısından tehlike 

olmaktan çıktı mı? Elbetteki hayır! Düşmanın devrimciler açısın
dan tehlike teşkil ettiği bir dönemde yasallaşmak ne kadar ınantık
lıdır tartışılır. Kimine göre legal parti kurmak yasallaşmak değildir 
ama bugüne kadar kunılan yasal partilerden sonra illegal devrimci 

faliyetini sürdüren var mı? 
Emeğin partisi olduğunu iddia eden Emek Parti çeşitli grup ve 

anlayışların oluşturduğu ÖDP,SİP,DBPve diğerleri hangisi hem le
gal hemde illegal faliyetlerini sürdürebiliyor. Yani illegal faliyetler
le açık çalışınanın bir tek kollektif çatı altında uyum birliğini sağ

layan bir örgütlülük yoktur. Bunun için yasal parti kuranların kur
ma tartışması yapanların ne bunu sağlayacak kadroları vardır nede 

güçleri. Bu güç olsa bile koşullar olgunlaşınanuştır .Olgunlaşsa bi

le düşınan iktidar olduğu sürece yasal parti kurmak yasallaşmanın 
adımları olacaksa,bu iyi niyet değildir. 

Yasal partinin koşulları varını 
Tartışdığımız parti yukarda saydıgıınız partilerin aynı yada bir 

benzeri olmayacaksa yasal parti koşulları yoktur . Yani legal dev

riınci parti olacaksa (gerçek anlamda) bunun koşulları yoktur. Bu 
kesin baştan savına bir yargı değildir. Herşeyden önce partililcr(le

gal,illegal) amaç değil birer araçtır böyle olduğundan böyle bir 

amaçla kurulmu~sa o amaca hizmet etmek ve o amaca uy gun ko

num arz etmek zorundadır.Ama kapitalizm sınırları içinde faşiz
min katliamları ve baskısımn olduğu bir ortamda az sonra sayaca

ğımız amaçlara hizmet edebilecek parti koşuHan henüz yoktur 

Bu amaçlar 
l-13urjuvazinin devrimci savaşımının etrafına örınekte olduğu 

çemberi kırma uğruna mücadele etmelidir. 
2-Gelişen yığınsal mücadelenin örgütlülüğünü organize edip 

eylemlerin önünde yürüyen devrimci bir parti olmanın müccad~si-
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ni vermelidir.Bunun faturasını ödemeye hazır olabilmelidir.. 
3-En önemlisi programına vve pratiğinin önüne şunu koyabile

cek mi? Kürdistan ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelesi Kürt hal
kını kendi kadeıini tayin hakkının kabul ettirilmesinin mücadelesi
ni verebilmek. 

Şimdi tekrar soruyorum bu amaçlara hizmet edecek yasal parti
nin koşulları var ını''- Yada bu amaçlara hizmet edecek yasal parti 
faşizme bunun bedellerini ödemeye hazır mıdır?Şimdiye kadar ku
rulan yasal partilerden hargiteri yukarıda saydığımız amaçlar uğru
na mücadele etti. DEP yada HADEP'in sadece Kürtlere demokrasi 
istemesinin bedelini hep beraber somut olarak yaşadık.DEP, HA
DEP yüzlerce şehit verdiklerini hep beraber gördük ve yaşadık. 
Yukarıda saydığımız istemler daha fazla bedel vermeyi gerektire
cek istemlerdir. Şimdiye kadar kurulan yasal partiler(DEP HA
DEP)hariç programına saydıklarıınızın bir kısmını aldıysalar bile 
bu amaçlar uğruna bir mücadele çizgisi gellştirmediler. 

Legal-lllegal Örgütlülük Arasında Neden Uyumlu Bir Birlik 
Olmalı? 

Şimdiye kadar kurulan yasal partilerin geçmişleri şöyle yada 
böyle marksizimden etkilenıniş geçmişte illcgal çalışıntş örgiitlü
lüklcrc dayanıyor. Ama şimdi daha da iyi anlaşılıyor ki bunların bir 
~oğu ne illcgal nede marksist partiler değillcrdi.Daha düne kadar 
"koıııüııistlere yasallaşmak için düzene teslim oldular "diyenler il
\egcıl yapılarını feshedip tamamen yasallaştı lar. Türkiye ve Kürdis
tan solunda belki hir çoğuımn sonu bu olacaktır ama düşmanın 
varlığının devriınciler ,komünistler için tehlike olduğunu gören 
gcrç~k koıııl"ıııistlcr !ega! parti kursalar bile legalleşmeyecekler
d ir. legalleş mc ı n cl i J i rler. 

Çok iyi hatırlıyorum ve sormak t;:ı istiyorum emek partililere 
.Teslim Törc yakalandığında ne diyorduııuz ,unututduys:ı hatırlata
yıın: "Teslim Törc yakalanmadı teslim oldu yasallaşmak istiyordu 
onun ilkgal faaliyet diye bir derdi yok" diyordunuz .Peki ama 
Ti"ırkiyc de üç dört yılda demokrasi ıııi geldi yasal parti (FP)yi kur
dunuz ?. Burada yasal partive karşıyını imajı çıkınamalı.Anıa ya
sal parti illcgal mekanizmalarını red etnıcyen ,illegal faliyetle açık 
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çalışmanın bir tek çatı altında uyumlu birliğini sağlamak zorunda

dır. Böyle bir partiye hemen evet. Kurulacak parti dikey örgütlen

melere sahip bir örgütler kompleksi yani bir bütün olmak zorunda

dır. Yoksa kurulacak parti, değil devrim mücadelesi ,demokrasi 

mücadelesi bile veremez. lllegal örgütlülük istekle ortaya çıkan bir 

örgütlülük değil, koşulların zorlamasıyla ortaya çıkan bir örgütlü

lüktür Daha açıkcası düşmanın varlığı ,açık faşizm koşulları,dev

rimcilerin bu tür bir örgütlenme yapmalarına yeraltına çekilmeleri

ne yol açmıştır. Tehlike ortadan kalktığı an yer altında çalışınada 

son bulacaktır. Dalıası yer alıında ( illegal) örgütlenmenin koşulları 

da ortadan kalkacaktır. Şu anda üzerinde yaşadıımız coğrafyanın 

koşulları açığa çıkmaya müsait değildir. Bugünkü yaşananlara ba

kılırsa düşman (faşizm) dünden daha fazla tehlike teşkil ediyor. 

Koşullar Olgunlaştığında Nasıl Bir Parti 

1- Ko~ullar olgunlaştığmda kurulacak parti devrim için çalışan 

demokrasi ve sosyalizm mücadelesini bayrak eden bir parti olmalı

dır 

2-Bu parti yasa dışılığın reddi üzerine kurulmayan ,iktidarı lle

delleyen bir proleter partisi olmalıdır. 
3-Bu parti sınıf mücadelesi peıspektifli Kürt halkının kendi ka

derini tayin lıakkı ilkesini henimseyen bir parti olmalıdır. 

4-Dcvrim için yeri ve zamanı geldiğinde bedel ödemesini bilen 

bir paı1i olmalıdır. 
5- Halka bugün~ kadar yapı lan kötülüklerin hesabıııı -"orına ce

'arctiylc \'ıkaıı bir parti olmalıdır. 
Bugün böyle bir partiyi kurmak bilimsellikten uzak ütopik bir-

1ey olrıcaktır .l"Sllmın için bugünden bumın kadroları yaraıı!ahilinir 

mi yada bu klHnıda lmzırlık yapıla bilinir mi.:'-\ma şuda bir gerçek

tirki illc~a:ıl örgütlli\i.ikte glicünü isp<ıt cd~ıncyenkr yarın höylc bir 

partide a:-.\a ha~arılı olamazlar. Sonuç olarak ,hu sonııı accleye 

getirilıncdcıı ctrallıca tartı~ılmalıdır. www.a
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Kerim Karsak 

PARTi POLİTİKA KiTLE 

espotik Osmanlı geleneği üzerine kuru
lan sermaycci azınlık devletinin ırkçı, 
baskıcı ve gerici niteliği, cumhuriyet 
hükümeti döneminde çeşitli yasalarla 
militarist-bürokratik özü pekiştirildi. 
Kurulduğu günden bu yana toplumsal 

düzenin demokratikleşme eğil im leri ve mücadele kurumlarının 
karşısına her defasında has kı, şiddet ve totaliter mekanizmalarını 
yineleyerck topluımı deneti ın inde tultu.K.Kürdistmı 'da Ulusumu
zun varlığı ve özgürlük nıücadeksi kanlı katliamlarla hastınlma
ya çalışıldı. Rejim bu faşıst ve gerici uygulamalarda yıllardır ıs
rar ediyor. Son yırını yldır Ülkemi? de aralık~ız sıkıyönetirn ve 
OHAL uygulanıası dcv;ını ediyor. 

Tiim bunlara karşın buglin K. Kürdistan işçi-emekçi kesimle
rinin özgün hedefleri düne göre daha belirgin ve soruninn daha 
yakıcı hale gelmiştir. Her şeyden önce stirdiiri.ileıı ulusal kavgada 
İşçi sınıfının öne çıkartılması, ülkemizde varlıp-ıııı süniliren irili 
ufaklı sosyalist güçlerin sınıf ve sosyalizm ilkeleri tenıciinde bir
liğinin yaratılması, işı;i sınıfı ve omtn politik yapısı öncülüğünde 
kendi burjuvazisine ve gerici akımlarına kmşı proleter politik tu
tum, sendika ve kitle örgütlerini uhısallığa hüründiirmc ... gibi ta
rihsel sorunlarla yüz yüzedir. 

K. Kürdistan 'da Marksizııı-Leninlzmin evrensel normlarıyla 
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donanmış bir komünist partisinin nesnel zeminleri çoktandır ol
gunlaşmıştır. Ülkemizde üretim ilişkisinin kapitalizm olduğu ka
bul görmektedir. Işbirlikçi kapitalizm karşıt sınıfları uzunca süre
dir tarih sahnesine çıkarmıştır. Köylülük parçalanmış, burjuva, 
küçük burjuva ve nice! olarak güçlü bir işçi sınıfı doğmuştur. Te
melde ayrışımlar netleşmiş ve sınıfın bağımsız politik örgütü olan 
komünist partisi yıllardır Kürt coğrafyasında T.C. ve Kürt buıju
vazisine karşı mücadelesini yürütmektedir. Ancak Parti, birçok 
nedenden dolayı belirlediği hedefler uğruna işçi sınıfı ve genel 
halk yığınları içerisinde somuta dönük mücadele ve saldırılar ha
zırlayarak, geliştireınemiştir ... Önümüzdeki dönemin sorunlarınm 
bunlar olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. 

PARTI SENDIKA İLİŞKİSİ 

Türkiye Cle 1952 yılında kuntlan devlet güdüınlü sendikal ge
leneğin ülkemiz i>çi smıfının şekillenmesinde önemli ölçüde 
olumsuzlukları kökleştirdiği biliniyor. Burjuva sendikal örgütlen
me ideolojik ve statik olarak varlığını sürdürmekle beraber, gele
neksel sendikal anlayı,ı aşan (KESK) sendikalar ve ulusallde
mokratik kurum ve dernekler yönünde de örgütlenme eğilimi gün 
geçtikçe artıyor. 

T.C.'niıı tiiııı baskıcı ve inkarcı yasaları karşısmda halkımızın 
inadııı<ı sendikalarda ve kitk örgütlenmesindeki ısrarı sevindirici
dir. 1-Jalkııııı;da, i1çi sınıfımızda örgütlü kavga bilinci gelişip boy
veriyor. Ne ki, :-.ôzCı edilen ve kökle~ıni~ hulumııı örgiitlenmcler 
aşağıdan bir itiliııılc devlet otoritesi ve haskılarına karşı kitlesel 
çıkış ve tepkisizliği yaşıyor. 

Sendikalar ve demokratik kitk ()rgütlcri ulusal kurtuluş ınika
dclclcrinde yığınların kavga araçlarıclır. U u araçlar gerçek işlevle
rine kanı~tunılınadan; ne ekonomik ne de ideolojik-plllitik km·ga 
araçlarına dönli~türülemcz. Ya~anan reel dunıııı. huıjuva sendikal 
anlayış ku:)cttıııası bir yana, işçi sınıfı adına hard.:l..'t ~den sendikal 
anlayışların ynnlı~ta ısrarJarıdır. Dalıası sosy:ılist iilkclerdeki par
tilerin emir komuta işleyişinin içerisine soktukları sendikaların iş-
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levsizliği ve adeta tükenişi işçi smıfı üzerinde olumsuz yansıına
larıdır. Parti sendika ilişki ve işleyişi girdiği bu girdaptan ancak, 
sınıf sendikacılığı anlayışı ve yaklaşımı ile aşabiliriz. 

Sendikalar, işçilerin ekonomik-demokratik haklarını koruyup 
geliştirmek amacıyla kurdukları ekonomik anlamda smıf örgütle
ri dir. Sendikaların sermaye ve devlete karşı sürdürdükleri/sürdü
recekleri ekonomik-demokratik hak ve istemler bütünlüğünü sis
teme yönelen politik mücadeleye gücü oranında katkı yapmasına 
bağlıdır Ulusal toplumsal kurtuluş kavgasmda böylesine tayin 
edici bir işleyişe sahip olan sendikalara yönelirken, komünistler 
olarak hareket ve ilişkiler noktamızı iyi kavramalıyız. Değilse, 
denenmiş (çiğnenmiş) yollardan yürüme bizlere boşa emek har
camaktan öte birşey katmayacaktır. 

Komünist parti, demokratik kitle ve sendikalar areısındaki iliş
kikr kesinlikle bir cıııir konıtıta zincirinin hakim olduğu aygıt dü
zeyine indirgenemez. Parti, siyasetini geniş kitlelere sendika ve 
kitle örglitleri üzerinden ta~ ır. Aynı zamanda politikanın yanlışlığı 
doğruluğu da bu işlcyiş içerisinde kendini bulur. 

Türkiye'de olduğu gibi ülkemiz işçi smıfıııa yöııclcıı 12 Fyliil 
darbe:.: inin ~ickkt ve baskısının ardından, sermaye yanlısı sendika 
bürokı-atlan aracılığıyla sendikaları düzenin birer alt kuruınun;:ı 

döııii~tiirdtiler. İ~çiler şu veya bu şekilde iş başına gelen sendika 
lider n: yôncticilerindcn memnun değildirler, oııhıra güven duy
nHıyorLır. Tanı aııbmıyLı ticrd seııdikacılığı bile yapamıyorlar. 

Clk...:mi7dc adeta ·'Kent knrucul<ı.rı" görevi üstlenen hı.ırju\'a 
sendikeıeı ları güruha karşı önemli ölçüde tepki birikiyor ve bu aıı
];ıyı-;;f;ııı kı\puj;:ı lıazır\;_ııııyor. 

SL·ııdik;ıL.ırcLL yüksckn htı taban insi).:ntif"ini hem huı~juva sen
dikal aııl~!Yt~a. lıcm ek sınıf içi :;arı, uzlaşmacı ve ~ovcn cğiliınlc
rc kar~ı, biliııçli, direngen \'L' fiili bir çıkışı örgütleyip geli)tirmc
liyiz. ("iinkü scrıııaycııirı :-;(iıııi"ırii \·c baskısından tck tck kurtulma
nın ınümkünü yoktur. Kurtulu:j .sınd.ııı \c örgütiii güçlerin hirk
:;;ik bir program dahilınck sermayenin cg-2mcnligirıı kırmak ik 
gerçekleşebi I ir. 

Ulusal-toplumsal çelhkilerin uzlaşmaz ııikliğind~n cloLıyı 
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sendikaların siyasal sorunlarda tarafsızlığı söz konusu olamaz. 

Sendikaların ekonomik-mesleki alanlarda kurulınaları ve ileri iş

çilerle geri işçilerin aynı çatı altında örgütlenmeleri, sendikaların 

üye ve yöneticilerin ideolojik tutum almalarına engel değildir. Bu 

genel doğrudan hareketle; komünistler, sendikalarda üyelerin or

tak ekonomik-demokratik çıkarlarını toplumsal siyasal çıkarların 

ortak savunusu düzeyine taşımalıdırlar. 

Parti kadroları sendikalardaki çalışmalarında, sendikaların 

"tarfsızlığı" veya "partiler üstü" gibi aldatınacalara karşı, var 

gücleri ilc mücadele etınelidirler. Bunlar yapılırken , her iki ya

pının özgün bağımsız yapısının zedelcıımernesinc dikkat edilme

lidir. 
Parti ve sendikalara ilişkin iki temel nokta önümüze çıkıyor. 

Yol göstericilik olarak adlandırılan durumu Lenin'in "Yol gösteri

cilik kavramı ilkinden işçilere sınıf bilinçlerini geliştirmek oldu

ğunu, mücadele sürecinde omuz omuza olmak, her düzeyde bur

juva ideolojik çcrçeveyi paranıparça etmek" anlamına geliyor. 

Dolaysiyle öncelikle üıbrikalara, işlc:tmdcre, okullara, sendikala

ra, spor kulüpkrinc ve diğer kitle örgütlerine ideolojiyi ta;;nnalı

yız. 

İkinci! olarak sendikal mücadelenin örgütlülüğünün geliştiril

mesiyle ınümklin olacaktır. Sendikalara birinin yönettiği diğerle

rinin yön~lildiği mantığıyla bakıııaınalıyız. Bu yanlış anlayı:? ve 

model s~ııdikal blirokrasiyi doğuruyur.Koınünistlcr sendikalarda

ki huıju\·a ku1atmasına ve bürokrasi;,.c karşı işçi sınıfı içerisinde 

şu perspcktitl~ ınücaddc ctnıclidir\cr: ''Amaçladığımız, mevcut 

sarı, rcl"nrmist, adeta "kent konıcu~u-- dunııııuna düşmü~ sendika 

yöndimkrinc rağmen i~çi kitlelerinin fabrika ve işletmelerde 

hem cktmonıik, demokratik-politik nıikaddesiııi, hem de uzla~

macı sendikal bürokrasiyc kar~ı sınıfanlayışı tcındiııde işçi kitle

lerini eylCıne sevkcdçcck İ:)yeri meclislerini örgütleıncktir." 

(Yurtsever-Sosyalist h<;ilcr Deklerasyonu s.26) 

Sendikalarla parti arasında nıüınküıı olan en yakın bağların 

yaratıLıbilmesinin kn~ulu aııcak, iki (_)rgüt arasında biri diğerini 

darlığa sokmayacak şekilde bir ortak alanın genişletilmesi ile 
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mümkündür. Komünistler gittikçe genişleyen bu devrimci alan 
üzerinden propaganda ve ajitasyon faaliyetleri ile sendi\<:aları ulu
sal-sınıfsal kavgaya çekebilmelidirler. 

Çünkü sermaye yıllardır kendi resmi burjuva ideolojisini 
Türk-İş aracılığıyla yaymaktadır. Bir yanıyla ABD sendikacılığı 
dediğimiz komünist sosyalist kadro ve unsurlara yönelik (Gom
persizm) etkilerinc, öte yandan politik islamın sendikalardaki 
Hak-İş aracılığıyla yaymaya çalıştığı şeriatçı gerici akımiarına 
karşı kitleler nezdinde mahkum edici bir tarzla sınıf sendikacı
lığını bir dalgakıran olgu haline getirmektir.Bunu başarabildiği
miz oranda 

Sendikaları hapsoldukları ekonomizm batağından kurtarabili
riz. Ve önemlisi ekonomik kavgayı politik kavga düzeyine çıka
rabilitiz .. 

Bu konuda hayli yaşannıı~ deneyler vardır ... Bir de buna ülke
ınizde işsizliğin hat sail1ada oluşu ve ucuz işgücü cenneti de ek
lenince salt ekonomik mücadele ilc yol alınması imkansızdır.. 
Bugün dlinyn ve ülkemizde içine düşülen sendikal krizin temel ini 
teşkil eden olgunun ekonomik (sendikal) sınırlara hapsolmakta 
yattığını tckrarda olsa belirtmek gcr~kiyor. " ... Bugüne kud;ır tü
müyle ekonomik mücadele yürüttük ama artık politikleşınek gc
rekıncktedir.'' (Çetin Uygur, Dina;oorların Krizi) tesbiti de aynı 
soruna parmak basıyor. 

Çünkü ekonomik mticadck niteliği bakımından ele alındığın
da dardır. Ekonomik ka\·ganın, mücadelcııin kaldıraçlarınJan biri 
işlc\·iııi görebilınc..-i için gcni~ kapsamlı politik mücadelenin gc
rı:kliliği ~arttır. Parti kadroları tiiın sendika ve kitle örgütlerine bi
linç ıaşırkeıı yığınlara gerçek kurtulıı:;;un ücretli emek sisteminin 
ortadan kaldırılmasında ya11ığıııı propoganda ctnıdidirlcr. 

Ülkemiz i~çi sınıfını bilinçli donanımlı dinamik kadı,ılarla 
ulııstıl, topluınsnl kavı..:.ava öndilük. cdt'bikcek baQıııısız sınıf kı-
reketini yaratabi-lmek için; ._ 

- Rusya ve diğer iilkelerdcki sosyal iznıe yeniden dönüşlin ya
ratacağı etkilerinden. 

-Sermaye ile i9çi sınıfı arasındaki tüm çelişki ve çatı9ıııa ııok-
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talarından. 

-T.C ile Kürt ulusu arasındaki kavga nedenlerinden. 
-Dünyada degişen güç dengelerinin bölgemiz ve ülkemize 

yansımalarından. 
-Sendikalardaki mevcut yönetici ve kitle arasındaki kopukluk 

halkaları üzerinden sınıfa gitmeliyiz. 

AÇIK MEŞRU MÜCADELE ARAÇI,ARINDAN BİRİ 
OLAN YASAL PARTİ'YE İKİ VURGU 

TC'nin ekonomik yapısal sorunları devam ediyor. Ekonominin 
temelinde yatan çarpıklık, savaş ekonomisinin yanında, emperya
list sermaye bağımlılığı yeni öğelerle sistemin derinliklerine nü
fuz ederek kalıcı !aşıyor. Bunalımın yükünün işçi-emekçi yığınla
ra fatura edilmesi, Türk-Kürt metropollerini sosyal patlamaların 
ateşleyici durumuna getiriyor. 

Sömürücü azınlık sadece işçi sınıfını degil, bütün toplum ke
simlerini canından bezdiriyor. Rejime karşı mücadele ele salt ya
sa_ dışı parti örgütlenmesinin yeterli olmayacağı inancındayinı. 
Kürdistan sosyalistı komünist güçleri koşulları iyi dcğcrlendirir
se; açık me~ru mücadele alanlarını bu~juvazinin kapalı av alanı 
olmaktan çıkaracak nicel güce ve birikime :-;aliiptir. 

Çürüyen sermaye düzeni karşısında tarihsel haklılık ve mu~ru

luk bilinciyle engelleri ve kısıtlamaları nşinanın olanakları vardır. 

Ülkemizde sosyalizme eğilim gün geçtikçe artıyor. Sınıf yeniyi 
arıyor, yeni ;:ıraçlnr peşinde. Mevcutlardan giderek ya kopuyor ya 

da işlevsizleştirip aşıyor. 

Sisteme karşı birikmiş bu tepki gruplarını salt gizli parti 

normları ve kadrolarıyla örgütleyip yönlendirmek olanaksızdır. 
Sömürü sistemine karşı koyacak ciddi meşru mücadelenin 

yokluğu kendini her yerde gösteriyor. Cierek iki halkın siskın 

karşısındaki dağınıklığıııı ve alternatifsizlik yüzünden yığınla

rın 'sosyal demokrat' ve islami partilere yönelişleri artiyor. Do
layısıyla sendika ve eliğer ulusal kurumlarla birlikte , 1 Mayıs'lar
da, Newrez'larda değişik alanlarda hem sistemin baskıcı kurum-

m 
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larıyla boğuşan, didişen hem de, sistemden kitlesel kopuşları hız
landıracak ve sahiplenecek perspektife sahip bir parti gereklidir. 
Kuzey Kürdistan işçi sınıfının bağımsız-politik sınıf örgütü 
normları dejeııcre edilmeden yasal-yasadışı parti politikasının te
mel dayanaklarının aynılığı faaliyetlerde darlığı değil dönemsel 
gelişmeleri yaratacaktır. Açık yasal partiyi esas olan değil dö
nemsel ihtiyaçlardan öne çıkarak ele alınmalıdır. Uzunca bir dö
nem sistemin ülkemize taşıdığı militarisı ağırlığı da gözönüne 
alarak ihtiyadı elden bırakmadan işçi-emekçi-aydm-gençlik ve 
kadııı örgütlenmelerinde sınıf ve sosyalizm hedefleriyle genişle
meler yaratıp dinamik kitlelerle kucaklaşma hedefimiz devam et
melidir. !\ma bir yandan (fi tarihine ertelcnmeden) ihtiyacı duyu
l;ın yasal parti faaliyetini de bugünden kitleler içerisinde tar
tışalım. 

----·-----,ım•.•, r- . 
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Ömer Kars/ı 

NASIL BiR P ARTİ? 

•• 
lkemizdeki gelişen son milliyetçi akım
ların güçlenmesiyle demokratik güçle
rin bu gelişmeler karşısında politika 
üreteıneıneleri, kitleleri derin bir boş-
luk içerisine bırakmıştır. Ülkemizde İs
lamiyet ve milliyetçilik kitlelerin umut 

kaynağı haline gelmiştir. Demokıasi güçlerini politika üretmesinin 
sonuçları olarak gelişen islan1Cı ve milliyetel akımlar dahada güç
lenerek gelişmektedir. 

Gelişıneler bu aşaınadayken demokrasi güçleri halen yeni parti 
arayışları içerisine girmcktedirlcr. Türkiye'de olsun Kürdistan'da 
olsun bölünmüşlük ve parçalanmışlık olanca hızıyla devam etmek
tedir. Özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra dünyadan gelişen 
milliyetçilik rüzgarına ülkemizde kendini kaptırınış son hızıyla de
vam ediyor. Bu kaptırma öyle devanı etmektcdir ki daha düne ka
dar diğer sağ partilerin bile koalisyon yapınaya korktuğu potansi
yel suç örgütü olarak gördüğü MHP Lideri Alpaslan Türkeş'in öl
ınüne I milyondan Jiızla kişiyi toplayalıiliyor. Bu da yetmemiş gibi 
Turancı fikirleri Türkiye Cumhuriyeti 'nin ana politikasıymı:; gibi 
tüm güçler tarafindan kutsallaştırılarak savumılınaktadır. islamcı 
kesim insanları kadercilik olgusuyla baş başa bırakmaya çalışmak
tadır. 

İslamiyet insanların umut kaynağı durumuna getirilmektedir. 
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Insanların başına ne gelmişse her şeyin tanrı tarafından geldiği id
diası pekiştirilınekte ve kitleler bu dorultuda sevk edilmektedir. 

Bu gelişmelerden sonra sosyalistler iki elini kafalarına koyarak 
düşünmeye başlamaları gerekirken, halen geçmişte varolan o bü
yük hastalık olan bölünme ve parçalanma hastalığının pençesinde 
kıvranmaktadırlar . 

Kürdistan'da varolan partiler acaba ne yapmışlardır? 
Türk milliyetçiliği bu kadar güçlenirken; sadece dünyadaki mil

Jiyetci akımlardan etkilenmişlerdir. Kürdistan'daki varolan partile
rin yanlış politikaları da milliyetçiliğin gelişmesine katkıları ol
muştur. 

Kürdistan 'da kitlelerin birinci talepleri olan demokratikleşme 
talebi ve insan hakları ihlalleri karşısında tavır konulması gerekir
ken T.C Meclisinde Kürtçe yemin etmeler herhalde Kürdistan ulu
sal mücadelesine olumlu bir katkısı olmamıştır. Türkiye'de gelişen 
son Susurluk olayında dahi aktif bir politika yürütemiyerek devle
tin kirliliğini ortaya serememişlcrdir. 

Bu tür olaylara tavır koymayı kendi ldılerine çevirememişlcr
dir. Buradaki deınokraktik taleplerini yürütemiyerek olayların ba
şından beri içerisinde olan ve Özal döneminden başlayarak devlet 
içerisinde kontra güçlerin daha da güçlenınesini sağlayan ANAP 
bile bu olaydaki tavırlarından dolayı ve demokrat ve sosyalist güç
lerden daha çok puan toplayarak karlı çıkmıştır. Türkiye'de durum 
bundan farklı bir seyir izlemektedir. ÖDP'nin yaptığı çok cılız bir 
muhalefet ses gctirememiştir. 

Bu gelişmelerden sonra Kürdistan'da yeni bir yasal parti gerekli 
midir? Kos kocaman bir hayır! 

Kürdistan'da IlADEP ve Türkiye'deki emek platformunun oluş
turduğu seçim ittifakanın son genel seçimlerde aldığı oy o/ı) 4.5'i 
geçmemişken; kurulacak partinin alacağı oy herhalde 'Yıı 1 'i geç
n1ez. 

Sosyalistlerin burada yapmaları gereken ve var olan partilerin 
birisi içerisinde geçmişte olduğu gibi mücadele ederek devam et
mektir. 

Çünkü yeni bir parti tekrar bölünme; zaten yeterince az olan 
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kadroların hareket alanını iyici daralımaktan başka hiç bir işe ya
ramayacaktır. 

Kürdistan 'daki mücadele Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Adıya
man, Malatya vb. illerinde daha aktifken; Kars, Erzurum, Ardahan, 
Erzincan, Sıvas gibi illerde çok cılız bir şekilde devam etmektedir. 

Bu kadar güçsüzken legal parti oluşumunda güçlü olunan iller 
dışında 

diğer yörelerde güçleılip gelişmesi hayli zaman alacaktır. Bu 
kadar uzun bir süreye ülkemizde yaşayan insanların ne zamanı ne 
dayanına gücü var. Yeterince başka va ekonomik zorluklar altında 
kıvranan halkımız varolan islamcılığın atmış olduğu yemin altası
na takılarak islamcıların peşi sıra koşmaktadır. Daha 10 gün evvel 
HADEP, ÖDP, KESK gibi kuruluşların Türkiye genelinden topla
yarak Ankara'da yapmış olduğu bir mitingde 10.000 kişi zorla 
toplanmışken kurulacak bir partide herhalde kurulmak için kurul
muş bir parti olacaktır. 

Nasıl bir parti derken gönlüınüzdeki yasal parti kominist parti
siydi fakat bunun yasal şartları oluşmadığı için mümkün değil. 
Burada koınünistlere düşen en büyük görev ufukta görünen erken 
genel seçimlerde tüm demokratik güçleri içine alacak bir itiffak 
oluşturarak HADEP ve ÖDP birliktcliğini sağlıyarak hazırlıklı ol
maktır. 

Komünistlerin yapınaları gereken Kürdistan'da varolan parti ve 
siyasi gruplarının oluşturacağı bir platformda geniş katılımla varo
ian legal partilerin hirisi içerisinde etkin faaliyette bulunmaktır. 

Bu yer alm~da yapmaları gereken önemli faktörde kitlelerin 
acil talepleri olan insan hakları ihlalleri ve demokratikleşme doğ
rultusunda politikalar üretenlere; kitlelere güven duygusu 
aşılıyarak pe:jindcn götürülmeye çalışılmalıdır . 

• 
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inan Kaspar 

SINIF p ARTİ İLİŞKİSİ 
VE SINIFIN ÖNCÜSÜ OLARAK 

PARTİSORUNU 

ürkiye siyasal hareketleri yeni bir dönem 
olarak 12 Eylül sonrası girilen süreçte parti 
sorununu yoğun olarak tanışmaya açmış, 
ası 1 olarak ta yasal-yasadışı ikilemi üzerin
de bu tartışmaları şekillendirerek, bir çıkış 
arayışına girmiştir. Bugün gelinen ınerhale-. 

de bu sorunun öııenıli bir ölçüde tartışma buyutundan çıkarılarak 
fiili bir çaba ve ÖDP-EP- IP-SİP-TSİP- gibi somut olgularin nok
talandığını görüyoruz. 

Tüı-kiye deviıııci hareketleı-i yasal paıti yönelişi ile birlikte geri
ye dönii:;;ü bir hayli zor olan bir likidasyon sürt~cine girdiler. Artan 
hr eğilim olarak ta bu sürecin yaşandığı bilinınclidir. Şu an bu sü
recin kar:)ısında direnen çeşitli yapıların da önemli ölçüde zorlana
cağını süyleychiliriz. Kimi versiyonları üırklı gibi gürünse de esas 
itibariyle !ega i parti yönelişi bir süreç olarak bir çok siyasal yapıyı 
etkisi altına alınış ve almaya da devam edeccğe benziyor. Bu du
rum Türkiye devrimci hareketinin bir realitesi olarak görülmelidiL 

Elbette Kürt komünistleri de bu süreci yorumlanıada ilgisiz kal-
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mamalı, eleştirel yaklaşımlardan geri durmamalıdır. Ancak yazı 

konumuz esas iibariyle bu olmadığından likidasyon ve sistemin so

lu yedekleme çabalarına ilişkin görüşlerimi yazı bütünlüğü içeri

sinde dile getireceğim. Kürt siyasal hareketlerinin gündeminde de 

yasal parti sorunu son yıllarda hep var olmuştur. Çeşitli versiyon

larda her zaman parti sorunu tartışılmışır. Özellikle son 5-6 yılda 

gündeme gelen HADEP- DBP- DKP gibi çeşitli yasal parti çalış

maları, cephe faaliyetleri, belirli partiler arası yürütülen birlik ça

lışmaları gibi gelişmeler Kürt komünistlerini de parti sorununda 

tartışmaya yöne Itmiştir. 
Parti sorununun, bugün Kürt komünistlerinin gündeminde ol

masının birçok içsel ve dışsal nedenleri vardır. 

Birincisi, K. Kürdistan'da sınıf ve kitleyle bütünleşmiş, daha et

kin ulusal ve toplumsal devrimin devrimci öncü müti-ezesinc duyu

lan yoğun ihtiyaç ve bu ihtiyaca cevap olan komünist yapının bir 

an önce dcrlenip toparlanmasıdır. Ikincisi, ideolojik ve politik so

runlarda girilen yeniden ii retim sürecinde, iktidar hedefi olan, dev

rimci bir komünist partinin asıl olarak yasal mı yasadışı mı örgüt

leneceğiı açık yasnl nrlic.adcle ve yasadışı parti ilişkisinin ne olaca

ğı, açık mücadele ve yasal parti meselesine komünistlerin yakla~ı

mını kristalize etme ihtiyacıdır. 
Belirtmek gerekir ki bu konularda Türkiye ve Kürdistan dev

rimci hareketlerinde tam bir kavram kargaşası, aceleci, amorf, me

kanik ve taklitçi bir yakla~ını egemendir. Bazen yasal veya yasadı

şı örglitlenıne her ko.şuld3 bir örgütlenme ilkesi sorunu haline geti

rilerek dC\Tİmci olup olmamanın temel ölçütü olarak görülmekte 

w dolayısıyla tanı bir karmaşaya yol verilmektedir. Kürt komünist

leri, mevcut karga:;;ayı ve zihnin bulanıklığını gidermek amacıyla 

öncelikle komünist (sınıf esasına dayalı) partiye ilişkin marksist

knini~t y'-lklaşınılannı netçe ortaya koynıalıdırlar. Bu netlik sağ

hnm~ıdan atılacak her adını yarardan çuk zarar getirecektir ve 

L·nı;yonu derinleştirecek tir. 

Kürt konıünistlerinin, ulusal ve toplumsal nıücad€lede kullana

cakları araçları ve parti içeriğini belirgin çizgilerle ortaya koynıa

dan, dahası siyasal ve politik yönelişleriyle, araçlar arası ilişkiyi 
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diyalektik bir uyumluluk içerisine sokmadan yol almalarına imkan 
yoktur. 

Herkes yasal veya yasadışı, parti sorununa kendince yaklaş
makta, parti olgusuna birbirinden oldukça farklı anlamlar yükle
mektedir. Devrimci komünistler de yasal veya yasadışı parti olgu
suna kendince yaklaşmalı ve devrimci sınıf teorisinin gerektirdiği 
anlamı yüklemektedir. 

Parti sorunu herşeyden önce şu veye bu öznel ihtiyacı karşıla
yan, sıradan ya da teknik bir sorun değildir. Parti, toplumun belirli 
kesimlerinin ekonomik, sosyal, siyasal ve politik çıkarlarını esas 
alan, bunun üzerine şekillenen, bu nedenle de belli bir ideolojik 
içerik ve örgütsel anlayışa sahip olması gereken siyasal bir sorun
dur. Belirli farklılıklar içermesine karşın, yasal veya yasadışı ol
sun, neticede parti sorununa siyasal anlam yüklemek, ideolojik si
yasal ölçülerle yaklaşmak gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle par
ti sorununu 

tartışırken yasal-yasadışı ayrıını yaparak ve birbirinden soyut
muş gibi, karşıtlar biçiminden ele almaktan çok, halkımızın neye 
ihtiyacı olduğunu belirleyerek soruna yaklaşmak gerekir. Hiç bir 
tereddüt ve kuşku yoktur ki, halkımız ulusal özgürlüğüne kavuş
mak ve kapitalizmin vahşi sömürüsünden kurtulmak istiyor. Bu da 
ancak ulusal ve toplumsal özgürlüğü sağlayacak olan bir toplumsal 
devrimdir 

Bu ııcdcııle parti tartışması böyle bir devrimi gerçekleştirecek 
olan parti aracına odaklanmalı, bundan kalkılarak asli ve tali araç 
belirlenmelidir. Parti sorununda komünistlerin güdümleneceği 
nokta~ halkın sorunlarına yabancılaşmış, devrim hedefinden uzak
laşmış, devrimci mlicadelenin gerektirdiği örgütlü mücadeleye gir
meyen, kapitalist sisteme karşı devrimci bir tavır almaya mccali 
kalmamış. lıırpalanmış, bitkin ve yorgun unsurlar değil; halkımızın 
ve onun tarihsel ve hayati gereksinimleri olmalıdır. Mevcut koşul
larda, tartışmasız, toplumsal bir devrime ve devrimin partisine ge
reksinim vardır. 

Sorunu hu düzlemde tartışırken anlamsız ve yersiz kimi kaygı
larla, açık ve samimi davranmaktan geri dunılmaınalı, tabir caızsc 
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takiye yapılmamalıdır. Bu hem marksizmin, hem de çağımızın bir 
gereğidir. Çelişkilerin ve ideolojik saflaşmaların oldukça keskin 
biçimler aldığı mevcut tarihi konjünktürde takiye yapılarak yol alı
namaz. Unutmayalım ki, marksizm- leninizın ve devrimci komü
nist partiler ancak yalın bir tutum ile ve ideolojik, politik, örgütsel 
alanlarda kendini yeniden üreterek hak ettikleri saygınlık ve prestij 
kazanabilir; milyonlarca işçi ve emekçiyle ancak o zaman bütünle
şebilir. 

Mevcut sürecin, sosyalizm aleyhine bir gelişim seyri izlediğine 
bakarak, hedeflerimizi ve idealleriınizi sulandırıp ınuğlaklaştıra
ınayız. Sorun biraz da, "kapitalizm tarafından dayatılan ve günün 
modası olan liberal, sosyal demokrat mı olacağız; yoksa, tüm da
yatma ve kuşaimalara karşı devriınci-komünist mi kalacağız''" so
runudur. Bence elbette ikincisi. 

Şu veya bu nedenden dolayı, komünistler, sosyal demokratlığın 
rolünü oynamaya kalkışnıamalı; kendi tarihsel rolünü sürdürmükte 
ısrar etınelidirler. Yasal parti sorununa da bu mantıkla yaklaşılma
lı, devrimin gerektirdiği partiye uzak duran unsurlar sürüklenmeli, 
ikna edilmeli, değilse mutlak surette aşılmalı, asıl cephemiz mil
yonlara dönük olmalıdır. 

Yasal bir partinin her şeyden önce herhangi bir yapının değil 
ama, tabir uygunsa devrimin ve sosyalizmin izdüşüm partisi olma
lıdır. 

Örgütlü devriınci mücadeleye temelden karşı olan, kapializme 

ve gericiliğe karşı net tutum almayan/alamayan, sınıflar arası nıl"ı

cadelede en azından taraf olmayanlarlayasal da olsa işçi ve emek
çi yığınların devrimci ve sosyalizan partisini yaratmak mümkün 
değildir. Böylesi unsurların yasal bir partide yer almayacakları ve

ya birlikte yürünülemiyeceği anlamına gelmiyor. Eğer yasal parti
nin devrimin ve sosynlizmin izdüşümü olmnsına itiraz etmiyorlarsa 
ıncsde yoktur. Bir çok alanda bu ve daha geri unsurlada belli çer
çevelerde çalışılabileceği, hatta bunun bir zorunlu luk olduğunu bc
Jirtmcliyiın. Ancak h<ıh::.e konu olan işçi ve· emekçilerin devriınci 
sosyalizan parti sorumı ise, bazı ölçüler zaruridir. 

Netice itibariyle bizim açıinızdan bugün yakıcı olan sorun öyle 
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veya böyle yasal bir parti kurmak veya birileriyle hemen bir yasal 
parti kurmak sorunu değildir. Bu nedenle yazıının konusu tek başı
mıza biz veya birileriyle yöneleceğimiz yasal bir partinin bileşen
leri, fonksiyonu tüzük- progranı içeriğinin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin somut önermeler içermekten çok; komünist bir partinin, ge
nel olarak yasal parti sorununa ve özel olarak ta devrimci-komü
nist bir partinin gerekli gördüğüm kimi yönlerinin genel tarifini 
içerecektir. Elbette böyle bir tarif, yasal parti sorununa nasıl yakla
şılması gerektiğini de genel hatlarıyla içerecektir. Tartışmanın bu 
kapsamda yoğunlaştırılması gerektiğine inanıyorum. 

Bu nitelikli bir tartışmanın, aşılmış ve gereksiz olduğu, asıl tar
tışmanın, yasal bir parti sorununa odaklandırılnıası gerektiği düşü
nülebilir. Ve böyle bir yazıyı hangi ihtiyaçların oraya çıkardığı ki
milerince sorgulanabilir. Öyle düşünmediğimi ve de böyle bir ace
leye de gerek alamadığını, gerçekten yasal alanda fonksiyonel bir 
parti yaratmanın bu tartışınalarda sağlanacak netlik ve somutlukla 
direkt ilgili olduğunu, olası tasfiyeci-reformİst eğilimiere karşı 
devrimci bir siyasal zırh oluşturmanın daha acil ve tarihsel bir 
önemde olduğu kaydını düştükten sonra, soruna bir başlangıç ola
rak bir yazı kapsamına sığacak ölçüde belli yönleriyle açmaya çalı
şacağım. 

I.EGALİTE -iLLEGALİTE SORlJNIJI\DA 
DEVRİMCİ YAKLAŞlM 

Lcgalite- illegnlite sonınıında müthiş bir terıninoloji kargaşası
nın ve tam hir kördöğüşü yaşandığını belirtmiştim. Dolayısıyla so
nıııa öncelikle bu k"vramları yerli ycriııc oturlmakla baöbyalım. 

Çoğu k~:z iliegalite eşittir gizlilik, gayri me!-jnıluk; legalite eşit
tir açıklık, meşruluk olarak anlaşılnıaktadır. Bu yaklaşımın olduk
ça yüzeysel ve yaıılış olduğunu hc:lirııncliyiın. I3azcn illegal olan 
s;:ınılanın nksine, !ega! olaııctan daha açık ve daha meşru olabildiği 
gibi; legal olup ta. iliega i olandan daha az açık ve meşru davranan 
olııııabiliyor. 

Bu belirleme asıl olarak yapınııı teorik-siyasal içeriği ve örgüt-
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sel politik işleviyle direkt iliniili bir sorundur ve yine sanılanın ak

sine illegal olup ta devrimci iddia ve değerlerden bir hayli uzak bu

lunabileceği gibi, tersinden de !ega! olup ta illegal olandan daha 

uzlaşmaz ve devrimci bir içerikle de olabilinmektedir. Bu da yine 

tamamen mevcut siyasal koşullar ve aracın genel hatları ve .kulla

nımıyla direkt ilintilidir. 
Legalite burjuva devletin hukuki çerçevesidir. Bu çerçeve dahi

linde kalan örgüt ve çalışmalar terminolojik olarak "legalite" şek

linde tanımlanır. Kendini bu çerçeveyle sınırlamayanlar ise "ille

gal" olarak tanımlanıyor. 
Legal- illegal örgütlenme ve çalışmayla, açık- gizli çalışınanın 

yer yer çakışarak benzer anlamlar içerebileceği gibi, çeşitli koşul

larda bazen de ayrışabilmektedir. lllegal (yasalara göre yasak) bir 

partinin dışa yönelik görüşleri ve eylemlerinin önemli bir bölümü 

açık olmak zorundadır. Çünkü bir partinin temel amacı görüşlerini 

en geniş yığınlara taşımak ve yığınları bu görüş etrafında örgütte

yerek iktidar mücadelesine sevketmektir. Görüşlerini dar bir grup 

içerisinde sır gibi saklayan siyasal bir parti elbette düşünülemez. 

lllegal fikirlere sahip olmakla, gizli fikirlere sahip olmak, bu bağ

laında apayrı şeylerdir. 

Kurulu bir düzeni devriınci yollardan ele geçirip, iktidarını kur

mayı amaçlayan bir yapının fikirlerinin yaşam şansı bulması için 

somut dunnnun bir gereği olarak elbette illegal olmalarıdır. Böyle

si görüşleri burjuva legalitesiııc (hukuk çerçevesine) oturtmak ica

zete tabi kılmak mümkün değildir. Ancak toplumsal bakımdan ~v

rimci görüşlere sahip olan ve de görüşlerini yasaların kabnl çerçe

vesine uydurabilenler açısından sorun yoktur. Bu anlayışlar her 

şart altında yasal çalışınayı temel bir alan olarak kullanabilir. An

cak işçi sınıfınlll devrimci iktidarını hedefleyen \'C buıjuva iktidar

la uzlaşmayı kesin çizgilerle reddeden devrimci komünist bir yapı

mn, fikirlerini leg:al çerçeveye (siyasal şartlara göre bu çerçeve ne 

kadar geni~ olursa olsun) sığdırması mümkün olamaz. Elbette de

ğişen siyasal koşullara göre legal alanları daha geniş ve yaygın 

kullanması sözkonusu olabilir. Bu sorun devrimci bir ayrım nokta

sıdır. 
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Küçük burjuva hareketlerinin aksine sorun yasaların bize de ya
şam şansı tanımasını isternek değil. Kürt komünistleri !ega lite-ilie
galite sorununa devrimci bir iktidar perspektifine sahip olmayan 
veya iktidar sorununu küçük burjuva temellerde "demokratik kaza
nım sorunu olarak gören" siyasal akımlardan temelden farklı yak
laşmalıdır. 

Komünistler, legal alanlar genişlesin veya daralsın, herşeyden 
evvel bu soruna ilkeli yaklaşmalıdır. Marksist-leninist görüş ve 
devrimci hedeflerinin tek güvencesi, burjuvazinin uzanamıyacağı, 
kontrol ve etkisi dışında proleteryanın bağımsız ve özgürleştirilıııiş 
bir örgütlenme aracı olarak illegal parti, örgütlü mücadeleyi her 
şart altında sürdürebilmesinin temel bir güvencesidir. 

Genel burjuva devlet yapısı, özel olarak ta T.C faşist devlet ya
pısı böyle bir zorunluluğu bizlere yaşamsal bir sonıı: olarak dayatı
yor. 

Dönem dönem burjuva devletler yapısıııda gerek toplumsal mu
halefetin baskısı, gerekse de sermayenin dönemsel çıkarları ve 
uluslararası sermayenin dünya ölçeğinde giriştiği çeşitli taktik nıa
nevralarıııın sonucu olarak, bir takını esnemeler veya "denıokratik
leşmelcr"in gündeme gelmesi olasıdır. Ancak bunun yanıltıcı ve 
geçiçi olacağı, devrimci bir yapıya yaşanı hakkı tanıyacak nisbette 
geniş olmayacağı unutulmamalıdır. 

Bu durumda komünistterin legal alanlardan her halUkarda uzak 
durması, legal veya yasal örgütlenmeler ve mücadeleleri reddetme
si anlamı çıkarılabilir nıi '> Elbette hayır. Tersine, devrimci komü
nistler ulusal ve toplumsal bir devrimin (sosyalizmin) zaferi için 
toplumsal hayata dair olan herşey büyük bir ustalık ve nıilitanlıkla 
kullanmalıdır. Koınlinistler, sosyalizm davasına en geniş yığınları 
çekebilnıek için, ideolojik, politik görüş ve yaklaşımlarını en geniş 
y1ğınlara taşıyacak zengin araçlara ihtiyaç duyarlar. 

Bir bilim olarak Marksizm -leninizmin, onun toplumsal alanı 
olan sosyalizmin, tek bir mücadele araç ve yöntemine hapsedilme
yecek kadar geniş bir bilim olduğunu, yine en iyi komünistler bil
mektedirler. Kürt komünistleri, yasal ve yasadışı toplumsal etkin
likle ilgli olan tüm mücadele yöntem ve araçlarını ilke olarak red-
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detmez. Asıl hassasiyet noktamız ve itirazımız, çeşitli gerekçeler 

ileri sürerek yasadışı örgütlenmeyi reddeden, mücadeleyi devrimci 

temellerden kopararak liberal-burjuva uzlaşmacı reformisı yakla

şımlar düzeyine indirgenmesidir. 
Başa dönecek olursak devrimci sınıf, her her türlü savaşını ve 

taktik yöntemlerini kullanmayı öğrenmesi gerektiğini ve yeri gel

diğinde önem kazanan bir alan olarak herhanği bir biçim ve yön

tem öne çıktığında hocalamadan farklı mücadele biçimlerini kulla

nacak yetenekte olmalıdır. Komünistlerin herşeye hakları olabilir. 

Fakat kitle ve sınıfın öfkesi patladığında hazırlıksız yakalanıp, pat

layan öfkenin öncülüğünü yapamamaya hakları yoktur. 

Dolayısıyla, açık yasal çalışn,aya, legal örgütlenmelere, her ila

lükarda oportünizim ve likidatörlük, illegal örgütlenıneyi ise dev

rin'ıcilikle özdeşleştirınemek gerekiyor. Bunu Marksizm-leninizm 

adına savunmak ise saçmalıktır. Devrimci olup olmamanın salt 

araç sorunuyla ilgili olmadığını da belirtmiştik. Devrimci faaliye

tin asıl güvencesi teorik, ideolojik, politik sağlamlık, programatik 

yaklaşım, uzlaşmazlık ve militan istikrarlılıktır. 
Özellikle bugünkü şartlarda ulusalmücadelede önemli bir kilit

lenınenin yaşandığı, sınıf mücadelesinde ise işçi sınıfının üzerine 

düşen tarihsel misyonu yerine getirmekten halihazırda uzak oldu

ğu, kitlelerin yoğun bir burjuva kültür bombardımanı altında müt

hiş bir yozlaşma ve ahlaki erozyona uğradığı, komünist hareketin 

örgütsel yapısında yaşanan darlığın devam ettiği, ideolojik yenilen

me, devrimci amaçlarla politik propaganda, kadro ve kitle alanında 

güç biriktirme ve mevcut niteliği geliştirme görevlerinin ön planda 

olduğu, tüm çabalara rağmen bunun aşılmasının bir realite olarak 

ortada durduğu bu dönemde açık !ega! kapışına düzeyindeki meşru 

mücadele örgütlenmelerinin önemi gözardı edilmemelidir. Bir baş

ka gözardı edilmemesi gereken ise herhangi bir ölçüt olmaksızın 

mevcut tıkanıklığın aşılmasında !ega! alanın her derde deva bir ça

re olarak sunulaınayacağıdır. 
Özellikle önemli olan, bu alanların hangi ideolojik, siyasal, fel

sefi amaçlarla kullanılmak istendiğidir. Kürt komünistleri yenilen

me, toparlanma, güç biriktirme, niteliği artıırma ve ıneşrulaşına 
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sonınunda yöneleceği !ega! araçlarda veya bu amaçla oluşturacağı 
çeşitli ittifak ve birliklerde belirli kıstasları gözetmek durumunda
dır. Sözgelimi yöne! inen belirli siyasal birlikler ve !ega! parti soru
nunda, birlik olursak veya legal parti kurursak güçlü oluruz yakla
şımının tersine, ideolojide- politikada - siyasal alanda yapımızı 
güçlendirerek güç olunabileceği bir an olsun unutulmamalıdır. Ide
olojik-politik yaklaşımların, sınıf tavrı ve devrimci iktidar hedefi 
net olmayan ideolojide, politikada, vb. özde ayrışan, ancak biçim
de aynı gibi görünen siyasal yapıların matematiksel toplamının, 
maddi bir güç anlamına gelemeyeceği, hatta yeni ayrılıklara, bö
lünmelere gebe olacağı ve güç kayıplarına yol açacağı bilinen bir 
gerçektir. 

Bugün ülkemizdeki birlik yaklaşımlarında ve kullanılacak araç
lar konusunda bu yanlış yaklaşımların egemen olduğu biliniyor. 
Öyle ki güçlenıııc siyasal bir güç olma, yeni bir toplumsal çıkış ya
ratma adına, Mevlana mantığıyla " kim olursan ol gel" temelinde 
birlik sorununa yaklaşınanın ideolojik ve siyasal belirsizliği ne ka
dar derinleştirdiğini, bu yapıları devrim hedeflerinden ne kadar 
uzaklaştırdığı açıktır. Böylesi partilerin her tanıma uyabileceği, an
cak sınıfpartisi tanınıına uyınayacağı da açıktır. 

Güç olma, dolayısıyla devrim için, sosyalizim için güç olma 
adına yönelinen süreçlerde Kürdistan burjuvazisiyle, onun fabrika
sında çalışan işçiyi aynı siyasal araç içerisinde düşünmek veya ül
kemizin gerçeği diyen:k dini gericilik hatta politik islamla komü
nistleri nynı ütopya uğrunda mücadele içerisinde düşünmenin bi
limsel bir mantığı olabilir mi? 

En basitinden bir fabrikada aynı siyasal parti içerisinde örgüt
lerımiş patrorıla (ya da toprak ağasıyla) işçinin sııııfsal çıkarları, en 
basit ekonomik-demokratik hakları uğruna mücadele nasıl gelişti
rikcek" Kuvvetli ihtimal böylesi anıorf bir parti yapısında i~veren 
o tc)kilatın etkili bir yöneticisi dunımıındn olacaktır. (Demokrasi 
gelcııcğinıiz, bugüne k:ıdar humqı hep böyle olduğunu göstL'rmiş
tir.) Böyle bir durumda işçinin parti yiiııcticisiiıe karşı hak arayışı
nı nasıl yönelteceğini doğrusu merak ediyorum. Veya dinin politik
leşmesi ve iktidar ortağı oln1ası durumunda koınünistlerin, hatta 

m 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çağdaş demokrat insanın yaşam güvencesini ne garantiliyecek? 
Humeyni'nin TUDEH' le birlikte Şah'a karşı ortak mücadelesi ko
münistlerin, ilerici güçlerin akibetini, trajik sonlarını değiştirmeye 
yetti mi? Bugün birçok Kürt siyasal hareketi ve aydını Iran dev
rimci hareketinin hatalarını tekrarlamakla sakınca görmemektedir .. 

Benzer bir eğilim, farklı bir düzlemde Türkiye cephesinde ya
;anıyor. ÖDP, emek adına bu cambazlığı en iyi beceren, her eğili
mi ortak bir konsensus etrafında toparlayanlardan sadece biridir. 
Bu renk cüınbüşünde ÖDP, sistemin emekli olan solu yerine büyük 
bir hızla sürükleniyor. Rejime daha kaba bir yedeklenme, Kürdis
tan 'da, DKP ile başladı bile. 

Legalite, belirli bir zorlama faktörüyle çeşitli nedenlerden ötürü 
burjuvazi tarafından ilk fırsatta geri alınmak üzere verilmiş veya 
verilmeye zorlanmış bir ödündür. Bunun özü geçici bir uzlaşmadır. 
Uzhışıııaııın koşullarını, güç ilişkileri ve politik alanda sağlanan 
ıııeşruluğun ve üstünlüğün kimin elinde olduğu belirliyor. Ülke
nıizde legalite sorununun oldukça sınırlı olduğu biliniyor. Ülke
ınizde legalite sorununun oldukça sınırlı olduğu en ufak bir de
mokratik talebin kan ve barutla buğulmaya çalışıldığı, halkımıza 
karşı aıııansız, kirli bir savaşın yürütülmesi, devletin halen asli po
litikası dunınıundadır. Dönem dönem gündeme getirilen denıokrap 
tikleşıııe sorunu, çeteler olayında yaşanan gelişmeler, TÜSIAD ra
porları vb_ gelişmelerin hiç birinden, kirli sa\'aş aygıtı halinde olan 
de,·let yapısında değişiklik anlamı çıkartı lmalıdır. Sınırlı alanlarda 
oluşan \ega! olanaklar da yoğun bir mücadele sürecinde ödenen 

ağır b~:xkl ler ve sistemin biriken öfkenin patlamasını önlemeye yö
nelik açtığı tahliye kanallarının bir sonucudur. 

Ancak devrimci sosyalist hareketin kitle desteğini de arkalaya
rak a~ağıdan gelen baskılarıyla sökülüp alınmadığı, toplumsal ör
gütlülliğl~n mevcut kazanımları korumada gerekli sağlamlığa sahip 
olmadığı bir g~rç~ktir. Kuşkusuz ülkemizde halk yığınlarının. biri
ken sonıııbrıııın içten içe rejime karşı biriken öfkesinin patlama
sımlan korkan burjuvazi kendi iradesi dahilinde oldukça cılız esne
ınelere girebilınektedir. Bu noktada, Türkiye ve Kürdistan coğraf~ 
yasındaki olanakların bir birinden farklı oldugunu unutmamak ge-
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rekir. Kürdistan koşullannın Türkiyeden kat be kat daha ağır oldu
ğu ve de toplumsal örgütlülüğün etkisinin daha az olduğu da bir 
gerçektir. Bunun böyle olması da 13 yıldır Kürdistan'ın olağanüstü 
bir yönetim altında olmasının, hiç bir kural tanımayan savaş süre
cinin etkisidir. 

Araçlar konusunda yaşanan bir başka sorun ise legalite-illegali
te sorununda statükocu, şabloncu yaklaşımlardır. Devrimci bir par
tinin genel anlamda illegal olmak zorunda olduğunu ve bu yapısını 
sürekli güçlendirmesi gerektiğini tekrar hatırlatarak şabloncu yak
laşımlar üzerinde duralım. Çoğunlukla devrimci kadroların araçlar 
konusundaki yakaşımlan oldukça ki tabidir. Nesnel yaşamın süzge
cinden geçirilmeden kaskatı tanımlada izah edilmektedir. Oysa ki 
Marksizın-leninizmin canlı bir bilim olarak sürekli geliştirilen ve 
çağa uyarlanması gereken özelliği, araçlar içinde geçerlidir. Dev
rimci gör-.vler ve sorumluluklar konusunda bıçak kesiği gibi tas
niilere girilmesi herşeyden önce canlı ve sürekli gelişen yaşamın 
ruhuna aykırıdır. Canlı yaşamı kucaklamak için legalitenin de, ille
galitenin de şartlara ve koşullara göre çeşitli düzeylerde esneme 
gösterınesi gerekebilir. Sözünü ettiğimiz legal, yarı legal alanları 
kullanma esnekliği değil bu durumun zorunlu ve vazgeçilmez ihti
yaçlar olduğunu daha önce belirtmiştim. Vurgulamak istediğim ya
sal, yasadışı araçlarda kesinleştirilıniş görev ve sorumluluklardaki 
tasnif mantıı!ıdır. 

lllegal tahkim edilmiş bir örgüt-partinin (bu en katı olarak aske
ri yapıda olabilir) meşru, açık alanlarda tahkim edilmiş yapıların 
belirli ölçülerde görevlerini yerine getirebileceği gibi, legal ko
ımnılanmaların da yer yer önemli illegal görevleri yerine getirebi
leceği mliınkiin ve hatta gerelidir. Legal, illcgal yapıların herbiri
nin elbette kendine göre özgünlüğü vardır. Ancak bu özgünlük, ya
pıların arasında aşılması gl'ıç kalın duvarlar örmek olarak algılan
mamalıdır. Her iki alan da sürekli, karşılıklı olarak birbirini besli
yen nitelikte olmalıdır. Yöneliııen yöntemler arasında her düzeyde 
gereken diyalektik uyumluluk yaratılınadıkça, bunlar birbirinin 
karşıtları olarak algılanacaklardır. Farklı anlamda yürütülen müca
delenin her biri korrıünist partinin birer sacayağı dır. 
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Gerek i!legal örgütlenme konusunda, gerekse legal örgütlenme, 
büyük ölçüde bugüne değin kullanılan yöntemlerden ve yapılan
malardan farklı davranmak, sürekli bir yaratıcılık içinde olmak ge
rekiyor. Genelgeçer kabul gören bir çok yöntem, örgütsel ustalıkla, 
çağımızın özelliklerine göre yeniden uyarlanmalıdır.Komünist ya
pılarda darlığın bir boyutu da mücadele yöntem ve tarzının çağın 
gereklerin~ göre uyarlanmamış olmasıdır. Birçok devrimci yapı gi
bi Kürt komünist hareketi de illegal örgüt yapılanmalarında ciddi 
sıkıntılar yaşamaktadır. Bir çok alanda ciddi deşifrasyonların oldu
ğu, tüm titizliğe rağmen yasadışı kurumların istenen nisbette koru
namadığı, kadrolardaki kısırlığın aşılamadığı biliniyor. Karşı-dev
rimci aygıt teknik düzeyde devasa boyutlarda, sürekli kendini yeni
lerken, teknolojinin tüm olanaklarını karşı devrimin hizmetine su
narken, devrimci güçlerin bu oranda kendilerini yenileyemediği, 
özgün araçlar ve yöntemler oluşturmada, çağımızııı gerektirdiği 
devrimci tarzı yaratmada gerekli beceriyi ve taktiksel ustalığı gös
teremediklerini belirtıneliyiın. 

Marksist-Leninist teoriyi sarsılmaz bir iradeyle toplumsal yaşa
ma uyarlamaya ve Kürdistan işçi-emekçi hareketinin faşist burjuva 
düzeni tasfiye ederek, proletaryanın devrimci diktatörlüğünü kur
ma kararlılığına sahip olduktan sonra, bütünlüklü devrimci bir 
program ve yasadışı komünist örgüt yapısına tavizsizce sanldıktan 
sonra legal alanlarda çalışma, devriınci esneklik sorunudur. 

Nesnel koşulların ortaya çıkardığı güç ve olanaklann çeşitli 
taktikler, mücadele ve örgüt biçimleriyle değerlendirilmesi sorunu
dur. 

Unutulmamalı ki devrimin, salt bir öncü grubun işi değil, kitle
lerin katkısı ve çabasıyla kazanılacak bir hedef olması nedeniyle, 
komiinistlerin, siyasal etkilerini kitlelerin en geri kesimlerine va
rıncaya dek yayınaları, kendi öz deneyimleriyle de öncünün amaç 
ve hedeflerini beniınsenıeleri ve tayin edici o an geldiğinde komü
nist öncüyle birlikte siyasal iktidarını almak üzere en geniş yığın
ların harekete geçmesinin güvence altına alınması komünistler için 
devrim adına zorunludur. 

Devrimci hazırlık tekdüze, kitlelerin yalnızca belirli (arı) bir 
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bölümüyle ya da mücadelenin salt belirli bir biçimiyle yetinilerek 
değil, işçi ve emekçi hareketin, bütün bir toplumsal yaşam çeşitlili
ği ve zenginliğini içermelidir. 

Toplumsal etkinlik, koşullara göre sınırları ve ölçüsü sürekli de
ğişen ve çeşitlenen; yasal, yarı-yasal ve yasa-dışı sosyal, siyasal ve 
kültürel, sanatsal v.b. aygıtlarla kendini ifade eden çok çeşitli alan 
ve süreçlerin toplamı olarak geliştiği açıktır. Ciddi bir Çevrim ha
zırlığı içerisinde bulunan komünist hareket, bu alan ve süreçlerin 
tümünde faaliyet göstermeyi, burjuva iktidarla her alanda ve her 
zeminde kendi araçlarımızı esas alarak burjuva araçları da kullan
masıııı bilmek durumunday ız. 

Genel olarak vakıf, sendika, basın, dernek ve siyasal partiler gi
bi çeşitli yasal alan ve aygıtlar buıjuvazinin işçi sınıfı ve emekçi 
yığınları kendi etkisi altına almaya ve devrimci çıkışları dar bir 
çerçeve içerisinde tutmaya çalıştığı alandır. Sözkonusu alanlarm iş
çi ve emekçi yığınların kafalarında yanılsamalar yaratmalarını, 
burvuvazinin ideolojik-kültürel bombardımanına uğramalarıııı ve 
sisteme bağlanmalarını önlemek, devrimci komünist güçlerin bu 
alan ve araçlarda bilinçli bir çalışmaya koyulmalarından geçer. El
bette, işçi ve emekçi yıgıııların bulunduğu alanlardan 'yasal ieazet
lidir, gericidirlcr' gerekçesiyle uzak durmak, onları perspektifsiz 
bırakmak, buıjuvazinin insafına terketmek olacaktır. Işçi ve emek
çileri rejim entegrasyonundan kurtarmak ve toplumsal bir devri
min gereği ve önemine ikna etmek için bu kurumlardan yararlan
ınayı ustalıkla başarmak temel bir zorunluluktur. 

Ulusal ve toplumsal devrimin hazırlıgında hiçbir biçimde ihmal 
edilmemesi gereken asıl alan yasadışı örgütsel alan olduğu da unu
tulmamalıdır. Diğer alanlarda yapılınası mümkün olmayan devrim 
hazırlıkları kuşkusuz bu alanda yapılacaktır. En gelişkin burjuva 
demokrasisinde dahi devriınci dönüşümü esas alan bir yapı için bu 
alaıı ın gözden çıkan lanıayacağını, devrim için asıl )lazırlıkların ör
gütleııcccği temel alanın yasa-dışı olduğu kaydını birkez daha dü
şeliın. 

Bıııjuva iktidarlarının bile çeşitli örgüt ve aygıtlarla yasadışı ge
reksinimlerini karşılamak (iktidar yasallığına rağmen) kendi varlı-
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ğını korumak için örgütlendiği bu alandan devrimci komünist güç

lerin, işçi ve emekçi yığınların bir takım kaygılarla geri durması 

hiçbir biçimde sözkonusu değildir. 
Kitleleri kazanmanın veya burjuva etkilere karşı korumanın 

ötesinde yasal, yan-yasal ve yasa-dışı birçok alanda örgütlenmenin 

bir diğer önemiyse, devrimin hangi alan üzerinde bir patlamaya 

dönüşeceğinin önceden kestirileınenıesi veya birçok alanda birlikte 

devriınci bir patlamanın gerçekleşebileceğidir. Dünyadaki devriın

ci patlamaların büyük üırklılıklar ve zenginlikler içerdiği unutul

mamalıdır. 
Bugün ülkemizde sözkonusu olan bunalım ve çelişkiler, ulusal 

sonında yaşanan kilitlcnnıe, yoğunlaşan emek sömürüsü ve çeşitli 

alanlarda artan gerici faşist-saldınlar vb. dalgalanmalar göstererek 

her alanı devrimci bir patlanıaya hazırlıyor. Devrimci bir patlama

nın ne zaman ve nerede olacağının kestirilemeınesi, hangi aracın 

öne çıkacağının çok somut bilincınemesi, çeşitli alanlarda silahlı

silahsız gerekli yığmak ve hazırlıklara girişilmesini zorunlu kılar. 

Devriınci patlamalarda konıünistlerin hazırlıksız yakalanınası ka

dar kötü bir felaket olamaz. Dolayısıyla ulusal ve toplumsal dev

rim hazırlığı, olası tüm toplumsal gelişimi kucaklayacak genişlikte 
ve oluşacak olan her siyasal koşula sarsılmadan kolay adapte ola

cak kabiliyetıc olmalıdır. 
Devrimci bazıdıklarda hiç bir aracin biri diğerinden daha 

önemsiz ve gereksiz değildir. Hem devrimin hazırlığında, hem de 

devrim anında her araç kendince vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

Toplumsal devrimin zaferi ancak silahlı lıazırlıklardaıı en yasalha

zırlıklara varana dek gc-ni~ yelpazede yapılan hazırlıklar ilc sağla
nabilir. 

I.EGAL ALA:" (".·\l.l.)\J,\SI'IDA LİKİIJASYO:\TA KARŞI 
l!YANIK OLMAK 

Lcgal alan çalışması. dohyısıy:ia yasal parti çalışınası yukarıda 

helirttiğim çerçevede ele a!ınıyorsa hiç bir anormallik ve sortın 

yoktur. Ancak yasal parti çalışınası kimi nedenler ileri sürerek ya-

ra 
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sadışı partinin karşıtı ve reddi olarak sunuluyor ise o zaman ortada 
çok önemli, itiraz edeceğimiz bir sorun var demektir. 

Marksim-leninim bilimine ve bu bilimin bugüne kadar ürettiği 
tüm değerlere fiitursuzca saldırılar, tarih boyunca sürdüğü gibi, re
el sosyalizmin zaafa uğradığı günümüz koşullannda daha da bo
yutlanmış durumdadır. Marksizm-leninimi yargılamak, işçi sınıfı 
ve emekçi halkların gözünden düşürmek, emperyalist burjuvazinin 
hep öncelikli hedefi olmuştur. Bu bilinen karşıtların doğal bir süre
cidir. Ancak dünden farklı olarak bugün, uluslararası komünist ha
reketin ve ülkemizdeki sol güçlerin saflarında da bu saldırı kam
panyasına katılanlar oldu. Tehlike ve tahribatın boyutunu bir kat 
daha arttıran da sol cepheden yapılan saldırılardır. Kürdistan 'da 
birçok siyasal hareketin Marksizm-leninizmden ve sosyalizm mü
cadelesinden tam bir kopuş içerisine girerek küçük burjuva halkçı 
hareketlere dönüşmesi, sınıf savaşınıı-sosyalizm mücadelesini red
dederek kavgayı demokratik sınırlara çekmeye çalışması, hem 
uluslararası plandaki ilişkileri, hem de ülkedeki örgütsel konumla
nışını bu siyasal ekscıı üzerine oturtması/oturtmaya çalışması soru
nunboyutlarını ve dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz tehlikenin 
yoğunluğunu ortaya koymaktadır. 

Reel sosyalizmin bugün içine diiştüğü olumsuzlukların sonım
luluğunu bilimsel öğretiye yüklemek; buradan hareketle hu öğreti
nin 'iflas' ettiğini il~ri sürmek, çıkı~ yoluı1lt Marksizm-leninizmin 
dışında bulmaya çalı 0 ıııak, teslimiyet i de kaçıııılınaz kılıyor. 

Elbette Marksizın-Lenini7ııı de. her bilim gibi ya 0ayan canlı bir 
bilim olarak sürekli geliştirilmesi, yeni döneme göre yl:niden üre
tilmesi gereken bir bilimdir. Kw;kusuz hu da. ba~ka lim3nlara sığı
narak, tüm eleğerleri rcdderek; iirctiın yapma adma yüzyıl önce Lc
niniznı tarafımLııı at;>rlnıı~ olan so~yal-dcmokrat ;:ınlayı:-;;ları yeniden 
keşfedip sunarak )i~-ıpılamaz: hu tutum marksist harekete yol aldır
maz. Amerika'ya yeniden gilınck kc~if ;.;ayılamıyacağı gibi, a:-;;ıl
nıı;; üretimll'r de üretim sayılmaz. 

Ayrıca hirçok sol han~kct f\1;ırksim-kniniznı biliminin özlinti, 
yöntemini kavrayıp onu temel almak yerine, mekanik tanımlar sil
silesi olarak algılamak, bu bilime asıl tahribatı veren bir yöntem-

~~--~~~~-w-.----~~~~-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dir. 
Sosyalist mücadele cephesinde yaşanan kimi sorunların aşılma

sında en temel yöntem Markizm-leninizm bilimine ve temel evren
sel ilkelerini sulandırmadan sıkı sıkıya sarılmaktan geçer. 

Sözünü ettiğimiz saldırıların başlıcalanndan biri de ideolojik
politik olduğu kadar, hiç kuşkusuz bolşevik tipi, leninist parti anla
yışı ve devrimci parti teorisine yöneliyor. 

Bu saldırıların parti aracına yönelmesinin asıl nedeni, M.L bili
mini geliştirmede, bu bilimin yol göstericiliğinin altında ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesini başanya götürmede, işçi sınıfı ve 
emekçi yığınların zaferinin temel garantisi sosyalizmin reel bir ol
gu düzeyine getirmesinde Leninist Parti'nin üstlendiği asıl ve be
lirleyici rolü esas olmuştur. 

Leninist Parti anlayışına yönelmiş saldırıların birçok yönü var
dır. Kamufle edilerek karşımıza çıkartılan çeşitli süreçlerdeki bu 
saldırıları çoğunlukla fark edemeınek mümkün olabilmektedir. 
M.L saflarından kopuşa yönelmiş, dolayısıyla bütün olumsuzların 
aslında bu bilimin bunalımından kaynaklandığını ileri süren ve öl
çüsüz bir' sorgulama'ya yönelen çeşitli sağ sapma akımların (yer 
yer bu sol sapma özelliği de gösterebilir) saldırıların tahribatı hiç 
kuşku yoktur ki, karşı devrim cephesinden yönelen saldırılardan 
daha etkili ve tahrip edici oluyor. 

Özellikle bizim açımızdan birinci derecede önemli olan ülke
mizde mevcut siyasal sürecin yarattığı genel !ıkanıklık, devriınci 
satlardaki kadrolarda giderek genişleyen erozyon ve üretimsizlik 
sonucu Leninist Parti anlayışından giderek uzaklaşnıa eğiliminin 
başgösterıncsidir. Kürdistan 'da birçok siyasal yapı ve kadroda açı
ğa vuran M.L anlayışından tamamen uzaklaşma, halkçı, liberal, 
kiiçük burjuva pariilere dönüşmekten iharctlir. Buna karşııı. komü, 
nist satlardaki kadrolarda baş gösteren çeşitli sağ eğilimler kendini 
açıktan açığa teorize ederek ifade eden, Leninist Parti öğretisine ve 
modeline. karşı cepheden bir saldırı durumunda değildir. Politik 
alanda yaşanan kaos ve sürecin reel olumsuzluğunun etkisiyle ken
disini daha çok günlük pratik tutum ve davranış ilc hissetti ren, hat
la, sözde "daha güçlü hir toplumsal muhalefet ve daha güçlü bir 

m 
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komünist parti" arayışının taktik yaklaşımmda açığa vuran bir nite
liktedir. 

Bir toplumsal ve kadro realitesi olarak karşı karşıyakaldığımız 
yığınla sorunların üstesinden Marksist-Leninist yöntemleri sulan
dımrak gelmemiz mümkün değildir. Türkiye ve Kürdistan'daki bir
çok sosyalist sol hareket, bilimsel sosyalizmi, bilimsel sosyalizm 
yapan tüm temel önermeleri, sınıfın devrimci rolünü ve devriınci 
yapının mücadelesini reddediyorlar. Ulusal özgürlük ve sosyalizm 
zaferinin işçi sınıfı ve emekçi hareketinin burjuva iktidara karşı sı
nıf mücadelesi düzleminde yürütülmesine 'dar sınıf bakışı', sosya
lizm hedefine 'bugünün sonınu değil, şu an halkımıza lükstür' di
yerek uzak durması ulusal sorunun çözümünü emperyalist-kapita
list odaklara güdümleyerek dümeni tümüyle batıya çevirmek, par
lanıenter mücadeleyi temel bir mücadele alanı olarak seçmek, ulu
sal birlik adına 'Kürt' olan herşeyi kapsayan bir ulusal birlik politi
kası izlemek... Burjuva parlaınentosundan, TÜSiAD gibi sermaye 
örgütlerine kadar, birçok gerici, faşist, sermaye odaklarının 'de
nıokratikle~ıne', 'siyasi çözüm' gibi burjuva saldırılarına angaje 
olmak, sermayenin özelleştirme vb. ekonomik saldırıları karşısında 
hiçbir reaksiyon göstermemek gibi uzayıp giden birçok noktada 
'sol' hareketin aldığı tavrı, devrimcilik ve sol adına, hele de sosya
lizm adına savunmak mümkün mü? 

Bugün birçok Kürt hareketi açısından sonın cıncğc dayalı ikti
dar sorunundan çok; ulusun tüm renklerini kapsayan uzlaşmaya 
dayalı siyasi çözüm hiçimindcdir. Birçok siyasi yapı emeğc dayalı 
devrimci sınıf iktidmı ve sosyalizmin detlerini dürmüş durumda
dır. Bu da mütlıi~ bir devrimci boşluğu l1eraberinde getiriyor. Ko
ıııünistlerin asıl tarihsel gürevi bu boşluğu işçi sınıfı ve emekçi 
halkın devriıw:i iradesiyle doldurınrık, ulusal mücadelede sosya
lizm öııcülüğliııü güçlendirmek olmalıdır. 

Sağdan esen her türlü rüzgara ve tasfiyeci dalgalara karşı, daha 
sağlanılaştırılnıış ideolojik-politik perspektı1ler ve Leninist Parti 
yapısıyla karşı konulınalıdır. Legal alanın olanaklarım kullanmaya 
yönelirken devrimci kavgnyı düzen içi sınırlara hapseden her türlü 
reformİst ve liki(.btör yaklaınılara karşı güçlü bir direnç gösteri!-
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melidir. Bunun en temel yöntemi çelik disiplinli daha güçlü bir le

ninist parti yaratmaktır. 
Bir yandan dönemin kadro ve kitlelerde yarattığı ideolojik-poli

tik ve kültürel aşınınaya karşı bilinçleri sürekli uyararak diri tut

mak, öte yandan devrimci örgüt araçlarından uzak durma eğilimle
rini önlemek için Leninist Parti öğretisini günlük devriınci faaliyet 

ve bilimsel eğitim çalışmasıııın temel konularından biri haline ge
tirmek ve komünist parti bünyesini hastalıklı, dayanıksız, ikircikli 
unsur ve anlayışlardan arındırmak gerekiyor. Mevcut koşullarda iş

çi sınıfmda yaşanan yoğun örgütsüzlük ve komünist kadrolarda baş 
gösteren iddiasızlık, konformist eğilim, çaraklaşına ve pelteleşıne 

gibi berbat ortama rağmen bunu başarabilmek hayli zor bir görev-. 
dir. Ancak devrim ve sosyalizm adıııa bunu başarmaktan başka bir 
çıkar yol da yoktur. 

ÖNCELİCİMiZ YASAL BiR PARTi Mi, YOKSA 
KOMÜNiST PARTi'Yi GÜÇLENDiRMEK MiDiR'? 

Komünistler açısından yasal parti sorunu bugüncin koşullarında 

devrimci-komünist bir parti sorunundan sonra ele alınması gereken 

bir sorundur. Çünkü devrimin partisi olan yasadışı parti olgusu 

güçlendirilmedenı asıl işlevi yerli yerine oturttılarak ete-kemiğe 

büründüriilmcden, yasal partiye ağırlık verilmesi veya temel bir 

mücadele aracı olarak seçilmesinin sözkonusu olamayacağını be
lirtıneliyinı. Yasal bir parti aracı komünistler açısından illegal fi
kirlerinin daha geniş yığınlnra taşınması, komünist partinin ideolo

jik-politik etki alanını g~ı:i~lctmesi, devrimin sınıf ve kitle gücünü 

yaratması v.b. noktasında devreye giren tali h ir örgütsel araçtır. _Do

layısıyla asli araç atlaııarnk, ihıııale uğratılarak t'-lli araca yoğunlaş

mak bilimsel bir yaklaşım olmasa gerek. Bunun böyle olması, ko

münistleriıı genel ola~ak yasal bir parliye yükledikleri işlev kadar 
komünist\erin öznel, somut durumu ve öncelikleriyle de ilgilidir. 

Bugün komünist bir partinin sahip olması gereken nice! ve nitel 

düzeyinde, asgari bir çizgi tutturulmuş olunsaydı, temel işlevi ve 

kadro yapısında belirli bir somut düzey yakalaııılmı> olunsaydı ya-
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sal parti, sorunu nesnel anlamda öne alınacak bir sorun olabilirdi. 
Bu noktada almadığımız açıktır. Birçok yapı gibi bizler de yasal 
parti sorununu, yakalanılmış mevcut bir düzeyin daha da genişle
tilmesi veya korunması için değil. Asli araçta asgari düzeyde yaka
lanılması gereken ölçülerin ve de düzeyin yakalanılmamış olunma
sı nedeniyle yasal parti aracına yöneliyoruz. Bu anlayışın açık iza
hı aslında, "yasadışı parti zemininde yapamadıklarımızı, belki ya
sal parti zemininde yaparız" demektir. 

Bu yaklaşım son derece sağlıksız ve sığ bir yaklaşımdır. Amaç 
ve hedeflerini, temel ideallerini yasal bir parti aracına sığdırabilen
lere diyeceğimiz birŞey yoktur. Ancak ideallerini ve amaçlarını po
litik-siyasal hedeflerini yasal bir çerçeveye sığdıramayan, devrimci 
yollardan iktidar hedefi olanlar açısından böyle bir yaklaşıma sa
hip olmak önemli bir sorundur. Komünist bir yapıyı, giderek dev
rimci ve sosyalist hedeft~n uzaklaştırma ve de amorflaştırına tehli
kesi içermektedir. 

Bizler açısından yasal bir partinin temel işlevi işçi sınıfının
emekçi güçlerin ve sosyalizmin açık ve meşru alandaki mücadele 
örgütü olacak ise yasadışı alanda kadro sonınundan, politik sorun
lara ve kitle sorunlarına kadar birçok noktada yaşanan sıkıntılar, 
yasal partide de yaşanacaktır. Hatta daha geniş bir parti yapısında 
bu sıkıntılar daha çok sorun olacak ve de mevcut erozyon daha da 
derinleşecektir. Günümüzde yasal bir parti, yasadışı bir partiden 
dalw az politik üretim, özveri ve militanlık gerektirmiyor. Tersine 
daha çok enerji, üretim, militanlık ve ideolojik-politik sağlamlılık 
gerektirmektedir. Çünkü bu alan buıjuva etkileşime daha açık bir 
ni tel iğe sahiptir. Yasal bir partiye kadro ve kitle alanında güç topla
ma, komünist satlarda yaşanan erozyonun önlenmesi gibi salt sub
jektif ııiyctlerle yöneliııiyorsa, bunun çok kötü ve yanlış bir adres 
olduğunu belirtıncliyim. 

Elbette mevcut koşullarda yasal bir parti. ~üphesiz komünist bir 
parti ve de devrim partisi olmayacaktır; ama devrimci ve sosyali
zan ni tel ik li bir parti olması zorunludur. Emekçi Kürt halkının ve 
işçi sınıfinın devriınci çıkarlarını esas alan, emperyalist-kapitalist 
sisteme ve her türlü buıjuva gericiliğine karşı çağdaş ve demokra-
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tik bir duruş sergileyen, ulusal özgürlük ve sosyalizm perspektifin
de Kürt halkının ve işçi sınıfının açık alanda soldan müdahalesini 
esas alan bir parti olmalıdır. Olacaksa eger Kürt halkı ve işçi sınıfı
nın bugünkü koşullarda esas ihtiyacı böyle bir partiyedir. Kürdis
tan'daki mevcut siyasal boşlukta sosyalizan ve devrimci yasal par
tiyi bir sınıf gereksinimi olarak bu zeminde zorunlu kılıyor. 

Yasal parti sorununda tartışma ve çabalar bu noktada yoğunlaş
tırılmıyorsa, işçi ve emekçilerin sistemi kuşatacağı ve toplumsal 
bir devrimin yolunu döşemeyecekse bu çabalar zaman ve en e rj i 
kaybı olacaktır. Aynı zamanda !ega! mücadeleyi, açık kitle çalış
masını tek bir araç olarak yasal partiyle sınırlama sığlıktır ki; bu da 
devriınci faaliyeti bir başka düzlemde fetişleştirınektir. 

Açık ve meşru alanda, koınünistlerin değerlendirebileceği ve 
değerlendirmesini bekleyen yığınla araçlardan sadece biri yasal 
partidir. Sendika, vakı!~ dernek, kooperatİf v.b. yığınla demokratik 
kitle örgütü atlanarak, üstelik komünistler bu alanda faaliyetlerini 
daha olası ve somut yürütebilecek iken ve hatta binbir güçlükle 
başlatılan çalışmalar ortada duruyor iken, işçi-emekçi-aydın-genç 
ve kadın dalgasının alttan gelen eğilimini bu alanlarda kucaklamak 
ve yeni hayat damarları oluşturmak daha mümkün iken, tüm dik
katleri ve eforu yasal partiye yöne! tip kulağımızı tersten gösterme
nin anlaşılır b.ir mantığı olabilir mi?! 

Yukarıda belirttiğim içerik ve nitelikte fonksiyonel bir yasal 
parti aracı yaraıma konusuna itiraz yoksa; belli noktalarda işçi
emekçi-aydın damarı arkalamadan, dipten gelen bir eğilim olarak 
yeni heyecaniara ve iddiaya sahip işçi-emekçi-aydın yaratmadan 
yorgun, bitkin ve hırpalanmış, dinamizmini önemli ölçüde yitir
miş, büyük ölçüde iddia kaybına uğramış, yeteri derecede ciddi bir 
devrim ve ideolojik kaygı taşımayacak olan, bu uğurda gemileri 
yakıııayı göze almayan birkaç yüz kadroyu gevşek bağlarla birara
ya getirerek yasal bir parti kurmak belirlenen amaca ne kadar uy
gun olacaktır? 

Gelecek vaadeden birçok diri ve iddialı yönümüze, ideolojik ve 
politik sağlamlılığımıza rağmen bu durum aşılması gereken bir 
gerçeğimizdir. Kim ne derse desin, bu durum Kürdistan ve Türkiye 
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gerçeğidir aynı zamanda. Kürdistan ve Türkiye'de birçok siyasal 
yapının biraraya gelmesi ve birçok aracı kullanmasına rağmen ya
lıtılmışlık ve marjinallik halen aşılamamış bir sorundur. 

Bu sorunu salt araçlar sorunu olarak görmek, parti aracına see
de edecek kıble olarak ele almak ve yasal partiyi kadim bir çıkış 
aracı olarak ileri sürmek gerçeğe sırt dönmcktir. Işte Türkiye'de 
ÖDP-EP-SlP v.b, Kürdistan'da HADEP-DOP tartışma düzeyinde 
olan beşli girişim, kimi farklılıklara rağmen mevcut kuşatılmışlığı 
aşamadıkları, bunca ulusal ve toplumsal çelişkilere, yığınların ka
baran öfkesine ve dönem dönem sokaklara taşan kendiliğindenci 
kitle eylemliliğine rağmen kitlelerle bütünleşilemiyor olması, soru
nun birlik ve araç biçimlerinden çok daha ötelerde aranması gerek
tiğini gösteriyor. 

Türkiye ve Kürdistan'da birçok siyasal yapının, birlikte olmanın 
ve yasal partinin yarattığı avantajiara denk blr formasyana sahip 
olmadığı, tersinden ise birlik olmayan ve de doğrudan herhangi bir 
yasal parti aracım kullanınayan birçok yasadışı siyasal yapıların 
daha hüyük bir performansa sahip olduğu bilinmektedir. Sorun tek 
başına, birlik ôlma ya da yasal parti aracına sahip olup olmama so
runu olarak görülemez. Siyasal hareketler açısından temel sorun 
ideolojik-politik dokuları, siyasal hedefleri, varolan demokratik 
kitle araçlarının kullanımı ve geliştirilmesi ve en nihayetinde de 
kadro politikası ve kadro yapısıdır. Üzerinde asıl durulması gen> 
ken hu noktalardır, gerisi beyhude çabalardır. 

Sonuç olarak önceliğini ulusal ve toplumsal (sosyalist ) bir dev
rim için militaıı, güçlü ve kitlesel bir yasadışı komünist partisi ya
ratmak olarak belirleyen Kürt komünistlerinin yasal parti sorununa 
somutta yaklaşımları ne olmalı? Bu sorun iki noktada ele alınmalı
dır. Birincisi; daha önce emek ağırlıklı bir parti diye nitelendirilen 
dcvrimci-sosyalizan işçi-emekçi partisi, ikincisi; ulusal güçlerin 
tümünü kendi kimlikleriyle kucaklayacak olan geniö yelpazcli, 
cephe nitelikli ıılıısal demokratik h ir partidir. 

Böylesi partilerin nasıl olınası gerektiği, bu soruna nasıl baktı
ğım, detaylı yakla~ınılarını malıhız kalma koşuluyla şimdilik ana 
hatlarıyla belirimekle yetiniyorum. 

-....-----~
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Hangi nitelikte olursa olsun sonuçta yasal partinin de belirli bir 

ideolojik tanımı olmak zorundadır. Parti sıradan bir araç değil, 

mevcut düzen karşısında belli bir duruşu ifade eden belli hedef ve 

içeriği olan siyasal bir sorun olarak ele alınmalıdır. 

Emek ağırlıklı bir partinin kadro ve kitle iskeletini asıl olarak 

işçi ve emekçiler olmak üzere, yurtsever-devrimci-sosyalist, kadın, 

gençlik ve aydınlar oluşturmalı; işçi ve emekçi zelnini esas alarak 

onun, sınıf karşıtiarına karşı, sınıfsal çıkarlarını savunarak sınıf 

üzerinde şekillenınelidir. 
İdeolojik ve siyasal iskeletini sosyalist perspektif oluştururken 

devriınci yurtseverlik, ilericilik, çağdaşlık gibi değerleri içselleşti

ren bir parti olmalıdır. Politik alanda emperyalizme-kapitalizme ve 

Kürt veya Türk olsun tüm burjuva sınıf ve unsurlara başta politik 

islam olmak üzere her türlü çağdışı, milliyetçi-gerici yaklaşımiara 

karşı cepheden siyasal bir tavır ve günlük politik mücadele yüıüt

mclidir. TC. kapitalist sistemi ve buıjuvaziııin işçi ve eınekçilere 

yönelen ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tüm saldırılarına kar

~~ sınıf temelinde günllik politikalar üreten olmalıdır. "Bugünün 

dünyu gerçeği partinin zeminini daralt ır'· ya da "ulusal gerçeğiıniz

dir" gibi iddiasız bir sürece teslim olan, bilimsel gerçeği ve ihtiya

cı yadsıyan anlayışiara ve emperyalizme, Klirt butjuva unsurlarına 

ve gerici buıjuva yakla~ıııılarına kar:;;ı kesin tavır alınmalıdır. Kürt 

ulusal politikalarında küçük burjuva ınilliyctçlliği değil, devrimci 

vç sosyalist tonu hakim kılınaya çalt;;an parti yapısı ve parti içi iş

kyişt~ demokratik ilke ve geleneği ~sas ahııı yaklaşımlar dışında

ki: anti-clcmoktatik anlayı;;lara karşı durulmalıdır. 

1--Ier siyasal parti gibi hu partinin de parlanıcntoya girme ve ikti

dar olma hedefi olacağı gibi. Kürdi-stan toplumsal devriminin nite

lı ği gözönüne ;:ı.lınarak kitleleri parlamenter mücadeleye: ve kapita

li~t sistemin hukuki çcrçc\·esiııc .aııga_jnıanını değil, sürekli yığınla

rı si:-;tcın dı:;;ı nıücıdck ı.,:izgi.-;inck yükselterek toplumsal devrimci 

ıııuh.::liefek kan.:ıli;c etmey•i amaçlayan bir ııitcliği o\ınalıdır. 

Ozetlc Kürdiswıı i~çi ve emekçi halkının yurtsever, devrimci ve 

~osyalizi1n bir \c~.:-ıl partisi olmaya aday olınalu.iır. Bu çerçevede 

yasal bir partiyi ihtiyaç ularak belirleyen, amaç ve niteliğini net bir 

- ~---·-·--·-
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şekilde başından beri dekiare etmeye hazır olan, tüm samimi parti, 
örgüt, kurum ve şahsiyetlerle gecikmeden, bir an önce yasal bir 
partiye yönelinmelidir. Komünistler bu uğurda tüm olanak ve ve 
enerjilerini seferber etmelidir. Ancak bu çizgileri net olmayan 
mevcut Kürt yasal partilerinden (HADEP-DDP-DKP) şekli farklı
lıklar ötesinde herhangi bir farklılık ve özgünlük içermeyen yasal 
parti çalışması gerçekçi ve mevcut ihtiyaca karşılık veremiyeceği 
gibi marjinal ve işlevsiz bir parti olmaktan kendini kurtaramaz ve 
önemlisi devrimci dinamizmi pasifize etmenin bir aracı durumuna 
dönüşecektir. Ayrıca mevcut yasal partiler ile arasında fark olmaz 
ise, böyle bir partide oportünist siyaset, asıl siyaset tarzına dönü
şür. Çünkü aynı ideolojik hareketlerin çözümleri (ismi, farklı ve id
dialı da olsa) temelde farklı değildir. Bu nedenle doğaldır ki; aynı
ların kendine alan açınası için burjuva siyaset cambazlığına baş
vurması kaçınılmaz olacaktır. Komünistlerin 'yasal bir parti olsun 
da, nasıl olursa olsun ı.· gibi ucubc bir yönelimi sözkonusu olamaz. 
Ancak helirttiğim nitelikte bir partinin gereği ve önenıine başkala
rını da ikna etmek gibi ısrarlı bir yönelime sahip olunmalıdır. ikna 
edici ve sürlikleyici olunamıyorsa; komünistlerin asli görevlerine 
agırlık vermeleri, güçlü bir işçi-eınekçi, aydın dalgayı arknlayarak, 
gerekli gl"ıç biriktirilmesi çalxısıyla, gerektiğinde tek başına böyle 
bir partiyç y<-iııelmeliıımelidir. Toplumsal ihtiyacın ürünü olarak fi
lizlenccck. doğru koordinatlma sahip bir partiyi tek başımı7a kuru
yor olmamız, g~.:~lişip güçl..:nmcsine, gerçek anlamda fonksiyonel 
bir parti olm~ısııı:ı engel değildir. Sorun toplumsal mücadelede 
doğru projeler tiretmek ve bu projelerin ısrarlı takipçisi olmaktır. 
Diğer bir dcyi)k yüksek bir özgüvcnc ve iddiaya sahip ohıııması
dır. 

Böyle bir p;ırtinın isıııinin Kürt ~)hıp olmaması (kimi çcvrelercc 
kilit bir S()ruıı nLınık göri.ıldtigüııdcn, (ktaya giriyonıııı) ~oruııuna 
i.-.,c ilke olarak kn~ulLmn 1orbıınıası \'<...'gereken tiiın hL\kllcriıı gö
ze alınınası _:.~erektiğini düşliniiyPrllın. Yukarıd;ı tarif ettığinı p<ırti 
biçiminde rncvcııt yasal engelleri zorbınası gerekecektir. Ancak 
biçimden ı;ok özü esas aldığımı, özde somutluk yaratıldıktan sonra 
ötesinin teknik bir sorun oldugunu düşünüyorum. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bir başka cephede yasal alanda ihtiyaç hissedilen bir başka par
tiyse; Kürdistan 'ın çeşitli toplumsal katmanlarını, siyasal-politik 
yapı ve kurumlarını kapsayacak genişlikte ulusal demokratik nite
likli bir partidir. Birçok noktada birinci seçenekten farklı içerik ve 
niteliğe sahip olması doğal olan bu partide de kimi kıstaslar aran
ması gerekiyor. Özellikle bu alanda geçmişte yaşanan birçok 
olumsuzluk sözkonusuyken ve de belli siyasal yapıların ulusal 
kapsayıcılığı önleyen ulusal demokratik güçlerin birarada yürüme
sini engelleyen tavırları aşılınadıkça, ulusal-demokratik güçlerin 
partisinin yaratılmasını gerçekçi ve mümkün görmüyorum. Komü
nistler başından beri bu soruna büyük bir hassasiyetle yaklaşarak 
Kürt ulusunun genel çıkarları uğruna yer yer tavizler verme paha
sına bu noktada başını.;an beri politik bir ısrarlılık içerisinde ol
muştur. Ancak gelinen noktada bazı siyasal hareketlerin yanlış 
yaklaşımları ve tutumlan sonucu ulusal birliğin devamı sağlana
mamış ve ulusal güçlerin yasal parti düzleminde yarattığı birlik da
ğılmıştır. 

Komünistler olarak bu durumu Kürt ulusal kurtuluş mücadele
sinin önemli bir zaafı ve kaybı olarak değerlendiriyonız. Süratle 
aşılması gereken bir sorun olarak görüyoruz. 

Belirli kıstaslar ölçüsünde sağlanacak ulusal cephe nitelikli bir 
partide tekrardan yer almamız mümkün ve gereklidir. Ancak belli 
başlı şu temel noktalarda komünistlerin taviz vermesi sözkonusu 
olamayacağı da bilinmelidir. 

Herşeyden önce böyle bir cephe partisi mümkün olan en geniş 
siyasal hareketleri içcrmelidir. ller siyasal hareket, parti birliğini 
sekıeye uğratmadan kendini siyas<ıl bir akını olarak ideolojik ve si
yasal künliğiyle ifade cdcbilmcli ve kimliksizleştirmc dayatılma
malıdır. 

Kendi içinde açık ve deıııoknıtik lıir parti işleyiŞine sahip olma
lı. llerhangi bir siyasal hareketin bir izdüşüm partisi olnıaıııalı ve 
bu dayatılınaınalıdır. Kendine iizgli ulusal cephe karakterli, tüzel 
bir kimliğe sahip olmalıdır. Ulusal-demokratik h .. ak ve özgürlükleri 
ve buna yönelik politikaları esas almalı, ulusal kimliği tüm boyut
larıyla geliştirme] i, yol gösterici olıııak için çaba içerisinde olmalı, 
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kendini dar bir politik çerçeveye hapsetmemeye özen göstermeli
dir. 

Temsili demokrasi hakkının arkasına sığınılarak hiçbir kademe
deki parti birimi, burjuva partiler v.b. odaklada kapalı kapılar ar
dıııda şaibeli, partideki eğilimleri hiçe sayan ilişkilere girilmemeli, 
partinin genel çizgisini ilgilendiren tüm sorunlarda şeffaf davranı
larak demokratik katılımcılık esas alınmalıdır. Ulusal onura yaraşır 
çağdaş ve ilerici bir örgütsel ve politik rota izlenmelidir. 

Kısaca tüm siyasal güçleri kendi kimlikleriyle kapsayan ve 
farklılığı zenginlik olarak algılayan demokratik işleyişi esas alan, 
kendi şahsiyetini yaratınayı amaçlayan, başta ulusal demokratik 
haklar olmak üzere toplumun tüm emekçi kesimlerinin hakları uğ
runa mücadele eden cephe nitelikli ulusal demokratik bir yasal 
partide komünistleri n de yerini alması gerekir. 

Ancak bu gerekliliğin; işçi ve emekçilerin, devrimci sosyalizan 
yasal partisini gcrcksizleştinnediği ve böyle bir yapının ihtiyacını 
ortadan kaldırmayacağını belirtmcliyiın. nu iki farklı yapı bir
birine taban tabana zıt karşıtlar olarak da anlaşılmaınalı. Tersine 
toplumsal yapının farklı sınıf ve katmanlarının siyasal ve politik 
tezahürü olarak anlaşılmalıdır. Önümüzdeki süreç kaçınılmaz 
olarak toplumsal ve siyasal ayrı~nıa ve ideolojik bloklaşına süreci 
olacaktır. 

Ulus;:ıl nitelikli, halkçı han.:kctli:r ve de ulusal niteliği olan sınıf 
hareketleri temelinde ya:-ı;:ıııacak olan bloklaşmada, sosyalist
komliııi:-;ı hareketlerin de bloklaşması kadar doğal ve ?aruri birşey 
olam;v. Bu görev, koıniiııistlcr açısından hiç bir :jart altında er
telenemez. sulaııdırılnmaz, J'erıne başka bir formül ikame cdikıncz 
üııcrnlkdir. 
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Zeyne/ Abidin Kızılyaprak 

'FISTIKİ YEŞİL BOYA' 

TARTlŞMASI ÜZERİNE 

ir parti tartışması daha yürütülüyor; 

yine, yeni ve yeniden,, Bu kez tartış

ınaya 'kuzey ınezopotamya' marksist

lerinin direkt ginnlş olmaları bu ger

çeği değiştirıniyor; hatta belki 'top

lumsal bellek' zayıflığıınız nedeniyle, 

bu tartışma, yenı An1crika\ar keşfetme heyecanı gibi çocuksu 

duygular di1 yaratacak ·ve/fakat hayat da acımasız yargısını ver

mekten geri durmayacak: Yine, yeııi ve yeniden .. 

Üzülerek açn1alı ve belirtıncliyim ki, niyetlendiğinıiz tartış

mamn özgün hir yanı bulunmuyor. Doğru sorularla yola koyul

duğumuzıı ;:;;anııııyonım ve i~in kötüsü, knçıntlınaz olarak yanıt

lann cb ~orularla sıkı bir ilişkick bulunacağını düşünüyorum. 

Şu mu: "Kürt toplumu yr:ııi bir açık partiye gebe mi; böyle 

ise, ne ctm •. 'li", ııasıl eyleıneli'? . ."' Ci..:rçckten, 'bizim' ilıtiyacın1ız 

bu soru mu·.) . 

Okymıu;; ortasıııcla minik biı ada dii1ünün. Öyle tam ıssız fa

lan da değiL ~ağı ndan. solundan dizi dizi gemiler geçiyor, birkaç 

kulaçlık mesafede görkemli kalabalıkların yaşadığı başk<.ı başka 

adalar bulunuyor fakat bizim minik adanın pek deği~kcn olma-
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yan sakinlerinin önemsediği, bir başka şey: Şöyle yeni bir kıyak 
levha assalar mı adanın tek dikili ağacının dalına, asmasalar 
mı? .. 

Abartma payının üzerinde fazla durmazsanız, 'halimiz'in bu
na pek benzediğini duyumsarsınız ... 

Biraz "her boyayı boyamış da fıstıki yeşil kalmış sanki'" gibi 
bir şey ... 

Tabii ki 'kuzey mezopotaınya' emek güçlerini esas alan/sayan 
bir yeni açık parti teorik olarak gerekli. Eh; olsa, iyi de olur. Hat
ta öyle pat diye kitlesel olmasına falan gerek de yok: 'Bizim' ve
ya bizcileyin insanların kırk küsur kurucu kadrosu, eli yüzü düz
gün bir merkez yönetimi, üç-beş kentte yönetim kuracak olanak
ları ve örneğin bu parti binalarının kiralarıııı vb. ödeyebilecek 
paraları olsa, hiç tereddüt etmeden ve hatta tartışmadan, sosyalist 
tandans lı bir "açık Kürt yoksulları partisi"ni hemen kuralım der
d im; en azından zararı olmazdı. Önemli ölçüde faydası da olur
du; örneğin HADEP' in sağa kayışını da dizginleyehilirdi, vs. 

Ama şu olurdu: Yine minik adamızda kalmış, yine siyasal ge
lenek ve göreneklerimizi olduğu gibi korun1uş ve bunları bu l}ez 
yeni bir yere de -açık bir partiye- taşımış olurduk. 

Ucundan kıyısından yaklaşınaya gerek yok: Sorunumuz yeni 
bir şey kurmak ya da kurmamak değil; sorunumuz, epey sorunu
muz olması... 

Zaten bu tartı~ma, yani 'yeni bir açık Kiirt partisi' tartışması, 
'bizim' doğal siyasal evrimimizin bir durağı da olmadı. HA
DEP'ten ayrılmıştık; zaten biraz emanet gibiydik ve bundan do
layı da konuyu enine boyuna tartışını~ değildik. Derken, birileri -
Roj çcvr~si- 'yeni bir legal Kiirt partisi' önerisi getirdi. "Biz' de 
bu nedenle tartışlık ve önerilen türden milliyetçi bir parti boşlu
ğuntın değil; daha sol ve Kürt enıl'kçisiııin rengini açıkça taşıya
cak bir Kürt parti bo~luğuııun bulunduğunu; kurulcıcaksa 'bun
dan~ kurulması gerektiğini ve f:ıkat bunun.da şu anda olanakları
nın pek bulunmadığını söyledik. (Elbette bu söylediklerimiz ay
rıca ortak, ulusal bir açık parti ihtiyacım perdeleıniyordu; karşı 
karşıya değildi bu iki model. Bu kitapta yer alan Beşir Zorlu iın-
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zalı yazı konuyu bu boyutlarıyla yeterince ortaya koyuyor.) Böy
le söyledik söylemesine ya; artık kuyuya taş atılmıştı ve taşı çı
karmaya heveslenenlerimiz de eksik değildi; balıklamasına atıl
mış bulunuyoruz tartışmaya. 

Tartışmak kötü değil. Ancak kötü bir öncelik sıralamasını 
bağrında taşıyan bir tartışma pek iyi de değil. 

Ama bu tartışmanın iyi bir tarafı da var: Bir çıkış arıyoruz ... 
Şu anki 'halimiz'den memnun olmamayı; etkili, ciddi bir hareket 
olma isteğini de dile getiriyor bu tartışma aslında. (Belli belirsiz 
bu sezinleniyor zaten tüm tarafların dil ve bilinç altlarında.) 

Ve sanıyoruz ki, düşlediğimiz gibi bir açık parti kurabilirsek, 
kurulmasına öncülük edebilirsek, bir tür aspirin olacak bu; so
runlarımız, sıkıntılarımız dinecek. Ya da kirnilerimize göre tersi; 
öyle bir 'me lanetten' ne denli uzak olursak, o kadar sağlıklı kala
cağız, vb. Demek ki orta yerde 'arayışlarımız' var; şöyle ya da 
böyle 'çözüm' modelleri önerip duruyoruz ... lşte kendi adıma 
tartışınanın derinlerdeki bu boyutunu daha sahici buluyorum 
ama bu boyuttan bir tartı:;ma yerine 'kursak mı parti, kurmasak 
mı?' mekanikliğine düşülmesi de bana pek samimi gelmiyor. 

Yani sanki herşeyiıniz tamam da, ağacınıızın üstünde bir lev
ha eksik ya da fazlaymış gibi ... 

llem sonra, ben bu filmi bir çok yerlerden hatırlıyorum. Sa
lon salon dolaştı, her matinesinin ayrı tiryakderi oldu ve nere
deyse klasikleşti: Şimdi şu legalite-illegalite ilişkisi n'olcak'1 .. 

Kitaptaki yeri ne? .. falan tartışmaları aldı yürüdü salon çıkışla
rında. Bir yandan sohbet, bir yandan -film in ten1asma dair- hafif 
ı,.,.tip 'kliklcşıııc'lcr yürütüldü koltuklardan kalkılır kalkılmaz ve 
)imdi ... ~imdi 'bizler' de bu filme girmek üzereyiz. 

'Biz' küçük bir adadıyız ve azız; azlığınıızın sayısal boyutu 
hiç önclllli değil, derinlemesine azlıkla muzdarihiz asıl olarak ve 
başkalarını sarsmayan filmiere giriyor, sarsıla sarsıla tartışıyo
nız. Etrafımızdan dizi dizi gemiler geçiyor bizlerle lanışmak is
teyen yolcularla yüklü, civarımızda hınca hınç insan dolu koca
ınan kara parçaları var tanışıp/bilişmemiz gereken, fakat hiz 
'kendi', fi lııılerimizi çok seviyoruz; senarist i, yönetmeni, oyuncu-
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-, ları hepten bizden filmler . 
. ~ 'Bizlere' artık "tam filmlik tipler!" denildiğini görmü-

yor/duymuyoruz sahi? .. 
Sahi, sahici sorunumuz bu olmasın? .. 

*** 
Okur eğer bu yazıda teker teker 'sorunlarımız'ın sıralanması

nı ve dahası yazarın kişisel göıüşleri olarak 'çözüm önerileri'ni 
arayacaksa, şimdiden, bir hayal kırıklığı yaratabileceğim için 
özür dilemeliyim. Yazı, bilimsel makalelerin ortak özelliği olma
sı gereken 'inandırına, kanıtlandırma, ikna etme~ gibi özellikler
le yüklü olma telaşının izlerini de taşııııayacak. Bunun nedeni, 
ukalaı.::a bir tasarlaınayla yazıya gizem katına niyet ve çabası da 
değil elbette. Açıkçası sonıniarın kadasımsunu çıkarınayı ve -ha
ni öyle dcrler ya- "cuk diye oturan" 'çözümler' üretmeyi kişisel 
bir çaba olarak göremiyonım. Kaldı ki gerekli olan bence 'çö
züm icat etme' de değil; 'icat cdilıniş' her şey gibi onlar da haya
ta ckleınlenmeye kalkı;;ıldığmda ya a;;ağısı ya yukarısı kendi 
bölmesine oturmayan ölçüsüz kapı gibidirler. 

Yine, yeni ve ycnitkıı: Öyleyse, C'IF YA.PMALI''-. 
Lenin'in bu ünlü sorusunun Çernişevski'nin '"!\asıl Yapılma

lı?"sına bir tür gönderme yaptığı. söylenir. Orijiııali "Ne Yapıl
malı?'" olan bu Lenin sorusunun şimdilerde ve bu coğrafyada, 
gönderme yapılan soruya döııüştürülmesiııdc yarar olduğunu dü
şliııi"ıynrum: Ne yapılacağını kaba taslak artık biliyoruz da; nasıl 
~yapılması gerektiğini yeni ko:;;ullarda yeniden tartı:;;mamız gerc
kir gibi gı..:liyor han<J. r·:vct; yine, yeni ve yeniden ama, doğru :)0-

nılarla .. 
Oncc, anlaşmamız gereken kimi ::;;cyh.T olıııalı. (Tam anlaşma 

mı? 1 liy gerekli dcgil' Doğrıı da deği! ve hatta tanrı bizi dört ha~ ı 
ınanıur, tam ıııutahakatbrdan korusun! i l~ir: Halimiz hal değil' .. 
Bir.in özd açılımı: Ne rı..:jiıu baskıları, ne dünya ıılıvali vb. 
'bi/"iııı böyle gi.idük -ııitclik Ye nicelik anlamında!- kalmamı1.ııı 

temel etkeni olamaz; değildir. .. Bir'le l'lbcttı..: ili~kili olarak, iki: 
Her gcy .... ·n gün 'sermayeden yiyiyoruz.' İki'nin yanlış aniaşılma
sını engelkmek için ara not: Öyk 'biziın' dı:;;ımızda yapı olarak 
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'pat diye' birleşilebilecek ayrı 'kuzey mezopotamya' marksist 

yapıları falan da yok; (aşağı yukarı, 'kuzey mezopotamya'da 'bi
zim' dışımızdaki "marksist im" iddiasında olanlara dünyada ela

lem 'solcu, sosyaldemokrat' falan der. .. ) yani 'ilaç', bazen he
vesli hevesli tartışma arenasma sunulan 'birlik politikası' da de

ğil... Ara notun devamı: Bu hem iyi; çünkü önümüz açık demek
tir, hem de kötü; çünkü teorik olarak açık olan yolumuzda bunca 

halimizle ne denli ilerlcyeceğiz ki? sorusunun demoralizasyonu
na -diğer tüm sorulara angarya ek olarak- çözüm bulmak zorun

da kalacağız demektir. Ara not devamının politika bilimi açısın
dan mantık[ devamı: 'biz' tekdüze olamayız; sıçramalara ihtiya
cımız var, çünkü nitelik ve niceliği rutinle geliştiremeyeceğimiz 

'özgün' bir lıaldeyiz ve besbelli ki bu tür sıçramaları öncelikle 

kafiılarda gerçekleştirmeliyiz, yani sorunlarımızı düşünürken/de
ğerlendirirken korkmamak zorundayız. Bir başka coğrafyanın 
ınarksisti için ön açıcı olabilecek paradigmanın bizin1 için ayak 

bağı olabileceğini bile dile getirmekten çekinmeyeceğiz, vb ... 
Bir'in zorunlu tekrarı: Halimiz hal değiL.. 

Üç 'e geçtik: Solun genelini saran zaafların çoğu bizde de var 

ve/fakat solun kimi güçlerinin nallarını perdeleyen komınılan
malar -gerillacılık vb.- bizde yok. Bu, zaafların bizde hepten sı
rıtnıası anlamında da tercüme edilebilir. .. Üç'ün zaaflar babında 
özet açınılanması: İnkar etmeyelim, sol bugün genel olarak 'kri

minal bir hadise' dunınıundadır; görmezden gelmeyelim, sol bu

gün siyasi polise iş çıkarmaktan daha anlamlı i~ler yapıyor değil; 

kabul edelim, sol bugün ütopyasıyla orantılı çağ:cıl güçlerle te

mastan çok, 'de class' -sınıf dışı- temastarla haşır neşir; itirnf 

edelinı, hayat bir ba>ka yerlerde akıyor, 'bizim te>kilatlarımız' 
bir başka yerlerde; niye saklayalım, yapılarımız ycteneksizlikle

rin istihdam edildiği bir tür sol politik KİT'ler durumuna gelmiş 

durumda .. 
Ve sonuç: En çok ihtiyaç duyulduğu anda Kürt solu bitkin, 

bezgin, beceriksiz ve önemli ölçüde devre dışı. .. 
İstenirse tablo daha da karamsarlaştırılabilir ve örneğin genel 

zaatlara 'bizim' özel zaaflarını ız eklenebilir: Hala bir bütün ola-

m 
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rak Ülkeli -ruhen!- olamamak; hala asıl kadro devşirme alanının 
önemli ölçüde birleşik dönem zeminleriyle/bağlarıyla sınırlı ol
ması; hala Kürt toplumunun yeni damadarıyla güçlü temasların 
bulunmayışı, kısmen bulunulduğunda ise eski damarın gizli di
rencinin devreye girmesi ve böylece kan uyuşmazlığı alametleri
nin başgöstermesi; hala -yalnızca genel gerçek hayattan değil
Kürt politik hayatının girdi çıktısından da uzak bir atmosferle 
çevrili olmayı yadırgamayışımız ... 

Pek llô'rekmediği halde tam burada bir ara not düşebiliriz: De
nilen lerden her kim ki "ört ki ölem!" umutsuzluğunun bahtsız 
rözgarına kapılıp gittiğimiz sonucunu çıkarırsa, o kişi sorunların 
hesapsız!kitapsız deşilmesinin yararını anlamamış, eski KP'lerin 
kendi kendilerini kandırma gibi bir 'politbüro suratlı' gelenekten 
hala kurtulamamış demektir. Marifet sorunları rutinin arızaların
da aramak değil; ne denli rutin 'görevler' yapıyorsanız yapın, aç
ınazlarınızdan kurtulamıyorsanız, kenanndan/köşesinden geçti
ğiniz köklü sorunları (ki, bunları sakın 'literatürde' aramayın; 
bulamazsınız!) bilince çıkarmaktır marifet. 

(Zaten ondan sonradır ki, yaptığınız 'iş' bir görev olmaktan 
çıkar, mutluluğun gereği bir çabaya dönüşür. Sorun bu anlamda 
'kimsenin görevini yapmaınasında' değil; tersine, devrimci çaba
ların tam bir 'görev' soğukluğunda algılanmasında asıl sorun. 
Bu, hayata ve giderek kadroların hayata değen boyutlarına ya
bancılaşmanın hem sonucu, hem de körükleyicisi. Bilinç artı vic
danla harmanlanarak devrimi yaşamak yerine 'kimi devrimci gö
revleri yerine getiren' bu yaygın ve coşkusuz/mutsuz tarİkatvari 
tipolojinin altını deştiğinizde, karşınıza çıkan en önemli olgu, 
"sorun" denildiğinde kutsal kabul ettiği kabuğa dokunamamış; 
ancak onun üstündeki ve rengindeki 'probleınler'i sorun kabul 
ede ede yol alabileccğini zaıınetmiş ve sonuçta aslında bir tür 
"hayatın gerillası" olma becerisini aşılanıası gereken ideolojisine 
müthiş bir ters düşme ile konformizme bulanmış bir tarz çıkar; 
evet) tarz ... ) 

Yani sorunun büyüklüğünü, belki de dehşetini, yüksek sesle 
haykırınak, umutsuzlukla otomatikman randevulaşmak anlamına 
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gelmemeli.ldare-i maslahat, asıl büyük felakettir. 
Gerektiği için, avantajlarımızın baskın boyutunu da not düş

meliyiz: 'Biz' henüz yeni sayılırız; çok şükür ki ya da ne yazık 
ki, doğru dürüst komünizan 'rakipler'le çevrili almadığımız bir 
mindere çıkalı fazla uzun zaman olmadı; en azından, sırtımıza 
binbir yumurta küfesi eklenecek ve beyinlerimizi betonlaşmış 
alışkanlıklara gömecek kadar uzun bir zaman olmadı. 

Tarzımız -henüz- yok! .. 
Bu dezavantaj, politikada çoğunlukla müthiş bir avantaja dö

nüşebilir ... 
Yani "ölmüşüz, ağlayanımız yok" durumunda değiliz; daha 

doğmamışız bile ... Buna üziilenler de vardır belki; ben, avantajı, 
keşfetmekten yanayım ... 

*** 
Aslında nasıl yaptığımıza eleştirel bakabilirsek, 'gerçekte na

sıl yapılmalı'nın yanıtiarına da yaklaşabiliriz. Mücadele, parti, 
vb. konusunda, soyut bir doğruluk ya da soyut bir yanlışlık yüklü 
olmaktan öte işieve işaret edemeyen şablonları tekrarlamanın hiç 
bir şey yapmamak anlamına geldiğini kavramak, kabullenmek, 
belki de işin başı. 

Gel gör ki, ''çıkmazı aşmak için 'bize' bir açık parti lazım" 
çıkarsanıası da aslında bir şablondan öteye gidemiyor. Gidemi
yor, çünkü hala ölü kabukla uğraşmış oluyor; bir tarz yaratma 
derdini değil, bıkılan bir tarzdan kaçışı dillcndiriyor. Yaniışı aş
mıyor bu çıkarsama; yanlışa gözlerini kapayıp, bir süre sonra o 
kaçınılmaz yanlışlıklar konvoyuyla buluşacak bir otomobil icat 
ediyor yalnızca ve "haydi buna binelim '.." diyor heyecanla; yol
cusu, rotası aynı bir güzergahta ... 

"Olnıaz'"lananların büyük bir kısmı ise soruna adeta 'hama
mın namusu' gözüyle akıyor; öncü parti n 'olcak; ilişkisi n 'olcak 
vb. argünıanlanyla. 

(Yeri gelmişken, bir bu konuda dünyalı alınayı savunan, 'çağ 
değişti' türü tesbitierin ardından tüm yaratıcılığını YDD efendi
lerinin estirmeyi diledikleri rüzgarlara kapııran yaklaşımiara da 
değinmek lazım: Yapmayın! .. Gerçekçi olun; devrimi isteyin! .. ) 
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'Parti' bahsinde bana sorulacak olursa, 'iniş-yokuş' ikilemin
de düz yol isteyen deve tutumunun tersine 'ihtiyaç'ı mas·ayı ya
tırmayı öneririm: 

1- Ihtiyacın, 'Kuzey mezopotamya'da sosyalist bir rüzgar es
tirmek olduğunu düşünüyorum; bunun, önerilen ya da reddedi
lenlerden farklı bir 'şey' olduğunu da biliyorum ... 

2- Bilinir ama, tekrarında zarar yok: Ne legal parti, ne de ille
gal parti, sırf bu yönleriyle avantaj ya da dezavantaj olamazlar; 
hiçbirinin kutsallığı bulunmuyor; dahası, "komünistlerin, sınıftan 
AYRI bir istek ve amaçları yoktur" düsturunu hatırlayanlar açı
sından, hiç bir şey örgüt için olmadığından, örgütün işleyiş biçi
mi de özel bir nitelendirmeye yol açamaz_ ('Her şey parti için" 
diye haykıranları Komünist Manifesto'ya havale etmek gere
kir' .. ) 

3- Bir devrimci partinin ille de gizli olması gerektiğini düşün
ınck, eğer yete,ıeksizliklerin hayat tanıklığıyla at'aroz edilmesin
den ürkmek değilse, onulmaz bir ruhsal defornıasyona delalettir. 

4- Bir devriınci partinin sınıfı/kitleyi yalnızca yasal bir parti
ye dönüştüğü zaman örgiitleyip devrime hazırlayabiİeceğini dü
şünmek, eğer devrimi hafife almayı itiraf etmekten ürkmek de
ğilse, hayatının geri kalan kısınmda yalnızca kendisi için anlamlı 
me~galclcr yaratınayı düşleyenierin düşünce kısırlığına dclalcttir. 

5- Legal-illegal partiyi eğer TC alışkanlıkları ve yaşanınışlık
larıyla tartışıyorsak, beninıki de dahil, sözler anlanısız, yararsız 
olacaktır. Çünkü bu konuda buralarda iş tam bir çorbaya· dön
müştür; 'illegal' parti ve örgütler gerçekte gizli değildir. 'Legal' 
olanlar ise açık değildir .. 12 Eyliil'ctc ve hatta hala, 'illeg:al' eti
ket! ileri, huıjuva hükümetler !ega! partilerden bile daha hızlı 
'derdest' edebildiysc/edebiliyorsa, sözlerle birbirimizi kaııdırıııa
ya gerek kalınamaktadır. Uzun mc:-;ele ama, şimdiden şn notlar 
düşülebilir: İllegalitcyi gizlilik olarak değil, burjuva normlarının 
ve hukukunun kuşatması dı~ında özgürleşmiş olmak biçiminde 
algılamak gerekiyor: -askeri faaliyetlerin organizesi ve damıtık 
hiyerarşisinin işleyişi hariç- tamamen açık faaliyetlerin bir başka 
demokrasi anlayı~ınca dizaynı ihtiyacından doğmaktadır, bu bir. 
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İkincisi, 'legal' parti dediklerimiz çoğunlukla 'parti' olmayabili

yor; açık politik faaliyet yürütme imkanı sağlayacak bir örgütlü

lük murad ediliyor bu nitelemeyle ve bu nitelik, 'tanı bir parti' 

niteliği de değildir aslında .. 
6- Yine, yeni ve yeniden partiyi tartışıyonız; yasal ya da yasa

dışı partiyi değil; bashayağı partiyi ... Nasıl yapılmalı'yla ilişkili

dir ve açık soru ;;udur: Parti, gerçekten nedir? .. "Stnıfın öncüsü

dür" demek hiç bir şey dememcktir; tarih, hiç bir partiye durup 

dururken böyle bir misyonu altın tepside sunmaz, sunmamışlır. 

Hiç bir parti sınıfın/yığınların öncüsü olarak doğmaz; öncü ol

maya çalışmak sö?konusu olabilir ancak ve bu, adı üzerinde, ça

lışmak la olabilir. 
Bu kayıtlardan sonra 'parti nedir\~ kestinneden varmak müm

kün: Hareketlerin ve örgütlerin toplamıdır .. 
7- 'Toplayacak'sınız demek ki; alttan, yerelden başlayarak, 

potansiyel ve kinetik ho~nutsuzlukları -ki, bunların çoğu sizin dı

şmızda çeşit (;e~it örgüt çatıları altmdadır- toplayacak ve tekil 

hallerini aşan bir büyük ve tck harekete döııüştiireceksiniz de

mek ki. Bu tck lıar~kctin 'tek'liği gl:omctrik bir hadise; yoksa, 

gerçekk çe:;;it ç..cşit hareketten oluşmakta ve/f~ıkat artık ortak ve 

biiylik hir deği;;tirme niteliği/isteği taşımaktadır. 

~- Parti, bu büyük hareketin en damıtık kurmayı.. 
9- Şu koşullarda bir aı;ık parti, yaratılması gerekli büyük ve 

nıt.;~ru hareketin yalrııi'C:l bir parçası. bir bileşeni olabilir; olursa, 
iyi olur ... 

10- Ortadoğu bir hüyiik cangıldır v~ TC daha da bir harc-ı 

alemdie en ya::;] ı hurjuY<ı partisi bi k l 7 ya~ındadır: 'hak'lar he

n li? kopartı !:ı kopartıla ve de\ ri ın i dö~ey'--· dö)cye değildir bura

larda: *iındiki kl'~ull:ır, kurmay yapının bur_iuya hukukuııtııı eli

nin değemcycccği ôzellik(e/bir.,:imck o lma.-; ı m dayatmaktadır. 
11- 'Bi;ıın· kurmayismini taktığıınr; ~ey ise, gerçekte o de

ğildir: daha ~ok, ti'ımüyle açık olması ve kendi ilıtiya(,:larıııın da
yatacağı k<_,()rdine içinde bulnııması gcrckLn 'hareket' in üızla gc

li~nıcıni~ hi~'imi gibidir V8 ni(,.'İn ~ekil/şcı1~aya bu kadar önem ve

rilir, anlamak mümkün değil: Adları niteliğiyle uyumlu hale ge-
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tirrnek gereklidir ... 
12- İhtiyaç, şu an 'parti' dediğimiz yapı elemanlarını hayatla 

doğrudan ilintil i, çeşit çeşit yerel hoşnutsuzlukların içine salmak 
ve tüzüksüz/şemasız (tüm tüzüğü devrime inançtan ibaret) açık, 
meşru bir 'hareket' yaratmaktır; 'hareket' yığınların içinde, kur
may bu hareketin içinde biçimlenecektir. (Yeri gelmişken: Coğ
rafyamızdaki"koşullar, kurmay'ııı bir sürü üyesinin olmasını de
ğil, olmamasını talep etmektedir ... Gönüllü çoklukların mekanı, 
'hareket' olmalıdır; 'kurmay' çekirdek değil. .. Tersinde, aslında 
kurmaylık faaliyeti falan da yürütmemiş olanlara paye dağıtımı; 
onları paye ile elde tutma alışkanlığı sözkonusu ve cezaevleri 
böyleleriyle dolu ... Siyasi polis pek sever böyle maketlendirme
leri; ekmek kapısı olmuştur ... ) 

Son bir kez daha: Bugünkü koşullarda bir açık parti, açık ve 
toplumsal meşruiyeti haiz bir 'hareket' yaratmanın bileşenlerin
den biri olarak tartışılabilir bizim açımızdan. Önemsiz değildir, 
ancak "nasıl yapılınalı'l"ııın ilk sorgu halkası da değildir. 

İhtiyaç, asıl bu soruya kollektif yanıt aramaktır; yürüyerek ve 
yenilenerek ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bülent Kolusarı 

BAGIMSIZ KİMLİGİMİZİ 

KORUYALIM 

EP, DEP, HADEP süreci Kürt ulusal 
muhalefetinin TC' nin yasal siyasal are
nasını zorlayarak legal siyasal sürece 
katılma ve etkide bulunma çabalarının 
sürecidir. 

TC'nin Kürdistan'da yürüttüğü kirli savaş ve ona karşı PKK'nin 
yürüttüğü gerilla savaşı, Kürt halkı mn siyasal süreçlere katılmasın
da rol oynadı. I 988-89 yıllarında ilk işaretlerini veren, I 990-92 
yıllarında serhıldanlar biçimini alan bir kitlesel muhalefet hareketi 
yükseldi. Bu süreçte Kürt muhalefetinin legal siyasal ifadelerinin 
ortaya çıkması gereği doğdu. Doğal olarak planlanmış bir yöneliş
ten ziyade kendiliğinden oluşan bu gelişme çeşitli zik-zaklarla iler
ledi. Kürt siyasal eğilimleri bu partilerin faaliyetlerine katıldı. Her 
eğilim burda yer aldı. TC devleti Kürt muhalefetinin yasal siyasal 
arenada oturup ycrkşmesi tehlikesini önlemek için elinde geleni 
yaptı/yapıyor. Bu partileri kapattı, yüzlerce üyesini katletti, nıillet
vekillerini, yöneticilerini hapsetti ve sağlıklı bir partilcşmenin, ör
gütlenmenin yerleşmesine fırsat tanımadı. 

Ancak bir kez bu süreç başlamış bulunduğu için bunu engelle
mesi mümkün ol ın adı. Bundan sonra da ın ümkün olmayacaktır. 
Kürt siyasal muhalefeti bu alanda yasal parti ve örgütleriyle yer 
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alacaklardır. 
lik başta sürece birlikte katılan güçler zamanla aynştılar. DOP, 

DKP kuruldu ve sıraya yeni güçler dizildi. Öyle görünüyor ki; 
Kürt siyasal hareketinin belli başlı tüm eğilimleri bu alanda kendi 
örgütlenmeleriyle yerlerini alacaklardır. Şimdiden bir dizi vakıf, 
dernek, basııı kuruluşu ve parti mevcuttur. 

Biz sürecin başıııdan itibaren yapıcı, birleştirici, olumlu bir 
misyonla HEP, DEP, HADEP süreçlerinde yer aldık. Kürt siyasal 
muhalefetinin yasal arenada tek partide temsilini ve paninin Türki
ye devrimci-demokratik hareketine de kapılarının açık olmasını sa
vunduk. Kürt Ulusal Demokratik Cephesi'ni oluşturmada yaşanan 
zorlukların hiç olmazsa bu alandaki ortak girişimieric aşıhbilece
ğini ve olumlu sonuçların elde edilebileceğini düşündük. Gerçek
ten de birçok olumlu bızanını elde edildi. Tüm cksikliklerine, ye
tcrsizliklcrinc rağmen bu pnrtiler olıımlıı i~levlcr üstlendi. TC'nin 
süreci kesiııtiyL uğratın<ı c.;abaları \\_~Kürt hareketinin bilinen iç za
anarı nedeniyle tck yasal p:ırti ilc hirlc~ik-etkili bir güç oluşturma 
süreci artık i1lcınc/. hale geldi. '{cııi durumda bizlcriıı de yeni de
ğcrlcııdirınelcr yapması, ;:eni yöncli)~r hclirlcmcsi gerekiyor. 

Emck~,"i karaklerk sosyah:-ıt İÇlTiklı bir Kürt yas<1l partisi, mev
cut dunııııd:ı dcği~ik siyasi i.)rgl'ııkrlc bir i1td~ık ile oluştunılaınaz. 
Kendi gü-,:lcriıııi:; \·c halkııı k:·ıtılıınıyla kıınılabilirikurulınalıdır. 
Eğer bunu yap:ıhikcck k~ıdros~ıL k~ıksd. ın~ıli ve teknik glicüıııi_i7, 
;J]t yapımı/ yoks:ı hu dunımd:ı bu uhn:1khırı yaratıııcıya kmüır, ge
li:;;tirilip planbııını:-;- siyasi h'~·dctler n: lasarlanmı~ bir \"İzgi dcığrul
tıısund<ı hu ;;.Lü~c,_; i~tirak etmeliyiz. l<.itlclcrk ıli~ki kurabileceği
miz her yere ı:irıııcliyi:;. 'P;u;ırlık' glicl"ıınü/li kııll:ıııanık değişik 
bCilgclcnk', dcği:;:ik partiler i..,·indL· d:ılı~ı clvcrhli ıınkaıılar sağin
mak yoluyla f;ı,ıliyL·t yürlitcbilıri;;:'p:u iıni;iıı ~-i/ghın' savumıhili-
rız. 

NCı Roj y~..~\'ı\_:sınııı yaptığı ıckli:-: ciddiye alııı;ıy~ı gerek yok. 
1\.·lcvcut durumd;ı j-JADL:r) DDP, DKP p~utilcriııiıı dı~ındakl glri
~iınlcrc önem vermenin doğru lJlııwdıgı/olmayac~ığı ınaııcınrbyırn. 
Eğer başka bir partiyle yalı~mamız gcrcki:yorsa yine en uygunu ve 
öneıniisi 1-l/\.DLP'tir. Içinde veya çevresinde cıkili bir yer alamı-
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yorsak, ileriye dönük kendi bağımsız etkinliğiınizi geliştirmeliyiz. 

Tabi ki bu konuda karar verecek olan, kendi durumumuzu, kitlele

rin durumunu ve çeşitli seçenekleri değerlendirecek durumdaki en 

üst düzeyde yetkili parti kurumudur. İllegal parti yapısının güçlen

dirilmesi ise hem ülke gerçekliğimizin hem de kongre ve konfe

rans kararlarıınızııı önümüze koyduğu zorunlu görevdir. 

DEP sürecinde tüm yurtsever kesimlerin birlikte yer alması 

olumlu bir olaydı. Zamanla yolların ayrılması ve herkesin kendi 

eğilimini partile~tirmesi süreci ise beğensek de bcğenmesek de ar

tık bir gerçekliktir Bu gerçekliği hesaba katmak durumundayız. 

Yasal parti ihtiyacı hizim veya herhangi bir politik gücün öznel ih

tiyacı olarak ortaya çıkmadı. Kürt hareketinin ve halkımızın gerek

sinimlerinden doğdu. Halk hareketi bunu zorunlu hale getirdi ve 

bu pari i ler de halkın desteği ile kuruldu, ayakta kaldı. 

Halkımızın hu ihtiyacı bugün de geçerlidir. Ama halkın istem 

ve ihtiyaçlarına tercüman olmak ve mevcut potan:::;iycli değer\endi

rip örgütlemek isteyen birden !:-ızla talip var. Bu durunıda emekçi 

sınıf karakterli, daha belirgin sınıfsal çiz.glleri olan bir yasal parti 

gereği d~? hem halkın ihtiyaçları hem de siyasal değişimierin bir 

::-onucu olarak ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde yasal si

yasal müc;:ıdele alanı büyük önem taşıyacaktır. Ve kitlesel bir mu

halefet hareketlııiıı en önemli kanalı olacaktır. B:u alanda siyasal 

güçlerin ııctkşıncsi, ayrıca çeşitli halk kesimlerinin değişik siya~al 

çizgiler etrafında lirgütlenınesi mümkün olacaktır. O yüzden bu 

c-ıl ana bağımsız siyasi çizgimiz ve kimliğiınizle· katıimaı.nız gerek

nıektcrlir. 
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Mahmut Kovan 

KÜRT VE EMEK 

DiNAMiKLERİNİ 

KUCAKLAYACAK SiYASAL 

ÖZNEYE İHTiYAÇ V AR 

asyalist hareket; Kürt solu da Türk solu da 
dahil olmak üzere 80'1i yıllarda önemli 
ideolojik-politik savrulıııalara yolaçan iki 
ayrı olumsuz gelişmeyle karşı karşıya kal

dı. Biri uluslararası, diğeri yerel planda yaşanan bu iki sarsıcı 
olaydan ilki 12 P.ylül yenilgisi, ikincisiyse reel sosyalizmin kimi 
pratilderinin geçirdiği bunalımdı. 

12 Eylül askeri darbesiyle sosyalist hareket örgütsel-politik 
alanda yaşanılan yenilgiyle birlikte bir dağılına ve yozlaşına dö
ııcnıin~ girdi. Sol, bu dönemde kitle tabanırıı kaybettiği gibi 
kadrosal bakınıda'da önemli bir güç kaybına uğradı. Bu durum 
hir yandan sosyalisı hareketin kendisine karşı özgüvcnini yitir
mesine yolaçarken, diğer yandan'da kitlelerinde güveninin sarsıl
masına yolaçtı. Bu psikolojiden kurtulmanın ön niiveleri olabile
cek yeni örgütsel-politik yönelişler içerisine girdiği bir dönemde, 
www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



bu kez sonuçları daha yakıcı· ve dağıtıcı olan, yarattığı tahribat 
bakımında birincisinden daha ağır olan bir başka gelişmeyle yüz 
yüze geldi. Bu reel sosyalizmin çöküş bunalmıydı. 

Reel sosyalizmin çözülüşünün yarattığı inanç zedelemesi ve 
dağıtıcı psikoloji, hem 12 Eylül'le alınan yenilginin özgün yanla
rını açığa çıkarma görevini hemde devrimci hareketin, dönemin 
koşullarını gözeten ideolojik-politik saptamalarını yaparak, kitle
lerin ihtiyacına cevap verebilecek örgütsel araçlarla devreye gir
mesini ikinci plana itti. 

Bu yönlü çabalar sosyalist sistemdeki çözülüşün son noktaya 
gelmesiyle, yani çözülüşün dibe vurmasından sonraki süreçte 
gündeme geldi. Kapitalizmin Yeni Dünya Düzeni 'yle de, libera
liznıle de dünya insanlığına vereceği hiç bir şeyinin olmadığının 

anlaşılmasıyla yeni bir devrin1ci dalganm ip uçları niteliğindeki 

sinyaller görülmeye başlandı. Bu süreçten sonra sosyalist hare
ketin gündemine ideolojik, politik, örgütsel sorunlar; birlik, nasıl 
bir parti, nasıl bir mücadele gibi konular daha yoğun girıneye 

başladı. 
Türkiye 'de devrimci hareketin yeniden toparlanmasım sağla

yacak örgiltsel-politik yönelişler, Türk solunda Kuruçeşme top
lantılarında, BSP, ÖDP ve EMEK PARTISI'nin kurulu~ları dö
neminde yapılan tartışınalarda ortaya çıkmaya başladı. Bu dö
nemde nasıl bir birlik, nasıl bir parti çerçevesinde yürütülen tar

tışmalar bugüMc kadar ki en verin1li, katılımı en. geniş ve bileşi
mi en zengin tartışnıalardı. Devrimci kamuoyunda en yaygın il

giyi ve en iyimser beklentileri bu süreçte yapılan tartışmalar so
nucunda birlikte oluşturulan siyasal özneler (partiler) oluştur

muştur. Kürt solunda ise ulusal talepler ctrafıııda şekilleııcıı, hal
kımızın 80'li yılların ortalarından itibaren yükseltiği mücadele

nin olumlu etkisiniıı sonucu olarak bwgamn açık alanlara çık

ınasının bir zorunluluk haline geldiği bir süreçte killescl gücünü 

iLıdc etmek için, içinde etkin olarak yeraldığı HEP sürecinin ar

dında günden1c gelmiştir. Bütün "renkler"in yansımasıyla 

DEP'in kuruluşu döneminde yapılan tartışmalar sonucunda oluş
turulan politikalar çerçevesinde yakalanan mücadele halkaları 
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büyük umutların doğmasına yolaçı1uştı. 
Gerek DEP döneminde olsun, gerekse onun yerine kurulan 

IlADEP döneminde olsun kimi yanlış politikalar ve sekter tu
tumlar sonucunda yakalanan birlik halkası dağıldı. Yakalanan 
birlik sürecinin sancılı geçınesinin sonucunda partiyi oluşturan 
güçler ve dinamikler arasında kimi ayrışmalar yaşandı. Liberal
ler, sosyal demokratlar ve sosyalistler şeklinde yaşanan ayrışma 
hCr eğilimin kendi özgün kunınılaşnıasını oluşturmasını günde
me getirdi. Bu durum sosyalistlerin de legal parti kurma tartış
ınalarını ve çalışınalarını bir zorunluluk haline getirdi. 

Nasıl bir parti, nasıl bir bireşim ve yeni partinin dayannıat)ı 
gereken dinamikler konusunda her sosyalistin, her aydınııı, her 
işçi önderinin ve her Lkvrimcinin bu konudaki düşüncelerin ol
gunlaşması için katkı sunması ve c aba sarf etmesi gerekir . 

. \!EVCUT SİYASAL DURU:\1 

Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca lıep ekonomik, sosyal ve 
siyasal bunalınılarla iç içe yaşadı. Son yıllarda ise bu bunalımın 
boy-utu dcriııkşerek bir rejim bunalımı düzeyine yükseldi. De\'le
ti ve rejimi ayakta tutan saiklcr bir bir dağılıyor. Bugüne kadar 
:-.istemi bir arada tutan resmi ideoloji tüm c.byanaklarını yitiriyor. 
l:konoınik, toplunbal ideolojik ve politik planda dcrinlc~cıı bu
nalım sistemin tüm bünyesini sararak her alandaki·bunalım diğer 
alandaki bunalım il::11.,;riııde olumsu7 etkide bulun::ırak sisternin 
bütünüyle htın<ılııııa sürüklenmesine kaynaklık ediydor. 

H:cjinıin bun;:ılırıııııı bu denli dcriııle~tiren olguların başında 
Kürt snruııu gelmektedir. I-Ialkınıızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
tarihi boyunca g:iiııd~mc gelen "tcnkil'' politikaları,jenosid uygu
laııwları, imha ve inkara dayalı politikaları karşısında gösterdiği 
direnç resmi ideolojide öııcınli bir gedik a-;ınıştır. Devlet, halkı
mızın iııkar.ından "Kürt realitcsiııin" tanınması noktasına gelmiş
tir. 

Bmıalıını derinleştir..:ıı diğer bir etken ise, sistemin kendi bün
yesinde birikmiş ekonomik, toplumsal, kültürel, sosyal ve siyasal 
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sorunlarının~ uluslararası sermayenin yönelinılerine ve şu anki 

durumuna ayak uydurınada gösterdiği engeldir: 

İslami hareketin kan topladığı zemin, mevcut sistemin çürü

yen, yozlaşan, adeJetsiz ve eşitlikten uzak işleyişidir. Bu zemin 

üzerinde beslenen islamcı akımlarında resmi ideolojiyle sorunla

rı var. Bu akımların, devletin dini kendi kontrolü altında tutma 

anlayı~ırıa dayanan laiklik anlayışına karşı geliştirdikleri "din ve 

vijdan özgürlüğü" anlayışı zemin bulmaktadır. Laik-islamcı ku

tuplaşınasıda, devletin laiklik anlayışının zeminlerinin zayıf ol

ması islamcı akımları güçlendirıncktedir. Devletin dini kendi 

kontrolunda örgütlcyerek dini hizmetleri diyanet işleri başkanlı

ğı vasıtasıyla sünni kesinıc teslim etnıcsi, Diyanet işleri örgütlen

mesinde dışıalanan ALFViLERİ devletin laiklik anlayışıııı sor

glılamaya itmi~, resmi ideolojinin dayanakları Aleviler cephesin

de de zayıf1aııııştır. 
Ekonomik, siyasal ve ideolojik alanlarda önemli ve köklü so

runlar yaşanıyor. Türkiye bir yol ayrımında, birçok anlayış, ku

rum ve gelenek yeniden yapılanmaımı sorunlarını yaşıyor. Dev

lete, iktidara, parlamcntoya, buı:juva partilerine ve düzenin çeşitli 

kurumlarına olan güven önemli ölçüde sarsılmı~ durumda. Mev

cul temsil sisteminin y<1ratığı buııaltm ve çaresizlik, toplumun 

artık engellenemeyen değı~iın talebine kaynaklık etmektedir. 

iv1~vcnt ekonomik, :-;.iyasal ve toplumsal yapıyı kimi iyileştir

mclcrlc, kimi reformlarla islah etmek imkansızdır. Toplumun 

büyük çoğunluğunda hakim olan anlayış yeniden bir yapılanma

nın, bir değişimin kaçınılmaz olduğudur. Herkes varolnmn deği~

ıııesıni istiyor. Birçok siyasal anlayı:-;; değişim talebini kendi yö

nelişleri doğrultu~uııda karşılamaya çalışıyor. Bir yanda islami 

harcJ..:ctlcr bir ymıda liberaller bir yanda so~yal demokratlar diğer 

yanda da sosyalistler değişim taleplerini kendi istemlerı doğrLLI

tusunda yönlendirmeye çalışıyor. 

Sosyalist hareket, potansiyel olarak köklü bir değişim slirc:

cinde toplunnın gc:lecl:ğine damgasını vuracak güçte ve birikiın

de olmasına rağmen ıniicadelc dinan1ikleriııi aynı sıkıhkta kavra

ma cesaret ve yeteneğiııi göstereıncdiğinden dolayı sol adına po-

-~------·~ma-.--~ 
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litika yapan birçok parti, örgüt ve hareket değişim talebine yanıt 
verip bunalımı enlekçi güçler lehine çözebilecek politikalar, ör
gütlenmeler ve eylemlikler geliştiremiyor. Toplumsal değişim ta
lebinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir parti tüm mücadele 
dinamiklerini sıkı bir şekilde kavramak zorundadır. 

Yeni bir devrimci partinin yaratılmasını tartışırken bunlar 
gözden kaçınlmaması gereken önemli hususlardır. 

NEDEN YENİ BİR PARTi? 

Bunca parti ve örgüt varken, neden yeni bir parti tartişınası 
yapılıyor şeklinde, içinde kuşku da barındıran, üstüne üstlük 
devrimci hareketin dağınıklığı gibi, acilen giderilmesi gereken 
bir sonııı da orta yerde dururken, sosyalist hareket yeniden mi 
parçalanıyor gibi çeşitli sorular akla takılabilir. Her yeni parti 
de, yeni hir ayrılığı ifade ettiğine göre ... Başta hcli,rteyim, bu tar
tışmayı y'[irütenlerin hiç birisinin böyle bir derdi davası yoktur. 
Amaç: Genelde sosyalist hareketin birliğine, özelde ise ülkemiz 
sosyalist hareketinin birliğine katkı suııabilınektir. Kürt sosyalit
lerinin ülkelerinde ciddi bir olgu olmalan bugün için de, gelece
ğin toplum projesi için de ertelencnıez bir görcvdir. 

Yeni bir parti ihtiyacı tartı;;ılırken öncelikle yapılınası gereken 
partinin kendini t8ri retmesi ve neden varolan partiler içinde çalı
şılınadığının açıklanmasının iyi ifade edilmesi gerekiyor: HEP 
sürecinin, gerek dev Jetten kaynaklanan baskılar gerekse yaşadığı 
kimi iç sorunlarından dolayı tıkanınasıyla DEP kuruldu. DEP 
Koınüııisi'indcn Liheral'inc kadar herkesin içinde yer aldığı ulu
sal devrimci güçkriııin birlik pro_jesiydi. DEP'in kurulu:;;u Kürt 
halkını heyecanlandırdığı gibi Türkiye sosyalistlerini de ctkile
mi:;;ti. Beklenen akibet DEP'in başına da geldi. DEP, Anayasa 
mahken1esi tarafında kapatılınca yerim: benzer aktivitelerlc HA
DEP kuruldu. 

DEP siirecindc yaşanan kimi sıkıntılar HADEP'in kuruluşu 
sırasında da devam edince partinin bazı birleşenleri bu süreçte 
yer alınayarak ayrı parti çalışmalarına yönderek kendilerini i fa-
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de ettiler. Sosyalist güçler bu süreçte, emekçilerin kurtuluşuna 
ilişkin bir toplumsal projeye sahip olmamasına rağmen birlik 

. sürecini bozan tarafı olmamak için HADEP'te yer alarak etkin 
bir şekilde çalıştılar. Sosyalistler, HADEP kuruluş espirisinde 
·uzaklaşıp, bir siyasal gücün izdüşümü mecrasına kayınca kong
reler sürecinde yönetimlerde yer almayarak fiilen sürecin dışında 
kaldılar. Partide etkin olan siyasal güç süreci kendi kontrolünde 
götürmek istediğini, çok birleşenli bir zemini kabullenmediğini 
açıkça beyan etti. Birlik sürecinde yaşanan sıkıntılar kucaklayıcı 
olması gereken etkin siyasal gücün dıştalayıcı hıtumlarıyla birle
şince sosyalistler için yeni parti arayışları kaçınılmaz oldu. 

Gelinen noktada HADEP birlik aktivitesinin zemini olmak
tan çıkmış, bir siyasal gücün projelerini hayata geçirme (ki saygı 
duyulup gözetilmeli) eksenine oturmuştur. Hadep. toplumsal 
kurtuluş perspektifinden yoksun olduğu için emek dinamiğini 
kucaklayacak bir yapıda uzaktır. Kapitalizmin, millitarizmin ya
rattığı sonuçları mücadelelerinin ckscniıw oturtan yeni sosyal di
namikleri kapsayacak niteliklerde uzaktır. Emperyalizme karşı 
taY ır konusunda ürkek davrandığı için Kürt sorunun çözümünde 
uluslararası eınck güçlerinin enternasyonalist desteğini sağlayıp 
ayrı hir kanal yaratma çalışınalarına ilgisiz kalmakta. Bunun ye
rine sosyal demokrat, liberal çevreci partilerle ilişkiler gelişkir
nıcktcdir. Politikalarını kürt soruıllın kin1i demokratik reformlar
la çözümüne kilitleyip, tolumun karşı karşıya olduğu bir çok so
nın konusunda politika üretememektedir. 

Komünistle-r, HADEP sürecinde yukarıda hir kısmını açıkla
maya çalıştığımız konularda farklı yaklaşımiara sahip alınalarına 
rağmen yaratılan konsl'ıısüsun bozlılıııaınası için gerekli feclakar
lığı gösterdiler. Ufukta ulusal devriınci güçlerin tümünü kucak
layacak yeni bir birlik projeside olnıadığmdan koıııüııistlcr kendi 
yaklaşınılarıııı esas alarak yeni bir parti projesine yönelmeliler. 
Bu yönelişin 1-JADFP'tcn farkı, emek dinaıııığiyle dalnı sıkı bü
tünleşen sosyalist kimlikli hir kitle partisini esas alnıası olmalı
dır. 

Türkiye sosyalistlerinin kurınuş oldukları ÖDP, EMEP, Jp ve 
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SİP ise emek dinamiğini kucaklamakla gösterdikleri itinayİ Kürt 
dinamiğini kucaklamakta göstermemektedirler. Bundan ötürü ül
kemiz sosyalistlerinin kürt dinamiğini kucaklamakla zaatlı dav
ranan bu partilerde yer alıp çalışması doğru bir yaklaşım olmaz. 
Kuruluşundan itibaren Kürt dinamiğiyle arasına bir mesafe ko
yan bu partilerin bundan sonra kürt ve emek dinamiklerini bir
likte kucaklanıası hayli zor görünmektedir. 

Yaşadığı ı·' ız tarihsel momentte yığınlar, bir önceki dönemde 
devriınci gl'ıı.;Ierin geliştirdikleri döneme uygun yasadışı örgüt
lenmelerinin gösterdikleri ycşitli zaaflarının da etkisiyle açık ol
mayan örgiitlenmelere ilgi duyınaınaktadırlar. Açık bir kitle par
tisi hem emekçilerin beklentisi hemde kapitalizme karşı ıniica
delelcrini yükselteceği önemli bir işlev görecektir. Her dönem 
kendine ait özgün görevler gündeme getirir. Bu yerine getirilme
diği zanıan mücadele geriler. Bugün politik arenada daha büyük 
güçlerle politikalarla yer almak zorunluluğuyla karşı kar~ıyayız. 
Dcği~ik momentlerde etkili olmanın yolları f~ırklı olabilir, ama 
bu n1omentk temel dinamikleri yakalayarak mücadeleyi yükselt
men in, ülkemiz sosyalistlerinin parçnlannıı:;;lığını aşmanın ve 
ulusal-toplumsal mücadelesinde sosyalist gü~.,Jcrin etkisini artır
nıasıııa yardımcı olacak olan etkin dirıaınikler arasında doğnı 
orantı kuracak bir tkvriınci partinin kurulmasıdır. Bu konuda ya
pılnıı tartı1m~ılar yeterli değildir. Bir yandan tartı~ırkcn bir yan
dan da insanları hczdirmemek ,.e tarihsd ınomcııtkri harcama
mak için sadeec tartışma değil önümüzdeki süreçte somut adım
ların atı lması gerekir. 

Kuşkusu1. önümüzdeki sürcçk neden ycııi hir parti sorunu, 
tartı~m~ılar dcrinlcştikçc daha da nctlc~ccd~tir Bir rnakaleylc 
bunları dctaylıca ortaya koyup diğer :-;iyasal partilerden farklı 
yakla~ımlarııııı:;ın ortaya konulması imkansızdır. 

PARTİi\İN DAYAN'\1ASI GEREKEN ZEMiN 

Bir siyasal olu:;:umun topluındn zemin bulması için siyasal 
düzlemde hir boşluğun olması gerekir. Yığıııların ekonomik, sos-
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yal, siyasal ve kültürel taleplerinin seslendiricisi olan siyasal öz

neler, mücadele dinamiklerinin tümünü kucaklayacak kapasite 

ve olgunluktan yoksunsa, yığınlar yeni siyasi özneler talep eder 

ve yeni siyasal oluşumların yaratılması için çaba göstererek siya

setin öznesi olurlar. 
Bugünkü siyasal konjüktörde Kürt halkının ulusal talepleri et

rafında geliştirdiği mücadele dinamiğiyle, en1ekçi sınınarın kapi

talist sömlirli ve baskılam kar~ı geliştirdiği n1ücadele dinamiğini 

birlikte kucaklayacak, bu dinamiklerle bütünleşecek bir siyasal 

partiye ihtiyaç var. Bu zeminde boşlukta var. Mevcut devrin1ei 

partilerden hiç birisi bu zemini dolduramamakta. HADEP. DBP, 

DKP gibi siyasal partiler cn1ck dinaıniğiylc bütünleşme -sözünü 

etme değil- konusunda; ÖDP, EMEP, lP ve SiP gibi partiler ise 

kürt dinaıniğiy!Je bütünleşme konusunda zaaflı davranmaktadır. 

Bu durum lı-T iki dinamiğ:iyi kucaklayacak, bu dinamiklerle bü

tünle~ec··k, kiirt sosyalistlerinin kendilerini açık 7cıııinlerdc ifade 

etmesini ~ağlayacak bir emek ağırlıklı, sosyalist kimlikli kitle 

partisiniıı y;:ır~ıtılnınsıııı kaçınılmaz kılmaktadır. 

Türkiye en dı.:::riıı bunalımlarından birini ya~ıyor. Bu bunalım 

toplumun g.Cıııdemine kliklli dcği~iklikkr ihtiyacını getirdi. Ülke

miz devrimci güçlerinin \T emekçi sınıflarının hu dönemde gcr

(,:eklc~tirecckkri bir sıçrayışla birbirind~..:ıı kopuk mücadckci di

namikler, yl)ıh:lişler ve nıücacklckr arasında kalıcı bağların ku

nılnıasıııı sağlayacak bir ;emine ulaşabilir. Sosyalisıler topltıınuıı 

i)nüne, ki.ırtkrin kcııdi kaderini kendilerinin tayin ettiği, kapita

li~t s()ınürliııiiıı ortadan k~ıldırıldığı, en gcni~ özgürlüklerin Bağ

landığı bir sC(.,'cııck koyabilir. 
i\ksı taktirde sisternin seçe-nekleri ara::-ıııda sıkı:;;ıp kalınacak

tır: Bu Sl'(.:l~ııckh:rden hiri Lı:-;:ıst y~)ııc\iınli ırk~'J ve dini gericilik

tir. Dığ:\?rı uluslarara:-ıı sernıaycııiıı yönc\imkriniıı esas alındığı 

süııllirüniin h: b<"ıskının dah:ı d;ı :uguıla::;;tığı _-;c\·l·rıcktir. Bıı ~c<.;c

ııektc cWvi/, :ıltın, enılak ve hisse senedi sahibi olmayana hay'at 

hakı 1anııııııayal·aktır. 

Devrimci dinamikler bu bunalımdan politik bir gü<.; lıa\inc ge

lerek yeni bir lıayatııı siyasal olu~ııınlannı yaralına göreviyle yüz 

------~ ~--li.i 
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yüzeler. Bu yeni hayatın olanokiarı bugünkü toplumun iç çelişki
lerinde mevcuttur. Bu iç çelişkiler sonucu ortaya çıkan dinamik
leri şöyle ifadelendirmek mümkün. Devletin Kürt halkına yöne
lik imha ve inkara dayalı politikaları karşısında ulusal ve topluın
sal talepleri etrafında geliştirilen Kürt halkının ulusal mücadele
si, yüzbinlerce heyaz ve mavi yakalı emekçinin kapitalist sömürü 
ve baskı karşısında sömürüsüz bir dünya için geliştirdikleri mü
cadele, devletin milyonlarca Alevi'yi Diyanet işleri başkanlığı 
vasıtasıyla sünni inancına bağlayan laiklik anlayışının sorgulan
masına dayalı geliştirilen mücadele, binlerce aydının, sanatçının, 
düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen baskı yasalarına karşı 
düşünce özgürlüğüniin alanını genişletmek için toplu itaatsizlik 
örneklerini de kapsayan, konuşmalarıyla, yazılarıyla ve eylemli
likleriyle geliştirdikleri, yasaları işlemez hale getiren mücadele
dir. 

Yeni parti, sistemin yenilgiye uğratamadı_ğı bu dinamikler ara
sında sağlıklı bağlar kurarak, karşı karşıya gelmelerini engeleye
ı-ek birbirinden güç alan bir konuma yükseltecek bir anlayışa sa
hip olmak zorundadır. Bu başarıldığı oranda ülke çapında bir fa
aliyet zemini kurabilir. 

Yeni parti ulusal baskıya, şövenizme, kapitalizn1e, emperya
lizme ve dini gericiliğe karşı net tutun1lara sahip, emek ağrlıklı 
sosyalist kimlikli bir kitle partisi zeınenine oturmalıdır. 

YENİ PARI' İ SOSYALiSTLERiN BİRLİGİ ÜZERİNDE 
ŞEKİLLENMELİ 

Türkiye'de sosyalistlerin birliği serüveni enaz 20 yıl gibi bir 
zaman dilimine yayılmasına rağmen hala birlik soruını gündem
de düşmüş değildir. Türk solunda da Kürt solunda da bu yönde 
kimi önemli adımlar atılmasına rağmen, birlik sorunu hala gün
~,;clliğini korumaktndır. Bu konu üzerinde tartışmalar yoğunlaş
mış, kimi zaman kendi scyrine bırakılmış, kimi zamanda bazı so
nnıt adımlar atılmıştır. Bu süreçte kimi partiler kurulmasına rağ
men sosyalistlerin birliği süreci tamamlanmış değildir.Bu süreçte 
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kurulan partiler, sosyalist kimliğini açıkça ifade etmeli.te teredüt
ler göstermektedir. 

Ülkemiz sosyalistlerinin birliği söz konusu edildiğinde hayli 
katedilmesi gereken bir yolun olduğu görülecektir. Halkımızın 
TC'nin saldırıları karşısında geliştırdİğİ devrimci direniş müca
delesinde işçi sınıfı etkin bir siyasal güç olarak alması gereken 
tutumu alıp sürece damgasını vuracak şekilde yer almadı. Sosya
list örgütlenmeler uluslararası ve yerel planda yaşanan olumsuz 
gelişmeler karşısında kendilerini yeniden üretemediklerinden do
layİ emekçi sınıflada bütünleşip topluma güven veren örgütlen
meler ve eylemlikler yaratamadılar. İşçi sınıfının dipten gelen 
eylemlikleri de söz konusu olmadığından kurtuluş hedefinin bu 
sürecine damga vurulaınadı. Gelinen aşamada işçi sınıfıyla sos
yalistleri buluşturacak yöntemler, araçlar bulmak kaçınılmaz ol
muştur. Emekçi sınıfların mücadele dinamiğini yakalayıp gelişti
rilmedikçe sosyalistlerin gerçek anlamda etkili bir siyasal güç ol
maları olanaksızdır. Bu ve benzeri kitle damarları yakalanınadan 
ne sosyalistlerin gerçek anlamda birliği nede bazı sosyalizan 
güçlerin sosyalist kimliklerini salt ulusalcı güçler karşısında 
açıkça ilan etmeleri olanaklıdır. 

Yeni parti dağınık olan sosyalist güçlerin birliğini sağlama 
yönünde önemli bir işlev üstlenmek zorundadır. Bugün birbirin
den kimi temel sanılan ilkeler yüzünden ayrı düşmüş siyasal 
odaklar; varolan siyasal örgütlenmelerin güven vermeyen yapı
smdan dolayı hiç bir siyasal partide, örgütte yer alınayan sosya
list aydınlar, bireyler, işçi önderleri mevcuttur. Yeni bir anlayışla, 
yeni bir yaklaşımla, yeni bir mücadele tarzıyla bu güçlerin birli
ğini sağlamak olanaklıdır. Yeni parti bunu başararak kurulabilir. 

TÜRKİYE PARTISİ Mİ, KÜRT KiMLIKLI PARTI Ml? 

Son yıllarda üzerinde sıkça tartışınaların yapıldığı bir konuda 
Türkiye partisi mi,Kürt kimlikli parti mi"' Bu sorı.ın açınılanmaya 
ihtiyaç olan bir konudur. Türkiye partisiyle aniatılmak istenen 
şey: Kürt, Türk ve diğer azınlık halklarının emekçi sınıflarının 
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içinde yer alacağı, tüm alanlarda örgütlenerek, Türkiyenin bü
tün sorunları konusunda çözümler üretınesidir. Kürt kimlikli par
tiyle aniatılmak istenende: Çözümlerini kürt sorunun çözülmesi 
üzerine yognnlaştırnıış, örgütlcnnıc çalışmalarını kürtlerin yoğun 
olarak yaşadığı bölgelerde yaygınlaştıran partidir. 

Türkiye sosyalistlerinin kurduğu partiler olsun, Kürt devrim
cilerinin kurduğu partiler olsun pratikte böyle bir kurala uymaz
lar. Onları böyle bir tutuma zorlayan şey nesnel gerçekliklerdir. 
Bu koşullar sosyalist hareketin zaaflarını aşarak mücadele dina
miklerini sıkı sıkıya kavramalarını dayatmaktadır. 

Salt siyasi partiler kanımu, seçim kanunu ve ceza kanunun 
dayattığı yaptınıninrdan dolayı değil, Kürt sorunun çözüme ka
vuşturulması, demokrat ikleşnıe ve kapit;:ılist söınüıilnün ortadan 
kaldırılarak geleceğin sömürüsüz dünyasıımı kurulması mücade
lesinin başanya ulaşması için iki dinaınikle bütünleşıniş emek 
ağırlıklı, sosyalist kimlikli bir Türkiye partisinin yaratılması şart
tır. Emek dinamiğı konusunda gösterdikleri itinayi, Kürt dinami
ği konusunda göstermeyen partilerinde, Kürt dinamiği konusun
da gösterdikleri itinayi emek dinaınaği için göstermeyen partilc
rımk· Türkiye partisi oll1laları imkansızdır. Bugün Türkiye emek
çi sıııı!lanııın ınc,·cul partileri Kürt dinamiğini kucaklama konu
sunda, Kürtlerin mevcut yasal partileride emek dinamiğini ku
caklnıııa konusunda zaaflı davrannıaktadırlar. 

Ezen ulus şliveııizminin Kürt halkında yarattığı güvcıısizlik 
~onucu istanhul'da kalkı~ yaparak kurtılan partilerin Kürt dina
ıııiğini ku....:aklnmaları zordur. Ynklaşımlarıııı saltK.Kürt sorumın 
kınıi reformlarla çi)zülnıesine enlkkslcy·eıı, diğer toplumsal so
runlar koııusttnda lı iç hir çöôim lin.:tuıcy\'!1 kürt ağırlıklı partik
rinde Cll1L~k diıı:ımiğiııı kucaklamaL:ırı olarıaksılllır. 

Vkvcut durum. Diyarbakır'dan kalkış yapacak, ~mckçi sııııf

brııı Klirt diıwıııiği iı;iııde dkiııliğirıi artıracak.. hir siya.:_-.;al oluşu
ınu kaçınılmaz kılmak1adır. [zilcrı ulıı.suıı proktaryasını ulusal 
sorun konusunda duyarlı Vl' etkin ktlınadan, ezen ulusuıı prole
taryasını duyarlı hale getirmek olanaksızdır. Diyarbakır kalkışlı 
ı.?mek güçlerinin kurcKağı bir parti, ulusal soruının çözümü konu-
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sunda ağırlığını hiscttirdği ölçüde, Kürt sorunu dışındaki top

lumsal sorunlar konusunda çözümler ürettiği oranda, Türkiye 

emek güçleri için de bir çekim merkezi olacak, emek dinamiği

nin bu kesitini de kucaklayacaktır. Aksi taktirde iki temel dina

miği yakalamak olanaksızdır. 
Bu gerekçelerle Diyarbakır'dan kalkış yapan emek ağırlıklı, 

soyalist kimlikli kitlesel bir Türkiye partisi diyoruz. 

İLLEGAL MÜCADELE LEGAL 'VlÜCADELE BAGI 

Sistemi değiştirmeyi hedefleyen devriınci örgütlcnn1elerin 

üzerinde çözüınlcr üretınesi gereken bir konu da, illegal örgüt

lenme ilc legal örgütlenme arasındaki biçimdir. Her iki örgütlen

me biçimi de kitlelerle bağ kurına anlayışını ve kitlekri mücade

leye sevk edip düzeni <..lcği*tirıneyi sağlayacak ıııekanizınaları 

yaratmayı ifade eder 
işçi sınıfının sermayeye yönelen eyleminin serınaye tarafmda 

kabul görmesi olarıaksıt.dır 
Scrnwyenin iktidarını ortadan kald1ırmayı hedeileycn bir eyle

min sermaye tarafından bcnimscnmt:si eşyanın tabiyatma aykırı 

olur. Bu eylem devletin Yarlığna yöneldiği zaman yasaklanacak-. 

tlr. Bundan, sosyalistkı-in her faaliyetinin yasa dı~ı olması gerek

tiği ~onucu çıkarmak doğru değildir. .Ancak devrimci örgütlen

melerin \c onların eylemi genel olarak buı~juva y·asallığıııın dı

~ ındadır sonucu çıkarılabilir. 

Bu Komünist'lerin örgütlenıneye ili~kin genel yaklaşımını 

ifade cd~r. Ancak genel yakbç;ımm etkisinde kalarak özgül ola

nakları görıııcmc;liktc gclcmcyiz. Komünistler, koşullarm uygun 

olduğu zamanlarda açık y<ı da yasal partiler kurabilirler. Kimi 

zamanlar devriıııcı hir zeminde kalıp yasal parti kurmanın oia

nakları ortaya çıkabilir. 
Bu cı! anaklar komünistlcrın progranısal yakla~ım larından, 

mücadelesinden taviz vermeksizin ya!::>allığın içine sığacak ~ekli

de gelişebilir. Böyle bir durumda değişen koıııünistlerin yakla

şımlannda taviz vermesi değil, s isteınİn basınç altında kalarak 
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yasal düzenlemelerini yeniden duruma uydurmasıdır. Tarihin 
çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan böyle özgün durumlar, Komü
nistler'in toplum içinde yaratıkları etkinliğe, örgütlülüğe ve ge
liştirdikleri mücadelenin meşrulaşıp burjuva yasallığını işlemez 
hale getirmesine bağlıdır. Yasalar komünist partilerin kurulması
nı yasakl iyor bile olsa, bu yasaları uygulayacak cesareti bula
maz. Dünya Komünist hareketinin tarihi bu yöndeki deneylede 
doludur. 

Ülkemiz gerçeki iğinde durum: bırakın Komünistler' in top
lumsal meşruyel sağlaınaları, gündemi yakalayıp politika yapa
cak olanaklardan, birikimlerden, güçten bile yoksundur. Konuı
nisı harekete toplumsal meşruluk sağlayacak bir zeminin yaka
lanması için dönemsel h ir araç olan sosyalist kimlikli bir partinin 
kurulması salt hu açıdan dahi olsa dayatan bir görev konumunda
dır. 

il!cgal parti ilc legal parti ilişkisinde yanlış kavranan bir ko
nudaki kataları iyice meşgul eden hir sonın yasadışı temellereele 
örgütlenen bir partinin yasal alanda kitleler içinde örgütlenme 
yapınasıyla, yasadışı hir partinin yasala landa kendisi adına poli
tika yapacak bir yasal parti kurımı olayıdır. Yasa dışı bir partinin 
yasal alanda çalışınalar yapması, yasal bir pa ı: •. 'in de kimi yöne
l işlerini, kararlarını ve uygulaınalarını gizli tutması veya yapma
sı heın doğru bir tutumdur hemde olanaklıdır. Yasa dışı hir parti
nin kendisi adına politika yapacak bir parti kurn1ası hem doğru 
değil hemde pratikte hir i~;dev görmez. Bu iki şeyi birbirine karış
tırınamak gerekir. 

Kitleler içinde politika yapacak bir partinin kendi yönelişleri
ne, karar mekanizmaianna ve ili-ikilerine dayanınası gerekir. Bir 
başka p<.ırti tarafıııdan (yasadı~ı parti) yönlendirimcyc (,:alışımsı, 
karar üretme süreçlerine ınlkbhalc edilmesi, ilişkileriııdc süzüle
rek ortaya konan yaklaşımlarının engelleıımeyc çalışılınası kuru
lan partiyi reııcide ederek i~levsiz kalmasına yol açar. Politika 
yapan iki partının uzun süre denetleyen- denetlenen ili~kisi için
de kalmaları olanaksıdır. Bdli bir süre sonra denetlenen parti, 
kendi yaklaşımları, ilişkileri üzerinde şekillenen eylem çizgisini 
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ortaya koyarak denetleyen partiye restini çeker. Ardında kendi iç 

nedenlerinden dolayı ayrışmak zorunda kalırlar. Bu anlamda 

Bulgarların deneyimi ve Türkiye de TKP-B ile TSİP deneyimi 

öğreticidir. Ülkemiz komünistlerinin böyle projelere yönelme

mesi gerekir. 
Ülkemiz komünistlerinin yasadışı parti-yasal parti ikilemin

de birinden birini redederek değil, ikisininde dönemsel olduğu 

bilinciyle hareket ederek tercihlerini birinden yana yapıp diğerini 

geri çekilme pozisyonuna getirıneliler. Bugünkü nesnel gerçek

likle sosyalistleri kitlelerle buluşturacak. ulusal ve toplusal dina

mikleri aktifleştirccek, güçlendirecek ol '"yasal bir partidir. 

PARTİNİN TEMEL YAKLAŞIMLARI VE NiTELiKLERi 

Ülkemiz devrimci hareketinin mücadele deneyimiyle , işçi sı

nıfının ideolojik, siyasal ve tarihsel birikimlerini ayn havuzda 

bütünlcştirecek, emek ağırlıklı sosyalist kimlikli bir kitle partisi

nin yaratılması döneınİn sosyalistlere dayattığı bir görevdir. 

Bu parti: 
* Diyarbakır'dan kalkış yaparak, ulusal dinamik içinele emek 

güçlerinin etkinliğini artırıp Türk emekçilerinide kucaklayacak 

bir kitle partisi olmalı; sosyalist hareketin mevcut birikimlerinin 

yanı sıra sistem partilcrinde kopan, bir devrimci seçenek arayan 

emekçilerin, aydınların, partisi olınayi hedefleyerek emekçilerin, 

serımıyeninin politik partilerinden ve devletten ideolojik. politik 

ve örgütsel olarak bağımsızlaştırınayı önemli blr işlevi saymal ı. 

* Kapitalizm'in birey, toplum, doğa üzerinde yarattığı tahri

batiann sonçlarına karşı geli*(.;rı kadın hareketi, insan hakları 

mücadelesi. çevre hareketi ve barı~ insiyatifi gibi sosyal mücade

leleri. onların özgünlüklerini zedclcmeden taleplerini kapsayan 

bir mücadele çizgisi esas alınırak doğal rnüteffikler haline ge

tirıneli. 

* Ya:;;amın zenginliğinden, tophıınsal işbölümünden kaynak

lanan Jiırklı yaklaşımları bir partide birlikte olmanın önünüde 

bir engel değil, partiyi güçlendirecek bir zenginlik olarak değer-
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lcrıdirip, farklı yaklaşımların kendilerini ifade etmesini sağlaya
cak normlar geliştirmclidir. 

* Kendisi dı>ındaki, farklı siyasi oluşuınların, farklı mücadele 
anlayışların ve ınücadclclerin varlığını tanınıalı, kendisini hiç bir 
zaman tek devrinıci siyasal odak olarak görmeme li. 

* Yerel insiyatiflerin, emekçi insiyatitlcrin gcli~nıesini özen
dirnıeli, parti ü?criııdc a~ağıJan yukarıya doğru denetim ıncka
ııizmalannın gelişmesini teşvik ctnH.:lidir. · 

* Part i içi demokrasi konusunda, toplııınun ekonomik, sosyal 
\'C siyasal kurumlarını ctkilcnıcyc başlay•an, doğrudan dcınokra
~i anlayışını güzekrek ge-rekli düzenlcıııclcri yapmalıdır. 

~, Karar üretme, yakla~ıınlarını geliştirme ve hayata gcçirnıt.: 
:;lirı.:çlcriııdc, başka siyasal odakların nıüclahalckrine izin \'erme
ıııeli; eylenılilik sürecine gölge düşürmenıelidir. 

Emeğin ve Kürt lwlkının özgürleşmesini sağlayacak bir siya
:-S:ıl p.::ıninin. uzun criınli t;:ıkplcriylc kısa erimli talepleri arasında 
u;'ıımlu bir bağ kurması zorunludur. 

* Kurulacak yeni parti; emeğin sömürüsüz özgürlükçü dünyn
:-;ınııı knrulıııasının yoluının ve teırıiııatıııın, kapitahzınin bütün 
dl"ıııy;ı devletlerinde talıakümünün sona erdirilmesi gerektiği bi
linciyle lıarcket ederek, emeğin uluslararası enternasyonalist cl:ı.
yaııılıııasının yaratı/ınası için çaba harcayarak, üZcrinc düşen 
~~)rııııllulukları yerine getirmelidir. 

* KuruLıcak yeni parti; emperyalizmin yoksul bağınılı ülke 
halkl:ırıııııı kayııak:larınm talamııa, y:ıyılııı~ıcılığa, sava~ tzıhrikç.i
liğinL· kar~ı anti-cnıpcryalist bir dayanışmayı savunarak. ezilen 
ulıı:-;Lırııı k;.;ndi kaderini kendikrinin tayin etmesini savunur. 

* KtLrulacak yeni parti: devletin Kürt lıalkıııın inkarı, imhası 
~-ç asimilas_).:onu t~ıııclııH.k· slirdtirdi."ığü kırli sava::;;ııı sona erdiri
lip. Kürt :-;oruının ckınPkratik bir ~iyasal çözüm çcrl,'cv~siııd~.:~. 
t,:li7.liıniin :;;cklinin tayininde kendisinin bdirkyici olac:ığı, (_);gür 
ko1ullarda gcr~Tklc:;;ccck bir refaranduıııla bdirlenmesini savu
nur. 

* Kurulacak yeni parti; kirli sava~ın yarattığı tahribatlar ve 
halkları birbirine düşman eden ::;;övenizm dalgası üzerinden yük-

iltiJ 
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selen faşist hareketin güçlenınesine kaqı etkin bir mücadele ve

rirken; devletin kimi kurumları tarafından askeri darbeler yoluyla 

gerçekleşen faşist diktatörlüklere kaynaklık eden devletin özel 

harp dairesi vb. kurumlarının lağvedilmesi için de etkin bir ınüc

delc vermeyi vazgeçilmez bir görev sayınalı dır. 
* Kurulacak yeni parti; emeğin sömüıüsüz özgür toplumunun 

kurulmasının yolu, kapitalizmin aşıln1asından geçtiği bilinciyle 

hareket ederek, kapitalizme karşı etkin bir mücadele vermelidir. 
* Kurulacak yeni parti; yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı bo

zukluğu gibi kapitalizmin doğal sonuçlarının yaratığı umutsuz

luk ortamında beslenen siyasal dini gericihğe karşı etkin bir nıü

cadelnin, bu akımların kitle tabanının kendilerinden kopanlma

sıyla mümkün olduğunu bıvraınalıdır. Siyasal dini gericiliğe mü

cadele ederken, devletin kendi dinini yaratma ten1elinc dayalı la

iklik anlayışından uzak durarak, hoşğörü ve özgürlükçü zemin

lerde gelişen bir laisizm anlayı~ını benimsemelidir. 
* Kurulacak yeni parti; doğal çevrenin, ekolojik dengenin ko

nınıııası için kapitalizmin kara dayalı scıııayikşme politikalarına 

karşı mücadele ederek_ alternatif çözümler ürctmelidir. 
* Kurulacak yeni parti; başta Anayasa olmak üzere ceza ka

nunu, siyasi partiler kanunu, gösteri ve yürüyüş kanunu. (\Lrııc~k

ler kanunu, sendikalar kanıLTıu, iş yaşanımı düzenleyen kanunlar 

gihi cbha bir ~ok anti demokratik yasa ve yönetmelikleri dcği~

tirmck için mücadcky·ı, gerçek anlamda bir tknıokratilcşnıcniıı 

yaratılması için vazgeçilmez bir g:ürcv ~ayıııalıdır. 

S01\UÇ YERİNE 

Sistemi dcği~tirmcyc yüııclcn kordinatlarda yer alan sıyasi 

partiler emek dinamiğiyle !(iirt dinamiğini birlikte kucaklay;ıc;ık 

kavr:-ı:...-ı:;:ta Vl' ıwr~pcktiftc yoksuıı oldııkları gibi bunu ürecek ıli~

kikr ağından da yoksunl<ır. Kürt susyalistkri, içinde yer aldıkları 

si:-:asa! olu~umlaı-da ayı-ı~ınca, sıya~al parti anlamında lcgal de

mokratik zı__:ıııin onları kııı:-;il etmekten uzak k:ı!dı. Bu anlamda 

siyasal zeminde bir bo*luk var. Bu zcıııiıı, iki temel dinaıııiğ_i ku-

-~------
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dıklayacak emek ağırlıklı sosyalist kimlikli kitlesel bir Türkiye 
partisiyle doldurulmalıdır. 

Sözü edilen zemini dolduracak partinin niteliğini yükseltecek 
kadrosal güç, kitle gücü, dayanacağı dinamiklerin içinde mevcut
tur. Yeterki, yaklaşımlarıyla, perspektifleriyle, çalışma eneerji
siyle mücadele alanlarına ulaşılıp bu enerjik kitle damarı yakala
na bilinsin. 

Mevcut koşullar, Kürt sosyalistlerinin siyasal planda kendile
rini daha güçlü ifade etmelerini sağlayacak emekve Kürt dina
miklerine dayanan sosyalist kimlikli kitlesel bir Türkiye partisi 
için uygundur. Böyle fırsatlar karınca hızıyla gelir, yıldırım hı
zıyla gider. Tarihsel koşullar, hazılıksız aktivistlerin kendilerini 
sürece hazırlamalarını beklemeyecek kadar nankördür. 

Tarifini yapmaya çalıştığımız partinin kurulmasıyla siyasal 
gelişınelere müdahale etmenin imkanları yakalanarak Kürt ve 
emek dinamiklerinin seslerini daha gür çıkarması sağlanacaktır. 
Böyle bir pmtinin kurulmiisını yakınlaştıracak adımların hemen 
atılması gerekir. 

m 
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Adil Kurt 

ÖNCELİKLERİN DOGRU TESPİTİ 
VEPARTİ 

'' 
ncelikle şunu belirtmek gerekiyor; 
yaşanan süreçte uzun vadeli prog
ramlanma ihtiyacı her nekadar kendi
sini dayatıyor ise de, ülkedeki siyasi 
belirsizlik beraberinde genelde yaşa
nan konjüktürel gelişmeler kısa vade
li programlanınanın aciliyetini dayat

maktadır. Tasm'vur edilen yeni siyasi parti girişiminin bu kon

jüktlirdc anlaşılması sürecin doğnı tahlili-sonucu belirleyecektir. 

Ülkenin siyasal gündemi tarihsel bir yoğunluğa tekabül edi

yor. Sorunların yoğunluğu siyasal arenada yaşanan giriftleşıııe

nin ötüinde blr seyir izlediğinden asıl eğinilınesi gerekli olan bu 

giriftlcşıııe fark edilmiş de değildir. Bugüne dek ülke siyasal 

gündeminde kendilerine üırklı misyon.lar biçen, pragmatik yakla

şımlarla harckcl eden siyasal tavırların tamamı kendilerini iç sor

gulamaya tabi tutma gereksinimi hissediyorlar. Reel yaşamda 

ifadesini bulanıayan bütün yaklaşımların bir bir terk edllmesi 

eğilimi gelişiyor. 

Ülke siyasal sürecindeki bu belirsizlik dörtlü şekillenmeye 

doğn1 hızlı bir gidişat görüntüsü vermektedir. • 
1- Demokratik K it le Partisi şemsiyesi altında burjuvazinin 
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kendisini ifade etmesi ihtiyacı; burjuvazinin kendi örgütlenmesi 
sorununu gündemine alması, her ne kadar uzun vadeli program
lanınada ikilemde görünse de niyeti oldukça açıktır: Bölgedeki 
dengeleri izleme hassasiyeti vC bu hassasiyetİn burjuvazinin doğ
rudan nıuhatap durun1una gelme isteği. 

2- Kendisine "şcınsiye" misyonu biçen hareketin/hareketlerin 
kendisini popülizmdcn anndırnıa ihtiyacı; şenısiye nıisyonunun 
süreçsel olarak artık bir siyasal hareketin gelişimini sağlamaya
madığının anlaşılrnası kendilerini bu kulvarda görenlerin yeni
den '89-90 yıllarında yaşadığı nitcliğc geri dönme iskğiııi gün
deme getiriyor. Bu tekerıiir isteği süreçseldir ve 7 yılda yapılan 
yaııh~lann-yanılgıların telafisine dönüktür. Bu kulvarda izlenen 
politikaların iııcc ayarlı olduğunu söylemek mümkün değil, sağ 
:-ıapmuya kapı-'>ı ne kadar açık ise o kadar da sol saprııaya kapısı 
açıktır. 

3- Sosyalizm ilc sosyal demokrasi arasında gidip gelen siya
sal harc:kctlcriıı ııctleşmc ihtiyaL~ı: ideolojik belirsizlikten kurltul
ınadan gcleL·cğc di)nük politikalar üretmenin mümkün olmadığı
nı nihayetinde ;ınlanıış görünseler de ''yoktur birbirimizcl.:n Lır
kııııız" dcyip aceleci tııtunılarla sürecin önüne gec.;nıe, denge 
oluşturma yanılgısından kurtulmuş değiller. Hala rcaksiyoncr ta
' ır içindeler 

4- Sosyalisth-T ccplıcsiıHk, ~o:-;yalist ögeler içinde :.:;ı:;;~ınan de
moralizasyon ort:ıınının a~ılması \'C ülke siyasal süreçine aktif 
katılım ~ağLııııaLırı z,nnınluluğunu ghnııü~ dunınıdalar. lhı zo
ruııluhık km:;:ı~ıııda üretken ()lıııaları yine siyasal si._'ırcciıı dayattı
ğ·ı netkşıncylc birlikte sağlanabilecektir. Dolayısıyla kiınikriniıı 
(byattığı hemen bırL':;.iiıı -birlik de değil- tutumu kar:;-ısıııda di
rcıımck durıııııuııdalar. Bırk:;;ıın ilıtıy;ı~tır. f~ıkat bu ihtiyaL'IIl sağ
bıınıası i~in ôııl:c:>iıı(k'ıı yapılınası !lC'n.~kcıılcriıı yapılması ;orun
luluğu d~ı görliılllh::zdcıı gcliııctııez: bu yapılınadığı uktirdc ya
:-;;alll1119 deneyiınierin yeniden tC'kerrliriiııe yönenilmiş olııııacaktır 
ki, bu da ya)anıııış olunanın ycnilcııınesi dışında bir işe yaramış 
obmayacakt ır. 

Bunlar dı:;;ıııda kendisini siyasal arenada ifade etmeyen ~ııııa, 
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halk içinde giderek yaygın laşan bir başka siyasal hat olan gerici 

faaliyetin görünmezden gelinmesi nıiiınkün değildir. Fakat, bu 

eksikliği gidermeye yönelik progranısal bir yönelişten söz ede

mıyoruz, 

Dolayısıyla ya~anan siyasal süreçten çıkarılınası gereken so

nuç; acilen yeni bir siyasal parti değil, tersine ülke sosyalist öge

lerini birey ve kurumlar bazmda uzun vadede bireşimini sağlaya

cak öncelikli bir adımın atılnıasıdır. Gettolann aşılnıası için izle

necek yöntem doğru tespit edilmeden ne birlcşinı sağlanabilir ne 

de iktidar perspektifi geliştirilebilinir. Ortaya çıkan tablodan; bir

leşim veya iktidar perspektifi arasmda öncelik belirleme zorun

luluğu vardır. Bu öncelik tespiti yapılırken gözönünde bulundn

rulması gen.:kcn husus. önceki hasanıağın hangisi olduğudur. 

İktidar perspektifi geliştirmek kitsclleşmeyi lıcdellemc anla

mı taşıdığılll göriirsck, l)ncelikli adımlll nitelik oluşturmaya dö

nük ivedi adımlar atınanın gerekliliğini de görnıi.iş olacağız. lle

de[ olarak iktidarlaima perspektifinin geli:;;tirilınesi yönelişine 

göre sağ.lanacak nıotiviL"Yonun uzun v<ıdcli progranılanmaya da

hil edilmesi hem SOS)1alistlerin birkşimine dönük etkili adım at

ıııamı7ı sağlayacak !ıcnı momenti de yakalamaınızı sağlayacak

tır. 

Birçoğumuz haklı olarak iktidarla:;;nıa perspektifinin geli~ti

rılın~si aracı olarak en modern yolun p;ırtileşme olduğıımı söyle

yecektic Partilcşmcyc kar~ı olduğumuzu kimse söylemiyor, za

ten. Partile~nıc de bir yöntem snrııııu olduğuna göre bıında da 

nctlcşınck gerekiyor. İstcdiğiıni7 tepeden inıneci tabcia particili

ği olmadtğına göre; i'ırctkcnliği sağlaycak, gerek bireyler ba:t.ıııda 

gerek kuruınlrır bazında kalıpla~mayt ortadan kaldıracak ve 

ônemlisi yeni .sürecın sosy;ılist solun önünCt m;tığını kavratacak 

gcni~ ~H;ılı bir yöııcliş üzerınde durmal ıyı:~ .. Dolayısıyla ôrıcdik

lc, ihtiyaç duyulan partirlin nikliklcrını bdirlenıek i~in tahandan 

y"L'ıriiın~k gerekir. 
Tabandan geliştiricek partik:;.ıııc pcr~pektifi üzeriııd~ durdu

ğumuz iki İ\"cdi sonma 'r{i:tiiın yolu açacaktır. 
Birle~ını sorunuının iktidar pc:rspcktifiyle birle~tirıııc y·a:jaın-
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sallığı burada açığa çıkıyor. Bunu sağlamanın en kolaylaştıncı 
yöntemi yerel iktidar perspektifini geliştirmekten geçiyor. Şöyle
ki: Mevcut sosyalist söylemli siyasal partilerin hiç bi~inin top
lumsal sorunlara çözümler üreten programatik yaklaşımları yok
tur. Toplumsal bunalımın en üst düzeyde seyrettiği bu süreçte 
kitlelere doğru adres gösterebilmek görevi sosyalistlcrindir. Sos
yalistlerin kitlelerden soyut bir şekilde iktidarlaşmaları yöntemi 
terk edilmeden yani kendiliğinden oluşumlar yerine kendisi için 
oluşumlar ikamesi sağlanmadan sorunlar karşısında çözümler 
üretici durumuna gelebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla izle
necek yöntemi bu yüzden önemsemek durumundayız. 

Mevcutların dışında atılacak yeni adımın farklılıklarını izah 
edebilmenin tek yolu mevcutların tümünün dışianınası olmadığı
na göre, birleş i ın sorunu her zaınan için var deınektir. Önem ver
diğimiz perspektifle hemfikir olanların birbirini tanımalarını ko
laylaştıcı yöntemden kalkış yapmak kendisi için var olmanın ka
pılarını aralayacaktır. Bunun için yerel iktidar perspektifinden 
kalkı~ yapılarak toplumsal sorunlar karşısında çözümler üretici 
yeni yaklaşımlnrın önünü açmak her sosyalistin ivedi görevidir. 
Dolayısıyla tabandan sağlanacak eylem ve fikir birliği güçlü-ka
rarlı yeni hir atılun gerçekleştirnıenıize yarayacaktır. Somut yak
laşımlarla mevcut önyargıların aşılması gayreti içinde olınak, bir 
çok şeyi birlikte düşünıncınizi gerekli kılmaktadır. 

Özellikle ülke sosyalist harekı inin dünya sosyalist hareketine 
paralel olarak yaşadığı bunalımı aşabilnıesi için, sosyalizmin ye
niden inşası sürecine kendi özgün koşullarından kalkış yaparak 
katkı s~ığlaına görevi vardır. Zaten tartıştığımız~ ülke sosyalist 
hareketinin bir bütün olarak tümden pencerelerini açacak yeni 
bir atılımdan başka bir şey değildir. Atıl durumdakiler ilc birlikte 
ayrı çatılarda duran sosyalistlerin bu tartışmaya dahil olmalarını 
sağlamak önceklikli bir görevdir. Burada ön koşul öne slirmenin 
pek bir anlam it:1de cdeıneyeceği tartışına sürecinde ortaya çıka
cakıır. Ayrı duran sosyalist ögeleri birlcşiın ve iktidarlaşma pers
pektifi eylemine dahil etmenin pratik yöntemi; ülke özgünlüğün
den kalkışla sosyalizmin yeniden inşası süreçine aktif katılıınla 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mümkündür. 
Dolayısıyla kitlelerin duygularona yapılan süpvansiyondan 

vazgeçilerek toplumsal sorunlara çözüm yolu aralayacak ve ağla

rı tabandan örülecek yeni bir yaklaşımla bir toplumsal projeyle 

yola koyulmalı. Türkiye siyasal yaşamında sosyalist söylemli 

mevcut partilerin bunu neden başaramadıkları elbetteki bizim 

kendimize sormamızı zorunlu kılan paradigmadır. Kendiliğinden 

oluşumlar ve tabela o!uşuınculuğu darlığına düşüldüğünden bu 

paradigmanın aşılması bugüne kadar mümkün olamamıştır. Oy

sa süreç darlığı kökünden rededen bir doğrultu içersindedir. Sos

yalistlerin doğru yönelişler belirlemeleri durumunda bu süreçten 

toplum olarak kazançlı çıkmamızı engelleyecek bir engelin varlı

ğı sözkonusu değildir. 
Bunun için; 
Yerel İktidar Perspektifi'nden Yola Çıkılmalı 

Sosyalistlerin toplumsal sorunlar karşısında duruşu ve getir

dikleri çözünı yönten1lerinin tabana taşın-arak yola koyulınası 

gerekiyor. Yerel iktidar perspektifi geliştirilerek sonıniara yerel

den başlayarak, emek cephesinde katılını sağlaına doğrultusunda 

itifaklara açık olarak dirayetli ve programlannıı:; bir yönelişle 

başlamak doğıu yöntemdir. 
Yerel ikti dar perspektifinden kastettiği miz; mahalle ınuhtarın

dan belediye başkanına kadar tfıın yerel yönetim aşamalarında 

sosyalistlerin sorunlara bakış açılarına ve önerdikl8ri çözüm 

yöntemlerinin bütününü kapsayan belirli bir prograınlannıaya ta

bi tııtıılnıu:; tabana dönük, tnbanla birlikte üretilecek uzun vadeli 

birlcşiın ve iktidarlaşma perspektifine dönük sosyalistlerin en 

geniş katılınıını öngören eylem alanının açılmasını sağlayacak 

yeni giri~iın harekatının ·başlatılmasıdır. Bu davraııı:;:. sosy'ali~t

lcrln kitlelerle buluşınasını sağlayacağmdan uzun vadeli çalı?ma 

prosedi.irli oluşıurn1aya yardımcı olar.:aktır. Böylelikle olıışilcak 

program doğrudan tabanın katılıını ile gerçekleştiğinden emek 

cephesinin tüm kesitlerinin sorunlarına~ ihtiyaçlarına cevap verir 

durumda olur ki, bu da uygulamada teori ile pratiğin bütünlüğü

nü verecektir. 
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Neden uzun vadeli programlam11a için kısa vadeli bir prog
ramlanma öneriyoruz? .. Bu soruının cevabını elbetteki zaınan 
verecektir. Anıa~ temel kimi verileri değerlendirerek; bugünkü 
toplumsal yapınıu ya~adığı deprasyon süreci ve genelde dünya 
sosyalist hareketinin özelde ülkemiz sosyalist hareketinin içinde 
bulundukları nesnel koşullar geleceğe dönük programlanınada 
bize dene_ gör fırsatını vermiyor. Bu ncdcnlı: atılacak adımların 
pratikteki yansımaları öngöriilerek atılması zorunluluğu vardır. 
Sosyalizmin yeniden inşa sürecinin ya~annıakta olduğu bu tarih
sel momentte ne bizim ne de hiı:; kimsenin elinde "artı-değer te
orisi" kndar hillıırlaşmış somut yönchşkri yoktur. Toplumsal ya
pıda yaşaıınıakta olan deprasyon ise biz sosyalistleri bir an önce 
:-·-'i_va~al ya;;anıda etkin aktivite göstcrnıcnıizi dayatıyor. Dolay:ı
·"ıyla süreci bekkmc liiksünc de sahip değiliz. 

Toplunnın ı.;ekirdek yapılanınasındarı, rnodern örgütlenmesine 
kadar bir bütün olarak sorguianma süreci yac;;anınaktadır. Toplum 
yapı:-. ında ku:;;aklar arası çelişkiler iyiden iyiy~ su yüzüne çıkma
ya h~ışlamış, yaşama bakı) ayıları arasında oluşan yarık giderek 
hliyiiıncktedir. Bu çatı~m~ı tcvckkülii aıılayı;; ile geleceği kendi
miz inşa edelim aıılayı.-;;ı ar<ısmdaki çelişkidir. ller iki kutupta he~ 
tcrojcıılik giderek a~ı!ıyor. '{ani kutupla~ma iyiden iyiye billurla
şıyor Doğal olamk yeni süreç k ilgili atılacak adımlarm topluııı
daki bu çelişkinin görülerek gcrçckkşrııc:si g~reği vardır Basit 
bir örnekle; sosyali::.;tlcriıı laiklik anlayışı ... f\·1cvcut dururnda ::;o:::-;
yalistkr dışında g ... :Jışen laiklik tartı~ııı;,ıl.:ırında, resmi ideoloji ik 
siya:o:;al din diıı,ııniğ.i arasındzı olu*ınuş kutııplaşııuıda z<.ımaıı za
man lıcr iki kutupLı da .so:-.yalistlcrin laiklik anlayışını kendi yak
ı~ı~ııııları iınİ';i gibi ıi~Hic ediliyor. Fakal sos:'<ılıstlcr ne düşündük
k'riııı ...;öykıııiyorLır ya da sl)ylcycıni)'lnhr. Bu dunıın sosy'alist~ 
lnııı pro~ramatik y<ıpıl;ııııııaLırıııda 11L~t bir ı~ıiklik aııbyı:;;ıııa sa
hıp (llınadıklmının ~oıHıcıı dc~'ildir. ku:-;;kusu/. <)ylcy:--;c sosyalıst
ler pnıi!r;ımbrıııda bulunan k~..~sin bir octlıği en gerekli olduğu h ir 
siir~..·;.:ll..' l'lL'Ckn kitlekrc aktaraııııyorlar? ~-iiııkii bugüne kadar sos
Yilli:-.tlcr kcııdi programatik yakla~ımLırını bclirkrlcrkcıı (iyliııdc 
llll..'vcut yöntemlerin clı:-;;ıııa (_fıkaıııadılar. i:;;te yerel iktid~·ır pcrs-

-,--------
IW 
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peklifini gerekli kılan temel nedenlerden biri ... 

Sosyalizmin yeniden in::;;a sürecine kendi özgülümüzdcn kal

kış yaparak katkı sunmadan yaşadığımız toplumsal yapının öz

gülüne dönük tutarlı politikalar üretmek münkün değildir. Yılla

rın 1ngiltere İşçi Partisi, partinin bayrağı durumundaki parti tü

züğünün ürctin1 araçlarının kamulaştırmasmı öngören 4. madde

sini değiştirdiği bir dönemde ezici bir çoğunlukla gelip iktidara 

oturdu. Bu bir tesadüf mü'' Kesinlikle değil. .. Reel sosyalizm sü

recinde yaşanan devlet kapitalizmi sonucu doğan bir kaçıştır bu. 

Sosyalistlerin bu kaçışa karşı çıkınaları doğaldır, ama karşı çı

karken yapılınası gereken bir ba;;ka şeyi unutmamalı lar, Bilimsel 

sosyalizmin öngördüğii üretin1 araçlarınlll kaınulaştırılınası olayı 

reel sos;'alizmde yaşandığı gibi üretim araçlarının enıekyi smıf

lar eliyle devlete teslimi değildir. Öy·lcyse, l1ilirnsel sosyalizmin 

öııgördüğii çerçevede üretım araçlarının liretenlerin denetiınine 

geçirilmc:sinin Lknencnlcriıı dışında bir ha;;ka yolu olsa gerekir 

ve bu yu lu sosyalistler kspit etmek dunıınundalar. Ve doğal ola

rak tck ba:;;larına gösterilen ı.;abalarla hllıwn sağlanması mümkün 

olmadığı görülınüşkcn, yeni yönelişin toplumsal dokulanı danı

şarak bunu gcrçekle~ıirmc l'ğilinıi içersine girmelidir. 

Yerel iktidar perspektifiyle yola (.,:ıkınanıızı gerekli kılan hir 

ba~ka zorunluluk da, ülke sosyalist harekdinin birleşiın sorunu

ını ivcdi bir sorun olarak göı:ınesinden kaynaklaıııııaktadır. Tüm 

sosy'allist söylcmli kurumların hepsinin prot!ramlarınııı ortak 

ö;.ellikkriııdcn eıı öneıniisi susyalistlcriıı birliğine dl)nük bir ba

kı:-;; açısı sunuyor olmasıdır. Ve/rakaL bııgüııc dek hiçbiri bu k

ınci programatik ynkla;;ıırıını gcn;ekk)tircıncdi. gt.;rçckk~tin.:mi

yor dn. lsr3rla dcn~11l'l1 ıııcvcut çatılariardan bir çatı çıkarına ror

nıüli'ı her dcfa:-;ında Na:-;rcttiıı IIoca·nm ka1.anına düııliyor. yani 

olu:;;turulan ·y~ni çatının hücreleri yeniden ayrışıyor ve ·ürüyorlar. 

T~:?rk edilmek istcnnıcyL:ıı hu acekcı tutum kar~ısına yeııi bir ça

tıyla çıkılarak ya katılır:-:ınız ya da <.:rirsiniz söylemi olacaktır. Gu 

hedefe ulaşmak için, yani :-iosyalistkrin bir çatıda topı:ırlanmaları 

giriiiıııinin vücut bulma~ı, üzerinde durduğumuz sosyalistlerin 

birliğine ilişkin yöntem sonıııuna anlam yükleınektcdir. Olacak 
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olan, niyetlerle gerçekler arasındaki çatışmanın kendisidir. Ger
çekleri önemsemek durumundayız. Ama, bunu yaparken taraflı 
tarafsız tüm sosyalistlerin birleşimiyle hedeflenen yeni çatının 
oluşturulması, denenmiş yöntemlerin dışında bir yöntemle ger
çekleştirilmelidir. Yazı içinde devamla temel hatlarıyla vereceği
miz "yerel iktidar perspektifi"nin hedeflerinden birisi de budur. 

Ülke siyasal yaşamına !ega! arenada sosyalistlerin kendilerini 
ifade edecekleri, kitlelerle buluşacakları söylemleri,programatik 
yaklaşımları net ve yeni bir özneye olan ihtiyaç karşısında öner
diğimiz yöntemin kimi yönleriyle süreci kaçırmamıza neden ola
cağını ileri sürenlerimiz de olabilir. Bu yöntem her yönüyle ace
leci bir lutumla geliştirilen yöntemlerden daha gerçekçidir ve 
ayakları daha iyi yere basıyor. Her aceleci tutımı bir reaksiyon 
ürünüdür, aksiyon olamazlar. Reaksiyoner tutumlar ülke siyasal 
yaşamında darbe anlamını taşır. 

Artı, önerdiğİrniz yöntem sanılanın aksine beklemeyi değil 
çabuklaştırınayı ön görmektedir. iki ivedi soruna birlikte cevap 
aramak zorunda olduğumuzu görmek durumundayız. ilki, sosya
listlerin birleşimi sorunu, ikincisi kendisini dayatan iktidar pers
pektifi sonıdur.Birincil basamak olarak görınek durumunda ol
duğumuz birlcşiın sorununu aşn1adan iktidar hedetleıncnin ger
çekçi olaınayacağıdır. Bu nedenle yapılınası gerekenierin yapıl
masımı ilişkin önerdiğimiz yöntem süreci çabuklaştırmaya yöne
liktir. 

Yerel İktidar Perspektifi 
Aınaç: Toplumsal yapımızda yaşanan lıarcketlilik ve hareket

lilikle birlikte doğal olarak gelişen çclişkileriıı açığa çıkması sü
reci sosyalistler ac;ısından yeni programatik yönelişleri zorunlu 
kılmaktadır. Yeni sürece denk dü:;:.cn adııniarın atılabi!nıcsi için 
öncelikle sosyalistlerin geçmiş dönenılerini ivedilikle sorgulama
ları ve bu sorgulamadan geleceğe dönük dersler çıkarmak gerek
mektedir. Sosyalistler, geçınişleriniıı tüm artı ve eksi değerlerini 
görerek, artıları geleceğe t<:ı.~ıynrak eksi leri n özeleştirilerini top
lum önünde yapabilme yetkinliğini/olgunluğımu sergilemek du
rumundalar. 
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Toplumsal sorunlara tabanla birlikte yoğun bir tartışma süre
ciyle kalıcı ve gerçekçi çözümler üreterek geleceğe dönük yeni 
bir atılını gerçeklcştirmeliler. Uzun vadeli ön görüler içerecek 
programlanmanın her safhasında tabanın doğrudan katılımı sağ
lanarak, tabanın düşüncelerinin anlaşılır bir şekilde yansıtılma
sıyla yola çıkılmalıdır. Bu bir yönüyle hedeflenen siyasal yaşama 
yeni bir özneyle müdahale öncesi partileşme sürecinin fizibilite
sini oluşturacaktır. 

Yerel iktidar perspektifi, Ülke sosyalist hareketinin bir bütün
lük içersine çekilmesini hedeflemektedir . Sosyalistlerinbirli
ği,mümkün olan en geniş katılımı ve tüm sorunlar karşısında 
her türlü yaklaşımı hazmeden, tartışan ve tartışılanlardan ortak 
sonuçlar çıkarınaya dönük olmalıdır. Tabandan gerçekleştirile
cek fikir ve eylem birliğiyle oluşacak yapılanma, ülke sosyalist 
hareketinin birleşimi ve iktidar hedefinin belirlenınesini sağlar. 
Bu yapılanma, toplumsal yaşarnın dayanaklarından aldığı gücü, 
bilimsel sosyalizmin ön görüleriyle bütünleştirerek hareket et
melidir. 

Ülke bazında sosyalistlerin birleşimi ile birlikte ihtiyaç olan 
bir başka nokta ittifakiara ilişkin yaklaşımdır. Hem "yerel" hem 
"'genel" düzeyde ittifak sorunu giinünıi.iz koşullarında her an için 
güncellik iLıdc etmektedir. ihtiyaca cevap verebilmek için hede
fin "yerel'' mi, "genel" mi? olacağı sorununun da netlik kazan
ması gerekir. Ku;;kusuz soruna akadcınik yaklaşımlarla cevap 
hulahilnıek doğru yöntem değildir. _Yerel iktidar perspektifi, bu 
noktada da önemli bir işlev üstlenecektir. 

İşlev: Yerel iktidar perspektifinin ; toplumun yerel sorunla
rıııdan yola çıkılarak genel sorunlarına sosylistlerin bakış açıları
nı it~dc eden hazırlık sürecini ön görür. Toplumsal yapıda ya
şaııınakta olan bu deprasyon döneminde sosyalistlerin tabanla 
birlikte gelcc~ği progranılama girişimi toplum nezdinde inandırı
cılıklarını pekiştirir. Böylelikle, reel yaşamda it::ıdesiııi bulabile
cek yak.Ja~ıınlar üretmek hem sosyalizmin yeniden in~a sürecine 
kendi ülke özgülümüzdcıı yola çıkarak katkı sağlan11ş olu
nur.Heııı de üretilen yaklaşımlar da tabanın doğrudan katılımı gi-
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bi bir avantaj da yakalanmış olur. 
Ülke sosyalist hareketinin içinde bulunduğu demoralizasyon 

ortamından kurtulması öncelikli sorundur. Toplumun sosyalist 
harekete olan ihtiyacı ilc sosyalistlerin içinde bulundukları du
rum ters orantıhdır. Sosyalist hereketin bu durumdan ivedilikle 
kurtulması gerekmektedir. İşte, yerel iktidar perspektifine bu 
noktada işlev sağlanabilinir. Taraflı, tarafsız bütün sosyalistlerin 
birle~imiııi hedefleyecek yeni bir atılımın denenmiş yöntemlerin 
dı;;ında yeni yöntemler geli~tirmcsi gerekiyor; ancak yeni gelişti
rilecek yöntemlerle bu eksiklik ·giderilebilinir. Tartışma sürecini 
tmnnmlaınış, teınel yakla~ırn ve hareket noktaları tespit edilmiş, 
sosyalistlerin genel yaklaşımlarının yansıtıln1adığı hazır bir ça
tıda, birlcşim yakalamak nıiinıkün değildir. Yeni girişim, sosya
lizmin yeniden iw_;;;ı ~lirccine yerelden katkı sağlama ilc birlikte 
toplumsal sorunlara sosyalistlerin bakış açılarını ve çözüm öneri
lcrini bir bütünlük i(fcr~iııde ve ülke sosyalistlerinin miinıkiiıı 
olan en geniş katıhmını sağlama çabası ilc hareket ederek, sos;.:a
listlcrin birleşimini ynkalay'abilir.'{ani '"hemen partilcşınc·' ihti
yacı, beraberinde "hemen birlc~iın" yakla~ıınıyla hareket edilme
li. Dolayısıyla, "hemen birlikte partilcşme" sloganının öne alın
ması lıcdcftir. 

Ürgütlcııme: Yerel iktidar perspektifi, partileşıne sürecinin 
ön ;ıdıını şeklinde algılanmalıdır. Mevcut örgütlenmenin bu hL'
dcfc tek::ıbül edcnıeyc~ccğiııi bilmek gerekir. Bu yüzden mevcut 
lılanla birhktc yeni bir programlannıayla geniş açı lı bir cykııılik
liklc yeni sürece girilmelidir. rvlcşru zeminde gen i:-,; ufukları olan 
hL"r türlü tartı:-;;ıııayı, dli.~üııcc:yi haznıedcn yaklaşıınlar içcrsıııdc 

oluımıası zorunluluktur. 
Ycrcldcıı genele doğru bir sıçrayı:-;;la; önedik olarak tabanla 

birlikte tüm sorunlar kar:;;ısında nı~vctıtların aksine "ne olnıadı
ğıınızııı'· değil, "ne olduğ.umu1.un" altmı çizen yakl;:ışıınlarla ha
reket edilmelidir. ('ünkü, ihtiyaç olan mevcutların yaptıklarının 
aksine ideolojik hattı billurlaşmış emek cephesinin adresi olabi
lec-:k kimliğini gizleme gereği duynıayan sosyalist kimlikli bir 
partidir. 
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Yerel iktidar perspektifi bir geçici programlanma çerçevesin

de örgütlenmeyi gerektirir. Eylemlik süreci içerisinde ideolojik

politik tutumların belirlenmesinde düşünsel aktiviteyi esas alan 

çalışınaları ön görmek için oluşturulacak bir örgütlenınedir. Ör

gütlü, örgütsüz tüm sosyalist ögelere açık olmak -hatta çağrılma

ları -koşuluyla yerel sorunlar üzerinde tabana açık tartışma plat

forumları oluşturularak yerel iktidar modeli üzerinde emek cep

hesinden tabanla bütünleşen, belirli bir realitesi olan yerel iktidar 

programı ve yerelden yola çıkarak iktidarlaşma perspektifini açı

ğa çıkaran bir doğrultu içersinde olmalıdır. 
Sorunların tartışılacağı platforumlarda konu veya alan kısıtla

masına gitmeden, sosyalistlerin birleşiıninden sosyalizmin yeni

den inşası sürecine kendi iilkc özgüilimüzden katkı doğrultusun

da yürünülmelidir. Birlcşiın ve iktidar perspektifi hattı iizc(in

den katedilecek yolun sonunda elde edilen ürün kuşkusuz belirli 

bir anlayışın artı hanesine d~ğil, bir bütün ülke sosyalist harekc

nlıı toplam değeri olması gl.."rektiği mantığıyla hareket edilmeli
dir. Bu yaklaşım, birleşim perspektifinin inandırıcılığını güçlen

dirmenin yanı sıra ,s üreçsel zorunluluk dolayısıyladır da, 
Burjuvazi, üretim araçlarıııın üretenterin denetimine verilme

sini öıı görün her türlü çalışınanın kar~ısmda belirgin bir tavra 

sahiptir. Uzlaşınaz çclişkilerin mevcut oldu~u bir ortaındır, bu .. 

nu nedenle yeni yönelişlc birlikte klas·ik örgütlenme modelleri

nin de tartışılacağını öıı görmek dunımmıdayı:~ .. I'v1eşru örgütlen

menin aYantajları, meşru örgiitleımıeyi feti~leştirmı.: gibi bir teh

likesi her zaman için vardır. Doğal olarak ll1L~~.-ru örgütlenme i:;;lc

yişini belirlerken feti~leşnıe tehlikesine kar~ı ünkmler almak 

gereği olacaktır. 

*** 
Sonuç olarak, yaşanan tarih~cl :;üreç ülke siya~al yaşamına 

nH::;>nı zeminde müdahele edebileCek emek cephesine dayalı sos

yalist kimliğini dirayetli ve programlı bir şekilde ortaya koyan 

bir parti ilıtiyaçtır. Ancak, ihtiyaç olanı gerçekleştirmek izlene

cek yöntemin doğru tespitinden ge~yor. Eğer öncelikle, nesnel 

zemin inielenmeden hemen partikşınc mantığıyla hareket edile-
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cekse bu yaklaşıma katılmak mümkün değildir. Bu yaklaşım 
mevcut olan tabelaların yanına yeni bir tabela daha asmaktan 
başka bir şey değildir. Elbetteki bizim tercihimiz bu değildir. İh
tiyaç olan kurulması hedeflenen yeni partinin, nesnel zemininin 
doğru bir biçimde irdelenmesi zorunluluğu vardır. Dolayısıyla 
yeni bir atılımın hedefine mevcut boşluğun daldurulması konul
malıdır. Sosyalist hareketin meşru zeminde bir bütünlük içer
sinde siyasal yaşama müdahalesini sağlayacak yöntemi bulmak 
gerekiyor. Birleşİnı ve iktidar perspektifini yakalacak yeni yöne
liş ancak tabanla birlikte yürümekle hedefe ulaşabilir. Siyasal sü
reç hiç bir zaman toplumsal istemierin dışında bir seyir izleınez. 
Aksi ütopyacılık olur ki, biz bu lükse katlanamayız. 

Doğal olarak yeni yöneliş aynı zamanda yeni bir çağrıdır. Bu 
çağrıyı somut adımlarla gerçekleştirmek şifahi yapılacak birle
şim ve iktidar perspektifi etrafında bütünleşme çağrısından daha 
gerçekçidir. 

Evet, emek güçlerine dayalı parti gereklidir. Ve/fakat hemen 
atılacak öncelikli adım bir an önce bu partinin kurulması değil
dir. Öncelikle siyasal süreçin yarattığı karmaşa ortamının aşılına
sı ve ardından doğal olarak ilitiyaça cevap verebilecek yeni yapı
lanmaya zaman tanıma gihi bir zorunluluk vardır. 
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Fehmi Soner 

TÜRKİYE'DE LEGAL POLİTİK 

ÇALlŞMAYA GEÇİŞ 

Dünyada çatışma modelinin bir 

yana bırakılması, barışa geçiş, 

siyasal partilerin gizlilikten çıkışı ve 

açık politik savaşıma geçişi. 

artışmalı olmasına ve henüz doğrulanmış 

sonuçlar çıkarılmamış olmasına rağmen, 

bugün artık legal politik parti üstünde ciddi 

herhangi bir tartışmanın Yeni Dünya Düze-

~lı'" ni'ni ve onun gösterdiği gelişmeleri gözö

nüne almadan yürütlHebilınesi imkansız gihi gözükmektedir. 

Türkiye 'dı.:: legal devriınci bir partinin, yapısı, bileşimi, niteliği, 

amaç, görev vb. bütünlüğü ile ilgili bir model sağlamak için dün

yadaki deği~imi ve Türkiye'deki son durumu bilmek kaçıııılıııaz 

bir zorunluluktur. Bu açıdan Türkiye'deki son ekonomik, politik ve 

kliltlirel durumu, Kürtlerin geldiği yeri ve dünyadaki değİşıneyi 

iizet halinde açıklamak gerekir. 
Dünya değişmekte, yı.:::ni bir diinya düzl:ni kunılnıaktadır. Dün

_yad.:ı ikinci paylaşım savaşından bu yana doğu ve batı blokları ara

sındaki ilişkileri düzenleyen ''çatı11111 modeli'' bir yana bırakılmak~ 

ta. yeni model arayış v~ çabaları ·sürmektedir. Soğuk savaş dönemi 

kapanmakta, soğuk barış başlamış bulunmaktadır. Başlay,:m soğuk 

barışın sıcak han1a dönüşmesi gerekmektedir. Sıcak barı~ın kurul

ması. pekişip yerleşmesi için aktif barış politikaları, artık bir nes

nelik olmuştur. 
Soğuk savaştan sıcak barışa geçiş çabalarının sergilcndiği dün~ 

w 
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yada, barışla birlikte yeni ekonomik eylemiere geçme hazırlıkları 
da yürütülmektedir. 

Bütün dünyada insanın, insanlığın varlık koşulu ekonomik eyle
me, üretim eylemine geçilınektedir. Bütün dünya yeniden yapılan
makta, yeni üretim süreciyle yeni siyasal ve toplumsal ilişkiler ku
rulmak üzere yeniden düzenlenmektedir. 

Dünya yeni ekonomik ilişkilere göre yeniden örgütlenmekle. 
Bundan dolayı da ekonomik ve siyasal açıdan karmaşık bir süreç 
halinde yeni dünya düzeni kurulmaya çalışılmaktadır. Geçmişin 
sosyalist dünyası, kapitalist dünyanın emperyalist kesimiyle, sö
mürülen halk yığınları kesimi bir genel yapı içinde yeniden düzen
lenmektedir. Her kesim kendi varlığıııı korumak, banş içinde yeni 
ekonomik faaliyetler temelinde yeni denge ilişkileri içinde bir dü
zen meydana getirmek üzere genel hir yapı içinde biraraya gel
mektedir. Bu genel yapı içinde her unsur ekonomik ve sosyal yapı
sını daha da güçlendirerek yeni dünya düzeni içinde yer alına çaba
sı içindeler. 

Dünyada eknomik eylemi başa alan, barış, demokrasi ve insan 
haklarına dayalı genel bir yapı ortaya çıkmakta. Yeni yapının işlevi 
de ekonomik taaliyct, barış, demokrasi ve insan hakianna yönelik 
olacaktır. 

Bütün dünya, bütün öğeleriyle daha somut bağımlılığı olan bir 
bütün haline gelmektedir. Ancak bu artan somut bağımlılık, sosya
lizm le kapitalizmin y<ıkııılaşması, iki ayrı düzenin gelişerek birleş
ıneleri, bu birleşmede her iki düzene benzeıncycn yeni bir orta dü
zen meydana getirmeleri anlamınd;:ı anlaşılıuamalıdtr. Çünkü sos
yalizınlc kapitalizm birbirlerine asla yakınlaşaınazlar. Çünkü insa
nın insanı sömürüsü sürdüğü sürece, sosyalizm yoktur, insanın in-· 
sanı söıııür\i:-;ii urtadan kalktığı anda da kapitalizm yoktur. 

Dünyanın yeniden. düzcnleni~ı. genel hir yapı içinde yeniden 
yapılaııdırılınası çok önemli bir olaydır. 

Düııyamıı barı.;;a göre, yeni ekonomik eylemiere göre yeniden 
yapılanması, bütün dünyanın önüne yeni bir i.;;lev koyacaktır. Bıı 
yeni i~lev de dünyada yeni genel bir yapıyı meydana getirecektir. 

Eskiden, dünyanın soğuk sava~a göre yapılanması, dünya ilişki-

----~-·iii-.---------
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lerinde çatışma modelini yaratmıştı. Dünyanın işlevi çatışmalar 

yönündeydi; ilişkiler çatışmaları doğurmaktaydı. Bu çatışma işlevi 

de çatışmaya uygun bir dünya yapısını yaratmıştı; doğu bloku ve 

batı bloku. Bütün dünya bu iki blok halinde örgütlenmişti. Dünya, 

çatışma kural ve yasalarına göre bir statüye kavuştunılmuştu. Her 

kesim çıkarlarına uygun çatışmaya göre yerini almıştı. Dünyadaki 

yerler bu çatışma tarafindan belirlenmişti. Çatışma ilişkisi hak ve 

ödevlerin tümünü belirliyordu. Veya hak ve ödevlerin tümü bu ça

tışnıalardaki yer ve rol tarafından belirleniyordu. Çatışmada güçlü

ler güçsüzleri arkasına almış, ·güçsüzler güçlülere sığınmışlardı. 

Güçlülcr, çatışma durumundan dolayı geridekilerine aman veriyor, 

onları koruyordu. Güçsüzler ise korunmak için güçlüterin kuyru

ğuna takılmışlardı. 

Çatışma ve soğuk savaş bitince bütün bun !ara gerek kalmadı. 

Çatışmaya dayalı iki kutuplu dünyanın zorunluluğu kalmadı. İki 

kutuplu dünya yerini çok kutuplu dünyaya, çatışma durumunda ko

runan güçsüzler yalnız kalmaya, ayakları üstünde durmaya, kaza

nacak ya da kaybedecekleri yeni bir yarışınaya katlanmak zorunda 

kaldılar. Bundan dolayı yarışma lı, ekonomik yarı.5ınalı çok kutuplu 

bir genel yapı içindeki dünyaya geçmek zorunluluk olmuştur. 

Dünyada barı~ içinde ekonomik faaliyetlere geçmek doğrultu

sunda zorunlu değişim yaşanınaktadır. Dünyada değişim birikimini 

sağlayanlar olduğu gibi bundan yoksun olanlar da vardır. Hem ka

pitalist dünya hc11ı ele sosyalist dünya değişiine katılmıştır. Kapita

list dünyada dcği~ime ayak uyduramayan veya bunda zorlanan geri 

ülke ve halklar değişimi zorunlu görenler tarafından değişime, ye

ni dünya düzenine zorlanmaktadır. Örneğin Amerika değişme po

tansiyelini yakalama olanağına sahip olmayan Türkiye'yi yoktan

dır dcği~ime lıa;ırlamaktadır. Bunun gibi diğer ülk.ckr de hazırlan

maktadır. 

Dcği~ildik.tc genel olmak ekouomik faaliyete uygun siyasal dü

zenler yerleştirmek için müdahaleler yapılmakta ancak, askeri güç

lerin dünyada belli başlı bir güç olarök ilişkilerde kullanılmasının 

devreden çıkarılması hazırlıklan yapılmaktadır. 

Eskiden yeniye geçişin tarihsel-toplumsal nedenleri vardır. 
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Geçmişin, soğuk savaş döneminin, sosyalizmle kapitalizm ara
sındaki genel çatışma, kapitalist dünyada eşitsiz gelişme yasasının 
doğurduğu çalışmayla öne çıkan dünya genel siyasal çelişkisi, baş
ta silahlı çatışma olmak üzere genel bir çalışmayla aşılamaması ne
deniyle sönmeye yüz tutmuştur. Ne sosyalizmle kapitalizm arasın
da genel siyasal çelişme, ne de kapitalizmin kendi iç yapısındaki 
siyasal çelişme soğuk savaş döneminin sonunda görüldüğü ve an
laşıldığı gibi gelişme gücünü daha fazla gösteren1emiş ve çatışma
yı daha fazla sürdürmeyi gerçekleştirememiş, çözülmeden giderek 
yerini başka bir çelişkiye bırakmak üzere gerilere düşmüştür. Te
mel olan ekonomik çelişki ve çabalar birinci plana geçerek asıl ye
rini almaya başlamıştır. 

Demek ki; dünyada yeni bir gelişme süreci başlamıştır. Çünkü 
her çelişki, aynı zamanda bir gelişmeyi barındırır. Dünyada başla
yan bu yeni çelişki de dünya genelinde yeni bir gelişme sürecini 
başlatacaktır. Dünyanın birinin ötekisini kenıirdiği ve ötekinin be
rikine dircndiği fiziki çatışmalarının yanında bütünleyici bir birliği 
de vardır. Dünya şimdi çatışma yanından bütünleyici yanma, bü
tünleyici birliğine geçmektedir. Dünya gelişme sürecinde geçici bir 
an olarak birlik için barışta yan yana yaşayacağı somut bir ana geç
mek hazırlığı içindedir. Bu birlik durağan değildir. Birlik içinde yi
ne çatış-malclr- ve çelişmeler sürecektir. Dünyada genel anlamda 
üretici güçlere uygun yeni bir üretim ilişkisi kurulmakta. Bu uy
gunluk sürdüğü sürece barışçıl ve kendiliğinden gelişıneler olacak
tır. Ta ki üretim güçlerinin gelişmesi olgunla~ıncaya kadar, üretim 
ilişkileri olgunlaşan üretim güçlerine engel olmaya ba~layıncaya 
kadar, barışçıl ve kendiliğinden gelişme sürecektir. Bu, uzun bir 
süreyi de kapsayabilir. O halde bunu gözönünde bulundurmak ge
rekir. Ancak bu birlik ve uygunluk hiçbir zaman durağan değil vt: 
olmayacaktır da. Her zaman hareket halinde olan ve kendini yitiren 
bir birliktir ve öyle olacaktır. Bütün varlıklar gibi bu birlik ve bu 
uygunluk da doğar, gelişir ve crgeç göçüp gider. Hiçbir varlık kalı
cı olmadığı gibi bu birlik de kalıcı değildir. Bunun da gözönünde 
bulundurulması gerekmektedir. Değişme temel ve süreklidir. 

Dünya karşılıklı bağlılık, toplumsal bağımlılık ve birlik içinde-
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dir. Toplumsal hayat bütün dünyada bağımlı bir bütündür. Yine 

toplumsal hayat bütün dünyada bir ilişkiler bütünlüğüdür. 
Soğuk savaş döneminde bütün dünya çatışma ilişkileri bütünlü

ğü içindeydi. Toplumsal hayat geride kalmaya başlayan soğuk sa

vaş döneminde çatışma ilişkileriyle varlaşınıştı. Dünyada çatışma 

ilişkileri dışında hiçbirşey yoktu. Toplumun kendisi gibi, bu ilişki

leri de nesneldi. Insan bilinç ve iradesinden bağımsızdı. Insanlar, 

toplumlar veya ülkeler bunları istek ve niyetleriyle değiştiremezler, 

ortadan kaldıramazlardı. Sosyal güçler bunların işleyişini yavaşla

tıp hızlandırabilir, gevşetip sıklaştırabilir, yumuşatıp sertleştirebi

lirlerdi. Uluslararası hareket ve çatışma ile savaş, bu ilişkilerin so

nucu ve uluslararası camia da bizzat bu hareket ve çatışma oldu

ğundan demek ki uluslararası toplum bizzat bu çatışma ilişkisiydi. 

Bir ülke, bir toplum vb. neyse, ancak bu çatışma ilişki içinde o ol

muştu. 

Toplumların evriminden doğan ve belirleyici olan iç ilişkiler, 

dış ilişkilerle karşılıklı bağımlılık içinde toplumların iç yapısını da 

farklı yapılar arasındaki çatışma ilişkisine göre şekillendirmişti. 

Her .. toplumun iç yapısı, çatışma modeline, bu dış olaya göre bi

çimlendirilmişti. 

Dünyada toplumların bloklara göre düzenlenmesi soğuk savaş 

döneminin çatışmalı ilişkilerinin zorunlu sonucu olarak gerçekleş

mişti. Çatışma ilişkisi uluslararası toplumsal yapının bloklara göre 

kutuplaşmasının zorunlu koşulu olmuştu. Bu çatışma ilişkisi o za

manın bloklaşına biçiminden, bloklaşma biçimlenmesi de çatışma 

ilişkileri tarafından belirlenmişti. Ancak soğuk savaş dönemi ka

panmaya başlamışken, dünya çatışma ilişkileri bütünlüğünden kur

tu lunca, yeni ilişkiler bütünlüğü başlamıştır. Bütün toplumlar, ül

keler, halklar çatışma ilişkilerinin yerini alınaya başlayan barış iliş

kileri bütünlüğü içinde yeni ekonomik ilişkilerle varlaşacaktır. 

Dünyada bundan böyle genel anlamda barış içinde ekonomik iliş

kiler dtşında kalmayacaktır, olmayacaktır. 
Dünya iki kutuplu düşman kamp olmaktan çı ka cak, çok kutup

lu bir banş dünyasına doğru evrimleşccck. Uluslararası toplum ta

rihte olması ve olduğu gereken barışçıl yapısına doğru bir barış ev-
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resine girecektir. Bütün uluslararası hareket ve girişimler bu yeni 
ilişkilerin sonuetı olacak. Uluslararası toplumsal yapı ve işlevler 
bizzat bu hareket ve girişimler olduğundan demek ki uluslararası 
toplum bu barış içindeki ekonomik ilişki olacaktır. Herhangi bir 
toplum, bir halk onunla ilgili herhangi bir süreç ya da bir olay ney
sc, onu kendisi yapan bu yeni ilişki olacaktır. Bu yeni ilişki dışında 
düşünmek, davranmak olanaklı olmayacak, yanılgılı olacaktır. Üst . 
yapının siyasal ve hukuksal kurumları; devlet, hükümet, partiler. 
yönetim organları v.b. ile düşünsel, dinsel, hukuksal v.b. bütiin bi
linç biçimleri bu ilişkilerle belirlenecektir. ller ülkenin, toplumun, 
halkın iç yapısı, dış ilişkileri, bu yeni ilişkilere göre şekillenecektir. 
iç ve dış ilişkiler uyum ve bağımlılık içinde barış içindeki yeni 
ekonomik ilişkilere göre düzenleneceklir. 

Bmış içinde ekonomik eylem ve ilişkiler yeni dünya düzeninin 
zorunlu koşuludur. Yeni dünya düzeni yeni üretim sürecinin doğur
duğu ilişkilerin zorunlu sonucu olacaktır. Yeni barış ilişkisi çok ku
tuplu demokratik dünya biçiminden, yeni dünya düzeni de barış 
ilişkileri tarafından belirlenecektir. 

Bütün ihşkilcr gibi yeni barış ilişkill'ri dt' nesneldir. İnsanların. 
uluslararası güçkriıı bilinç ve iradelerinden bağımsızdır ve ?Oruıı
ludurlar. Bunlar istekle, niyetle değiştirileınez, ortadan kaldırıla
nıaz. onlarauymazorunluluğu vardır. AıK:ıl· ;~Jeyişleri yavaşlatılıp 
hızlaııdırılabilir. İnsanların, sosyal gliçkriıı bütün davranışları hu 
temel barış içiııLkKi yeni ekonomik ili~Kikr üstünde yükselıııek 
dunınıundadır . .1\ksi lınldc yanılgılı olunur ve sonuçsuz çahal·ar 
gösterilir. 

1 ler ili~ki, bir birliği olduğu kadar h ir karşıtl_ığı, bir knnışıııayı 
olduğu kadar hir çatı~mayı, bir etkilcmcyi olduğu kadar hir ctki
leıııııcyi de k;:ıpsar. ('üııkii birlikle karşıtlık. harışla savaş, etkiiL-mc 
ve dkilcnme en a;; iki şey arasında gcrç~ldq~n bir ilişkidir. 

ilişkide çatı~ııın yç barışına yan yanadır. I {er çatışmanın yanın
da. içinde bir b.:ırış, her barışın yanında-ve içinde bir çatışma var
dır. 8ugüıı dünyada gelişme sürecinde çatışmanın yerini barı~ al
mıştır. Uluslararası alanda barış bir ilişki olarak doğmuştur. İlişki
ler değişmiştir. Deği~me, ilişkilerin değişiınidir, Dünyadaki zorun-
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lu değişme ilişkilerin zorunlu değişmesidir. Yeni dünya düzeni, 

dünya ilişkilerinin değişiınidir. Ilişkilerin zorunlu değişimi yeni 

dünya düzenini oluşturmuştur. 
Dünya çatışma modelinden barış modeline geçmiştir. Barış bir 

zorunluluktur. Aktif barış politikası yürütülmeli, desteklenmelidir. 

Ülkelerarasında veya bloklararasında bir dış barış sağlanmışken 

emperyalizm kendi denetimindeki halkları barışa zorlamıştır. Bu 

alanlarda barış sağlanmamış, halklar barıştırılmıştır. Barıştırmak 

barışmak, barış demek değildir. Barıştırmak, yatıştırmak, sindir

mek demektir. Yatıştırma, sindinneye karşı çıkmak, dış barışı iç 

barışa çevirmek gerekir. Barışı smıf mücadelesinin yeni bir biçimi 

olarak tercih etmek, yürütmek gerekir. Barış ve demokrasi miica

ddesini sosyalizm mücadelesiyle birleştirmek gerekir. Kapitalizm

de temsil etmeyi, emekçi halk yığınlannın yaşam koşullarımn dü

zeltilmesi için bir reform programına sahip olmak, ancak emeb;i
leri iktidara taşıyan bir iktidar programı ilc iktidar sonrası sosya

lizm programına da sahip olunınası gerekir. 
Sosyal reform programına saplanıp kalmadan sosyal reform 

partisi olmadan ancak sosyal gelişme gereklerini, sınıfsava~ııııının 

yasalarını da dikkate alarak açık bir devrimci parti yaratarak harış

çı ge!i~mcdcn yararlanmak gerekir. J\.1odern sanayinin yeni ekono

mik faaliyetler içinde geliştireceği yeni haberleşme araçlarıyla bir

birine ilişki içine girecek olan değişik halkları ve bu halklardaki 

tek 1ck emekçilerin bu ili~kinin birliklerine yardımcı olacak olan 

bu ilişkilerin yayılmasına. onları doğuran haberleşme araçlarının 

gcli~nıcsine köstek olınaınak, destek olacak davranışlar or1aya 

koymak gerekir. 
/\ncak bütün bunlara karşı emekçikrin, halkların bu geli~ınc

krdcn yararlanmaları için etken bir gü<; olıııahırı, sürece katılınala

rı gerekir. Etkeıı olup barışçıl devrimci eylemler gerçcklcştirilmc

dikçe gdişnıclerL gcli1medcn yararlanmaları olanaksızdır. Ak~i 

taktirde bu barış döneıııiııck yalnızca uluslararası sermaye gelişe

cektir. Barışçı gelişme: tek ba~ına ve kendiliğinden halklara bir ka

zanıın gctirmeyecektir. 
Barış çatışmanm yerini alacağından, çatışmanın gereklerinden 
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biri olan gizliliğin olanaklarını azaltacak, gerekliliğini azaltacaktır. 
Modern sanayinin geliştirdiği ileri haberleşme ve izleme tekno

lojisinin kullanımı gizliliğin ortadan kaldırılmasına yardımcı ola
caktır. 

Bir de dünya bilgi ve iletişitnin çok geliştiği, hayattaki rol ve 
öneminin büyük ölçüde arttığı bir döneme girmektedir. Gizlilik bu 
dönemin gerektirdiği bilgiyle donanmak, bu geniş bilgiyi kitlelere 
ulaştırmak, geniş iletişim kurmaya artık yetersiz kalmakta. Gizli 
bir parti; gizlilik içinde bu bilgi ve iletişim olanaklarını elde etme, 
kullanma imkanlarına kavuşması zorlanmaktadır. 

Bilgi ve teknolojinin gelişme sürecinde aldığı mesafe, bu iki 
unsurun toplumsal hayattaki önem ve rollerinin gelişme düzeyle
riyle orantılı artması, dünyanın içine girdiği barış içinde yan yana 
yaşamanın zemininin güçlenerek somutlaşması, gelişen bilgi, tek
nolojiye ve barışa duyulan ihtiyacın aynı oranda artmış olması par
tilerin gizlilikten çıkışını, açık politik çalışınaya geçişlerini teşvik 
etmekte, kolaylaştırmaktadır. 

TÜRKİYE'DE DURUM 

Dünya değişirken ve değiştirilirken Türkiye'nin değişim dışın
da kalması olanaklı değildir. Çünkü dünyadaki değişim g~neldir ve 
bütün dünyayı kapsamaktadır. Bağımlı olan Türkiye bağınılı olarak 
da değişınek zorundadır. 

Türkiye değişim hareketi içine alııınııştır, değişmekte ve değiş
tirilmektedir. Değişen Türkiye'nin değişme içindeki önemi ve rolü 
farklıdır. Emperyalizın-sosyalizmle savaş karşıtı uzlaşırken ve 
dünyada çatışma modeli bir yana bırakılırken; Türkiye bu yönde 
değişikliğe zorlanınaktadır. Emperyalizmle bağımlılık içinde de
ğiştiren emperyalizm değişen Türkiye olmaktadır. Emperyalizm, 
yeni dünya düzeninin gereklerine uygun ortam yaratmaya çalış
makta. Kendisi sosyalizmle ve kendi içinde barışnıışken egemen 
olduğu kapitalist dünyanın geri bölümünde de bir barıştırma siya
setini uygulamaktadır. 

Yeni dünya düzenine ayak uydurmak için bağımlı ülkelerde; bu 
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arada Türkiye'de de yatıştırma siyasetini uygulamaktadır. Bu siya

set bir yıldırma ve sindirme siyasetidir. 

Emperyalizm yeni dünya düzeni için bu siyaseti Türkiye'de 

egemen güçlerle birlikte devlet eliyle uygulamaktadır. Bu siyaseti 

topluma, onun ilerici güçlerine, sosyal gelişmeye karşı uygulamak

tadır. Emperyalizm bu siyasetinde de başarılı olmuştur ve toplum 

yıldırılmış/sindirilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de barış yerine barış

tırma modeli hayata geçirilmiştir. Toplumun farklı siyasal hareket

leri, etnik, mezhep v.b. aralarındaki çatışma olanak ve eğilimleri 

törpülemiş, toplumsal heterojenliği homojen davranma yönünde 

tek biçimliliğe sokmuştur. 
Toplum tarihsel olarak belirli bir biçimde ve ölçüde örgütlen

meden, sınıfların devrimci eylemi olmadan gelişemez. Işte 12 Ey

lül darbesi Türkiye'de bunu yaptı. 
Dünyadaki değişmenin Türkiye'ye getirdiği değişimin yanında 

bir de I 2 Eylül darbesiyle yaratılan bir değişim eklenmiştir. 

12 Eylül sürecinin hedefinde toplumun örgütlenmeınesi, örgüt

lenme sürecinin durması ya da durdurulması var. 

Emekçi halk yığınlarının parti içinde ve parti dışı her türlü ör

gütlenmeleri değişik yol ve yöntemlerle engellenmiş, var olanların 

varlığına ya son verilmiş ya da işlevsiz kılınmıştır. Emekçi yığınla

rı temsil eden partiler, sendikalar, kitle örgütlenmelerinin içini bo

şaltmış, biçimsel hale sokmuştur. Emekçi halk yığınları ve onların 

örgütleri bu süreçte bir varlık gösteremenıiş, bugün sendikalar, 

meslek kuruluşları v.b. kendilerine sivil toplum kuruluşları denilen 

yapılar ya işlevsiz kılınmış ya da düzenin dümen suyuna düşürül

müştür. Sol örgütlerin , partilerin de durumları bundan farklı değil

dir. 
Hem sol örgüt veya partiler, hem de sendikalarla meslek kuru

luşlarının eylemleri geliştirici olmaktan çıkmı~, düzenin reform 

programlarının çabalarına dönüşmüştür. 

Sol parti ve örgütlerde olması gereken ve emekçi yıgınları ör

gütlenme, harekete geçirme klavuzu olan devrimci teoride bir sürü 

keskin laf dışında birşey kalmamış, mevcut olan teoriler mevcut 

gelişmelerin dışında kalan eski düşünceler durumuna düşmüştür. 
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Sol adına hareket eden, çalışına yapan kadro denilebilecek bü
tün devrimciler daha önceleri devlet güvenlik güçlerince yakalan
mış, bilinebilir duruma girmişlerdir. Çalışma yapacak hemen her
kes gizli olmaktan çıkmış, gizlilik nesnel olmaktan çıkmış, sadece 
onların öznet tutum ve davranışları haline gelmiştir. Bunun da giz
lilik le ilgisi ve yararı yoktur. 

Dünyanın Türkiye'de uyguladığı yatıştırına, barıştırma siyasası, 
Türkiye'deki devrimci çalışanların gizlilik hallerinin kalmamış ol
masından ötürü; gizliliği terketmck, açık politik faaliyete geçişi 
model seçmek hem zorunluluk hem de pratikten çıkarılan gerçek-
tir. 

Ayrıca dünyadaki bilgi ve teknolojinin gösterdiği gelişme, ona 
duyulan ihtiyacın artması, bıı ihtiyacı en kolay yolda sağlanıanın 
legal çalışma-açık yer ve koııumla olanaklı olmasının Türkiye'de 
de gerçekleşmiş ya da gerçeklcşnıekte olması da Türkiye'de açık 
politik çalışma Ö7.gülüne yardımcı olmaktadır. 

Demek ki Türkiye'de varolduğu iddia edilen veya kurulması 
dü~ünülcn partilerin gizlilikten çıkışı, açık duruma geçişi uygun 
görlilıııcli, buna uygun düşünce ürdilip savunmalı. bu düşünccy~.: 
uygun y~ıpı g:crçcklcştirilmelidir. 

TÜRKİYE'DE KÜRTLERiN lHJIWMU 

Ti.ırkiyc Kürtleri ayrı bir halk olıııasııın rağmen 1923 'lerden he
rı Türkiye'de Türk halkı ile birlikte yaşamaktadır. Türk halkı ile 
Kürt halkı nnak bir ilişki içindedir. Aynı ekonomik ilişkiler içinde
dir. Türkler ve Kürtler, onların meydana gctirdiğı topluluklar, aynı 
ekonomik tarzda biçiınlenıniştir. 

Oı-t:ık l.'konomik yapı iki ayrı halkın oluşturdttğu toplumun te
ıııclidır. İki halk da 'iyasa. diıı. ahlak, ideoloji v.b. tenıci olan bu 
ayııı (:konoıııik )'apıya göre bi(.,·inılenıııiştir. 

Tarilıiıı belirleyici etkeni ya~amın üretimi ve yeniden iiretiıni, 
ekonomik eylem bir ve aynı olınası iki balkın kaderlerini birleştir
miştir. 

Tiirk ve Kürt burjuvazi iç içe geçmiş üretim araçlarının kapita-

_____ ----.ı!ll!lr _____ ----

...:. 
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list özel mülkiyetine sahiptir. Üretim araçlarının kapitalist özel 

mülkiyetinde Tiirk ve Kürt burjuvazisinin statüsü bir ve aynıdır. 

Türk ve Kürt emekçilerinin de bu mülkiyet ilişkisinden kaynakla

nan sömürülme ilişkisinde yeri aynıdır. 
Tarihin koşulu, yani insanların tarih yapmaları için yaşamaları 

koşulları bir ve aynıdır. Yemeleri, içmclcri, giyinıneleri, barınmala

rı aynı üretimle karşı !anmaktadır. İki halk tarihin koşulunu birlikte 

yaratmakta, tarihsel süreci birlikte ilerlemektedir. 
Türkiye Kürtlerinin Türklerle maddi ekonomik koşulları farklı 

değil, aynıdır ve tck biçimliliğe doğru evrinıleşmektedir. İki halkın 

aynı ekonomik yapısına uygun, ideoloji, devlet ve siyaseti de ol

muştur. Ortak biçimde üreten Kürt ve Türk halkl ortak toplumsal 

ve siyasal ilişkiler içine girmiştir. Aynı ekonomik, düşünsel ve 

duygusal temeller üzerinde ortak kurumlar yaratılmıştır. Bu ku

rumlar Türk ve Kürt halkının istek, bilinç ve iradesinden bağımsız 

ve zorunlu bu temel üzerinde kurulmuştur. 
Bundan ötürü, düşünce, duygu ve kurumları düzenlemek için 

ekonomik yapıyı düzenlemek gerekir. Ekonomik yapı değiştirilme

den, ideoloji, devlet, siyaset dü~ünce ve kurumları dcğiştirilemez. 
Ekonomik yapı aynı bırakılarak doğrudan siyaset, ideoloji v.h. de

ğişikliklerine yönelen bütün düzcltme çabaları sonuçsuz kalır. Or

tak ekonomi, iki halkın tüm dü~ünsel-duygusal davranışlarını bira
raya getirer-.-:k, birbirine benzeterek birlcştirıniştir. 

Türkiye 'de Kürt ve Türk halkının yaşamı aynı ekonomik yapı 

ile onun yansıması olan hukuk, eğitim, din, ideoloji, siyasetin kar
şılıklı etkileriyle olmuştur. Siyaset, partiler, ideolojiler v.b. yalnız 

Türkler ya da Kürtlerde iki uyu~turulaınaz sınıfın kar~ıtlığını yan
sıtmıyor. Hem Türk hem de Kürtlerden olu~an iki uyuşturulamaz 
ortak sınıfların ortak karşıtlığını yansıtmaktadır. 

Türkiye 'tk ekonomik yapı olduğu gibi bırakılara k, ona cl atma
dan doğrudan üst yapı ilc uğraşıp bir takım cllizcltıneler yapıp 
Kürtler ıçin olumlu sonuçlar elde etmek olanaklı değildir. Ktirtlc

rin bilin<;scl ve siyasal yaşam ile davranışları, aynı olanmaddi eko
nomik yaşama yönelmek zorundadır. 

Kürt ve Türk halkı ortak siyasi bir parti ile ortak siyasal bir etki 

w-
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ile tarihsel sürece etken olabilirler, çabalan ancak ortaklık içinde 
sonuçsuz kalmaz. Bundan ötürü de yalnız bir Kürt partisi ya da 
Türk partisi değil, birleşik bir Türkiye partisi gereklidir. 

Kürtlerin bu somut tarihsel koşullannın bir Türkiye partisini 
gerektirmesi, Türkiye'de de Türkiye ve dünya koşullannın açık bir 
partiyi gerekli ve zorunlu kılması, Kürtlerin de içinde yer alacağı 
partinin legal olmasını gerektirir. 

Örgütlenme modelinde Kürtler ayrı örgütlenmeyi savunmalan
na rağmen, bugün varolan legal partileri; HADEP, DBP, DKP v.b. 
Türkiye partileridir. Kendileri de partilerinin Türkiye partisi oldu
ğunu söyleınektedirler. Bu partiler merkezi otoriteden izin alarak 
kurulmuşlardır. Hepsinin merkezi Ankara 'dır. Bu parti şubelerinin 
çoğunluğu Kürt bölgelerinde değil, Türkiye'nin batısında bulun
maktadır. Örneğin DSP'nin faal 20 şubesinden 12 şubesi Türki
ye'nin batı illerinde bulunmaktadır. DKP'niıı ise Kürt bölgesinde 
açılmış herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. 

Ayrıca bu partilerin talep ve hedefleri genelde Türkiye ile ilgili
dir. Seçimlerin dışında bütün eylemlilikleri Türkiye'nin batı ille
rinde gcrçekleşıncktcdir. Kürt illerindeki kitle cylcınlilikleri yok 
denecek kadar az ve etkisizdir. Bunlarmda örgütlenme alanları, ta
lep ve lıedellcri .. eylemilikleri gözününde bulundıırulduğunda bir 
Türkiye partisinin gerekliliği bu noktada da ihtiyaç olmaktadır. 

Kurulacak veya kurulduğu söylenen partilerin birer kitle partisi 
olduğu iddia edilmektedir. Bu partilerin dayandığı kitle örgütleri 
bir ve aynıdır. Kürtkrc ilişkin bağımsız Vl:ya özerk bir kitle kuru
luşu bulunmamaktadır. Ayrı bir kurumlaşma s(izkonusu değildir. 
Kuruıniaşma ortak olduğundan partinin d~ tek bir parti şeklinde 
olması gerekir. 

Yeni diinya düzeninin getireceği yeni ekonomik faaliyetler siya
saLvç sn~yal alanda sııııtları etkisiz kılacağmdan. tck yaşam biçiın
liliği yaratma özelliğiııdeıı ötürli de ortak bir par! i /orunlu olmuş
tur. 

Ulusların serbestçe ayrılma hakkı, belli bir ulustın belli bir za
manda ayrılınayı uygun bulıııasıyla karıştırılmamalıdır. Bu sorun 
her özel durum içinı bir tüm olarak sosyal gelişmenin çıkarlarını 
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gözönünde bulundurarak, emekçi sınıfın temel ve günlük çıkarları 
için yürüttüğü sınıf savaşımının çıkarlarını gözönünde bulundura
rak çözüme bağlanmalıdır. Her şartla ayrılmayı, ayrı örgütlenmeyi 
dayatmak gerçekçi çözüm değildir. Kürtler için olsun Türkler için 
olsun sosyal gelişmelerinin çıkarı, bu gelişmeyi önleyen engellerin 
ortadan kaldırılması, tek bir legal partidedir. 

Türkiye'de Kürtleri de kapsayan bir ekonomik merkezileşıne ve 
ona uygun bir siyasal ınerkezileşme var. 

Kürt ve Türk emekçileri, milliyete göre değil, kendi sınıf çıkar
ları için aynı emekçi örgütlerinde biraraya gelmiş, birlik oluştur
muşlardır. Burjuva sınıfı, Türk-Kürt ayrımı olmaksızın üretim 
araçlarının, mülkiyelin ve insan gücünün dağınıklığını ortaklığa 
göre ortadan kaldırmış, burjuva sınıfına göre biçimlendirıniştir. 
Nüfus Kürt illerine göre değil, Türkiye'ye göre merkeziere toplan
mış, üretim araçları Türk ve Kürt ayırımına göre değil, merkezi 
ekonomiye göre merkezileşmiştir. Mülkiyet, milliyet ayrıını yap
maksızın sermaye çıkarlarına ve düzeyine uygun az ellerde toplan
mıştır. Ayrı ayrı yasaları, hükümetleri, vergi sistemleri olan özerk 
bölge, otonomi, federe v.b. biçimlere göre değil, aynı hükümet, ay
nı yasa altında, aynı sınır içinde, aynı gümrük duvarları ardında 
ulusal sınıf çıkarlarına göre bir yapıda birleşme sağlanmıştır. İster 
açık ister gizli, ister ekonomik zor, ister ekonomi dışı zorla olsun 
bu durum gerçekleşmiştir. 

Türkiye'de 12 Eylül darbesinden bu yana önceden düşünülmüş 
bir plan dahilinde 'terör' gerekçesi arkasında Kürtlerin varlık ko
şullarına yoğun bir şiddet ve baskı uygulanmıştır. Kürtlerin iç ya
pısıııda, onu neyse o yapan varlık koşullarında işleyen çözülme sü
reci öylesine şiddetli ve çarpıcı bir nitelik almı:;tır ki: Kürtlerin 
kendi kimlikleriyle bir'lıalk olarak ortaya çıkışları hemen hemen 
olanaksil hale gelmiştir. Böyle bir yapıya dayanarak bağımsız si
yaset yapmak sadeec olanaksız değil~ aynı zamanda zarar getiren 
sonuçsuz çabalar olacaktır. 

Türkiye'de Kürtleri kapsayan ekonomik ve siyasal merkezileş
me, Kürtlerin iç toplumsal yapısında meydana gelen kesin çözül
meterin vardığı boyut, yalnızca Kürtleri temel almayan birleşik bir 
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politika gerektirir. 

KAPiTALiZMDE SINIFLAR 

Türkiye'de kapitalizm egemendir. Kapitalist toplum sınıtlı bir 
toplumdur. Emekçi sınıfı ilc burjuva sınıfı kapitalist toplumun 
uyuşturulamaz iki karşıt sınıfı dır. 

Emekçi sınıfı kullanma değeri harcanırken değiştirme değeri 
üreten sınıftır. Kapitalist üretim biçiminin d_oğurduğu bir emekçi 
sınıti tipidir. Artık-değer üretkeni olarak genellikle belli bir işi gö
ren anlamında çalışandan ayrılır. Artık-değer üretimi ile sermayeyi 
yaratarak diğer iş görenlerden farklı yanını ortaya koyar. 

Emekçi sınıfı, durumundan kurtulmak umudunlı taşıyamaz. 
Çünkü kapitalist üretimin zorunlu koşulu olduktan başka "ücretle 
kUr, ters orantılıdır." 

"Emekçi sınıfı, katlanabilir bir duruma ancak kendi karşıtını 
daha çok güçlendirerek gelebilir." İşinde hiçbir b8ğımsızltğı yok
tur, çünkü üretim araçlanndan yoksuıı bırakılarak emeğini satmak 
zorunda kaldığından başka kocaman bir makinenin binlerce önem
siz vidasından biri durumuıı::ı düşiirülmliştür. Kendisinin ve ailesi
nin geçimini sağlamaktan başka hiçbir ihtiyacını karşılayamaz, 
çlinkCı, "emekçinin ıxıyını, cnıck gücünü sürdürebilmek için gere
ken ölçüye indirmek kapitalist düzenin zorunluluğudur." 

Bundan başka ücreti ister yüksek ister düşük olsun, sermaye hi
rikiıni arttıkça durumu kötüleşir. Bu yasa, yoksuHuğun birikimiyle 
zenginliğin birikimi arasında zorunlu bir bağlantı kurar. Zengini ik· 
kapitalist sıııılia loplaııırken; yoksulluk o sermayeyi üreten emekçi 
sınıfında loplanır. 

Eıııck gücünden başka satacak şeyleri olmayanlar sınıfının bü
tün dünyada gittikçe artmakta olduğu bizzat burjuv:ui tarafından 
yayımlanan istatistiklerle saptanabilir. S:ınayide, tarınıdn ve ticaret
tc mcrkezikşıııe olnyı ya~anmakta. (Jittikçc daralan tekelci bir 
azınlığın yararına, çok sayıda insan mülksüzleştirıne olayıyla karşı 
karşıya kalmaktadır. Ücretiiierin aktif nlıfusa oranı 1900 yılında 
67.9, 1957 yılında 84.2 olmuştur. 
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Hiçbir üretim aracına sahip olmayan ve emek gücünü satmak 

zorunda bırakılarak artık değer üreten emekçilerden meydana ge

len emekçi sınıfı, bütün toplumu kurtarınakla kendisini de kurtara

cak olan sınıftır. Ezilen ve sömürülen sınıflar içinde sadece emekçi 

sınıf kendi varlık koşullarını ortadan kaldımbilmek için tüm sınıf

ları ortadan kaldırmak zorundadır. 
Emekçi sınıfı; yarı proleterden küçük köylüye, küçük zenaatçı 

ve genel olarak küçük işletmeciye, küçük köylüden orta köylüye 

v.b. geçişi yansıtan son derece çeşitli toplumsal gruplarla çevrili 

olmasına rağmen, kendisinden daha yoksul olsalar bile, bu grup

lardan özce ayrılır. Çünkü bu grupların pek küçük çapta da olsa 

üretim araçlarıyla ilişkileri vardır. İşçi sınıfmaysa emeğinden başka 

hiç bir şey bırakılmamıştır. 
Kapitalist toplumda işçi sınıfı devrimci olan sınıftır. Devrimci 

sınıf geleceğin toplumunu hazırlayan ve gerçekleştiren sımftır. Fe

odal toplumda devrimci sınıf burjuva sınıfıydı, kapitalist topluın

daysa işçi sınıfıdır. Bugünün toplumu olan kapitalist toplumdan 

geleceğin topluımı olan sosyalist topluımı hazırlayan ve gerçekleş

tiren işçi sınıfıdır. 
Feodal toplumun devrimci sınıfı kendi sınıfını güçlendirmek ve 

egemen kılmak için devrimciydi, kapitalist toplumun devrimci sı

nıfıysa kendi sınıfını yok etmek ve dolayısıyla bütün sınıfları yoke

derek sınıfsız toplumu gerçekleştirmek için devrimcidir. 

"Öyle bir sınıf ki; burjuva toplumunun içinde oluşsun ama bur

juva topluiımndan olmasın. Öyle bir sınıf ki; Ilim sınıfların yokolu

şu olsun. Öyle bir sınıf ki; evrensel acılarıyla evrensel bir karakter 

taşısın ve kendisine özel bir haksızlık değil, evrensel bir haksızlık 

yapılmış olduğu için özel hak istemesi n. Öyle bir sınıf ki; kendini 

tarihsel ünvaniara değil, sadece insan olnm iinvanına bağlasın. Öy

le bir sınıf ki; kapitalist düzenle kendine özgü bir karşıtlık halinde 

değil, genel bir karşıtlık halinde olsun. Tüm emekçi sınıfı, tüm 

burjuva sınıfına karşı cephe halinde bulunsun. Ve nihayet öyle bir 

sınıf ki; toplumun tüm sınıf ve katınanlarından kurtulmaksızın ve 

dolayısıyla onları da tümüyle kurtarmaksızın kendini kurtaranıaz

sın, tek sözle öyle bir sınıf ki; insan varlığının tam yitimi olsun ve 

------------ ·-~--

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



insan varlığını gerçek anlamıyla yeniden kursun." 
Makinelerin durmadan gelişmesi daha hıziandıkça -günümüzde 

daha da hızlanma eğilimine girmiştir- emekçilerin durumu daha da 
kötüleşir 

Makineler, emekler arasındaki farkları silerek üüretleri hemen 
hemen her yerde aynı düzeye düşürdükçe işçi sınıfının yaşam ko
şulları da gitgide daha bir düzeyleşir. 

Modern sanayinin yarattığı ileri haberleşme araçları ayrı ayrı 
yerlerdeki işçileri birbirleriyle ilişkili duruma getirerek birliğine 
yardım eder. 

Burjuva sınıfı, kendisini, bitmek tükeornek bilmeyen bir savaşın 
içinde bulur. Burjuva sınıfı, böylelikle işçi sınıfınab aşvurınak ve 
onun yardımını istemek, dolayısıyla da bizzat kendisi onu siyasal 
alana çekmek zorunda kalır. Burjuva sınıfı kendisine karşı sava
şımda kullanılacak silahları işçi sınıfının eline bizzat kendisi eliyle 
teslim eder. 

Işçi sınıfı yeni bir dünya yaratma gücüne sahiptir. Bunu gerçek
leştirmek için siyasal yönetime sınıfça katılınası gerekir. Her sınıf 
yönetimi kendi sınıfının çıkarlarına hizmet eder. İşçi sınıfının siya
sal yönetimi kendi sınıfının çıkarlarına hizmet ederek yeni bir dün
yanın kurmanın olanaklarını hazırlar. 

İşçi sınıfı kapitalist topluında modern üretim sistemine bağlı 
emekçi bir sınıftır ve bu yüzden de geleceği elinde tutan sınıftır. 

Çünkü, proletarya, sınıf olarak, gitgide büyüyen, politik bakım
dan gitgide gelişen, büyük çapta işletmelerdeki çalışma koşullan 
gereği, kolayca örgütlenebilcn bir sınıftır, proleterlik durumundan 
ötürü en devrimci sınıftır. 

12 Eylül darbesinden bu yana geçen yirmi yıla yakın süredir, 
Türkiye'de emekçilerin örgütlenmesinin durdurulması, toplumsal 
çözülmenin had saflıaya getirilmiş olması, demokratik kurum ve 
özgürlüklerin işlemez hale gctirili~i. başta işçi sendikaları olmak 
üzere diğer emekçi örgütlerinin adları ve göstermelik amaçla·rı dı
şında çıkarlarıyla bir ilişkisinin kalmadığı, dolayısıyla işçi sınıfının 
sesinin soluğunun kesildiğine bakıp aldanmamalıdır. Bu 20 yıl da 
olsa biraz daha da uzun olsa, emperyalizm yeni dünya düzeni ko-
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şullarında yatıştırma ve sindirme politikalarıyla bunu biraz daha 
pekiştirse de bu durum geçicidir. 

O halde devrimcilerin başlıca umutlarını işçi sınıfına ve işçi sı
nıfının gelişmesine bağlamaları gerekir. 

Işçi sınıfı mücadelesi, işçi sınıfının çıkarlarıyla belirlenir. İşçi 
sınıfının çıkarları uluslararası birlik oluşturup birleşmeleridir. Yeni 
dünya düzeni ile uluslararası birliği daha gerekli olmuş ve zemini 
:if~çlenmiştir. Bugüne kadar varlığını sürdüren ulusal biçim baskı
sından kurtulacak, uluslararası burjuvazinin işçi sınıfını din ve ulus 
grupları v.b. gibi bölüntülerle bölmesi geçmişe göre kolay olmaya
caktır. Çünkü kendisi din, ulus v.b. gibi farklılıkları ortadan kaldı
racak girişimlerde bulunmaktadır. 

Işçi sınıfının başka bir çıkarı da manevi güçlerini tam ve ser
bestçe geliştirmeleri ve böylelikle uluslararası burjuvazinin ortak 
köleliğinden el birliğiyle bir an önce kurtulabilmelerindedir. 
Emekçi sınıfını n birleşip birlikte savaşmasını engelleyen uluslara
ra~• burjuvazinin 'böl ve yönet' siyasetine karşı savaşmak zorunda 
olmasındadır. 

Devrimciler sınıf çıkarları tarafından belirlenen sınıf mücadele
sine dayanmalı, umutlarını sınıf mücadelesine bağlamalıdır. Sınıf 
mücadelesinde parti biçiminde örgütlenerek yer iılmalıdırlar. 

KAPITALİST TOPLUMDA SINIF MÜCADELESi 

Günümüze kadar tüm toplumların tarihi sınıf çatışmaları tarihi
dir. Sınıflı toplumlarda temel sınıfların karşıt çıkarları vardır. Bu 
karşıt çıkarlar uyuşturulamaz niteliktedir, uyuşturulamaz nitelikte
ki çıkarlar zorunlu olarak çatışmayı gerektirir. Sınıflı toplumlar, te
mel karşıt sınıfların gelişip çalışmasıyla gelmişlerdir. Toplumun sı
nıfları arasındaki çatışmalar emekçilerin gelişmesini hızlandırır. 
Emekçiler çatışma gücünü gösteremiyorsa gelişmeleri de olanak
sızlaşır. Sınıf mücadelesi sınıflı toplumlarda toplumsal gelişmenin 
itici gücüdür. 

Kapitalist toplum da sınıflı bir toplumdur. Kapitalist toplumun 
tarihi de sınıf mücadelesi tarihidir. Kısaca bu toplumu kendisi ney-
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se o yapan, bu sınıf mücadelesidir. Kapitalist toplumda iki temel 
sınıf olan işçi sınıfı ile burjuva sınıfın karşıt çıkarları vardır. Bu 
karşıt çıkarlar uyuşturulamaz niteliktedir ve uyuşturulamaz nitelik
teki çıkarlar zorunlu olarak kapitalist toplum çatışmasını gerektirir. 
Kapitalist toplum, kendi temel karşıt sınıflarının gelişip çatışma
sıyla gelişebilir. Kapitalist toplumdaki mücadele işçi sınıfını pekiş
tirir. Işçi sınıfı çatışma gücünü gösterenwden gelişenıez. Sınıf mü
cadelesini vermeden de çatışma gücünü gösteremez ve bundan do
layı da gelişenıez. 

Kapitalist toplumda, yaşanı koşullarının iyileştirilmesi, sosyal 
gelişme, barış ve demokrasinin sağlanması, sosyalizm yönünde ge
lişmenin olabilmesi için İşçi sınıfının güçlenmesi gerekir. Güçle
nen işçi sınıfı kendisini ve tüm toplumu geliştiren bir sınıf milca
delesini yürütür. Kapitalist toplumda toplumsal gelişmenin itici 
gücü; proletaryanın sınıf mücadelesidir. Bu sınıf mücadelesi kimi 
yer ve zamanda gizli ya da açık, ancak sürekli ve kesintisiz olmuş-

' tur. • 
Kapitalist toplumda sınıf mücadelesinin öteki sııııllı toplumlar

daki sınıf mücadelelerinden f[H·kı, bütün sınıfları ortadan kaldıran 
mücadele olmasıdır. Ezilen, sömürülen sınıflar içinde sadece işçi 
sınıfı kendi varlık koşullarını ortadan kaldıı·abilmek için tüm sııııf
ları ortadan kaldırmak zorundadır. 

Sınıflı toplumların ilk ikisinde sınıfmücadelesi ikili v.b. karına
şık karekter göstermesine karşılık, sermaye bu karmaşıklığı basite 
indirıııiş; kapitalist toplum giderek iki düşman kampa bölünmüş, 
iki büyük karşıt sınıf olan işçi sınıfı ilc burjuva sınıfı arasındaki sı
nıf mücadelesini bütün açıklığıyla meydana koymuştur. 

İşçi sınıfı mücadelesini üç temel biçimde sürdürür. Ekonomik. 
ideolojik ve siyasal. 

Işçi sınıfi ilkin dunımumı biraz düzcltıııck, yaöam koşullarını 
iyilcştirıııck, bmjuva sımfından ödünler koparmak için ekonomik 
mücadele içindedir. Bu sendikal savaş çok yararlıdır. Çünkü bu 
Jl1Ücadele işçi sınıfının örgüt:cnmesini gen,:ek\eştirir. Sınıf bilinci
nin ilk aşamasını bu mücadeleyle edinir. Günllik çıkarlar için mü
cadele edilmezse bütün emekçiler ilgilerini kaybeder, tamamen 
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yozlaşıp yoksullar yığını haline gelirler. O halde günlük çıkarlar 

için gerekli 'Olan sendikal mücadele küçümsenmemelidir. 

Ne var ki bu ekonomik savaş yeterli değildir. Bu mücadeleyi 

ideolojik ve siyasal mücadelenin izlemesi gerekir. Çünkü ekono

mik mücadele özel ınülkiyeti ortadan kaldırıp burjuva egemenliği

ne son vermez. 
İşçi sınıfı ekonomik savaşımla örgütsel gelişmesini tamamla

dıktan sonra ideolojik mücadeleye girişir. Toplumsal durumların

dan ötürü bilgisiz kalmış olan işçi sınıfının sınıf bilinci edinebil

mek için ideolojik mücadele vermesi gerekir. Bu ideolojik müca

dele ile sınıf bilinci alması için devrimci kuramı öğrenmesi gere

kir. Devrimci kuramı öğrenmek, işçi sınıfının devrimci eylemi için 

başlıca koşuldur. İşçi sınıfının zorunlu olan devriınci eylemi bu ku

raım uygulayan eylemdir. İşçi sınıfı eylemi, eylemi hazırlayan dev

rimci ku ram la bağımlıdır. Devrimci öğreti, kuramı eylemden çıka

ran ve eylemi kurama dayayan bir kuram-eylem birliğidir. Eylemi 

öğrenmiş olan kuramı ilc birlikte olmalıdır. 

Ideolojik ıııücadcleyle burjuva ideolojisine karşı işçi sınfı ide

olojisini ileri sürınekle işçi smıfının gereken bilgileri öğrenmeleri

ni ve sınıf bilinci öğrenmelerini sağlar. 

Ekonomik savaşta uyanınaya başlayan smıf bilinci ideolojik sa

vaşla pckişir ve özümsenir. hçi sınıfı ideolojik savaşla ulaştığı sı

nıf bilinci ik kendi sınıfının toplumdaki yerini ve özelliklerini bi

limsel olarak kavrar. Sınıf bilincine ulaşmak, sınılin kurtuluşunun 

başta buıjuvc1 sınıfı olmak üzere tüm sınıfların y<.1kcdi\mesiyle ola

mıklı olduğunu, kendi sınıfının tüm sınıt1ardan ayrı özı.:lliklcr taşı

dığını VL' yeııi bir dl"mya yaratma glicüne sahip bulunduğunu, bunu 

gcrçekle~tirmck için de siyas11l yt'Hlctimc ::-;ınıCça katılması gcn.:kti

ğini anlaması gerekir. Kendi siy·as<ıl yönetiıııiııin kendi çıkarlarına 

hizmet c<.kcegi, ba~ka sınıfların siyasal yönctiınkrinden birşey 

beklememek gerektiğini kavraması demektir. Bu bilinci edinmenin 

ilk a:;;aın.:ısı günlük çıkarlar ugnııı.-ı verilen mücadele sürecedir. 

Günlük çıkarlar uğruna ınücadckyle s ımf hareketinde ilk uyanma 

başlar. Ancak işçi sınıfı sm ı fbilincini kendiliğinden yaratmaz ve 

öğrenmez. Sınıf bilinci dışardan, sınıf bilincini kavramış devriınci 

-- --·-..,.,.--· -- -

llillfl 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bir parti tarafından verilir. 
Bu bilinci edinmek kolay değildir. Burjuvazinin gittikçe daha 

hızlı işleyen propaganda makinesi onu dört yanından sarmıştır. 
Özellikle ulusal ve düşsel açıdan yürülen bu propagandanın yaylım 
ateşi altında bilgisiz işçilerin bunalmaları ve gerçekleri görmeme
leri doğaldır. 

Bugün Türkiye'de işçi sınıfı bir güç oluşturamadığı için ve işçi 
sııııfı adına mücadele veriyor görünen sol partiler günlük çıkarlar 
uğruna tutarlı bir mücadele çizgisine sahip olamadığıııdan, dolayı
sıyla işe yarar bir ekonomik savaş verilmediği için, işçi ve emekçi
ler hayatla ilgilerini kesmiş, yozlaşmış ve yoksullar yığınına dö
nüşmüştür. Olması gereken bir sendikal savaş, bugün için Türki
ye'de yoktur. 

İşçi sınıfı adına yola çıktıkları iddiasındaki sol güçler, kendileri 
devrimci kura m üretemediklerinden, işçi sınıfına sınıf bilinci götü
remediklerinden, hatta son 15 yıldır işçi sınıfını unuttııklarından 
dolayı hugüıı Türkiye'de, işe; i sınıfı özellikle milliyetçilik ve dinsel 
açıdan yürütiilen propagandanın yaylım ateşi a1tında bilgisiz ve 
gerçekleri görmekten uzaktır. Başta işçiler olmak üzere tüm emek
çiler, kiiçük burjuva ideolojisinin sersemleştirici etkisi altındadır. 
Ve serscınleştirilnıiştir 1 Serseıııleştirici etkiye karşı kesin mücadele 
edilmelidir. 

Zonguldak moden işçileri Ankam'ya yürürken Bolucia önlerini 
kesen de\'let güçlerine işçiler: "Güvenlik güçleri Botan"a" diyecek 
kadar şa~ırmış olmalılar. Bu anlayış işçi sınıfının, lıak aramak için 
uzun yollara düşmüş olanların anlayışı olamnzdı. Bunuıı sorumlu
su sadeec hirka~ kişiden oluşan sendikaların yönetimleri değil. El
bette sendika yC1netiınleriniıı hu anlayışta payları \·ar. Ama sorun, 
bunu a:-;:ıyor; bir bütün olarak işçi sınıfına gerekli sını!' bilinci ya 
götürülmcnıiş yn da çarpık götürü lmüştür. 

rkonomik ve ideolojik çatı~ıııalar, siyasal ı.;atı~ıııaııııı destekle
yici:.;idirler. Sadeec ekonomik ya da sadece ideninjik ~..·vrderde ka
lan ııılicadeleler işçi sınıfının varlık nedenlerini ort<ıdan kaldırmaz. 
Ekonomik, ideolojik mücadelede birçok haklar elele edebi i ir, bir
çok çıkar sağlayabilir. Ama hep ezilen ve sömürülen i~çi sınıfı ola-

------.• -.------- .--
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rak kalır. İşçi sınıfı kendi varlık koşullanndan kurtulabilmesi için 

siyasal mücadelesinin sonunda siyasi iktidarı eline geçirerek bütün 

öteki sınıfların da varlık koşullarını ortadan kaldırması gerekli ve 

zorunludur. 
İdeolojik savaşta bilgilenmiş ve bilinçlenmiş olan işçi sınıfı so

nunda kesin sonuca varıp· kendi iktidarını gerçekleştirmek için si

yasal mücadeleye girişir. Bu sınıflar savaşımının en yüksek biçimi

dir. İşçi sınıfı bir bütün olarak tüm bilinçsel ve maddi güçleriyle 

burjuva sınıfının karşısına dikilir. Siyasal savaş, işçi sınıtinın bur

juva egemenliğine son verip kendi egemenliğini kurmak için verdi

ği savaştır. Bu sınıfsal mücadele işçi sınıfı mücadelesinin en temel 

biçimidir. Tüm işçi sınıfı tarafındaıl'!üm burjuva sınıfına karşı ve

rilir, kesin sonuca götürür. Tümsel bir sı mf savaşıdır. Özel mülki

yeti ortadan kaldırıp burjuva egemenliğine son verir. 
Dünyanın ve Türkiye'nin koşullarına göre siyasal mücadeleler 

çeşitli biçimler gösterir. Genel grevler, siyasal gösteriler, parla

menter savaşım ve gerekirse silahlı savaş. Amaç k?sinlikle insanın .. 

insanı sömürmesine son verecek ~lan toplumsal devri md ir. 
Ayrıca işçi sınıfı sadece koşulları değiştirmek için değil, kendi

sini de değiştirmek için mücadele etmelidir. 
Sonuç o lam k şunu söylemek mümkündür. Sını !lı bir toplumda, 

düşman sınıllar arasındaki mücadele, gelişmesinin belli bir aşama

sında siyasal mücadele durumuna dönüşmck zorundadır. Sınıfların 

siyasal mücadelesinin en anlamlı, en geniş ve en açık dile getirilişi 

partilerin savaşımıdır. 
Lenin'den önce parti anlayışı, işçi sınıfını iktidara götüren mili

tan bir parti anlayışı değil, parlamenter mücadeleye gerekli bir se

çim aygıtı anlayışıydı. Oysa Lenin döneminde koşullar değişmişti. 

Devrimci bir parti olmaksızın devrimci eyleme girişmek olanaksız

dır. 

Şimdi yine koşullar değişmiştir. Dünyada ve Türkiye'de mevcut 

koşullar ne Lenin döneminin ne de Lenin öncesi koşulların aymsı 

değildir. Heın parlamento mücadelesinin gerekli kıldığı seçim ay

gıtının bütün özelliklerini taşıyan hem de parlamento dışı açık mü

cadele biçimlerinin tümünü kullanan bir aygıt işlevini gören bir 
• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



parti olmalıdır. 
Buraya kadar yazdıklarımızdan bir siyasal parti için gerekli 

olan şu özelliklerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
a) Gizlilikten çıkmış açık bir politik parti. 
b) Yalnız Türk veya Kürt kimlikli bir parti değil bir Türkiye 

partisi. 
c) Adı ile kendisi için söyledikleriyle ve göstermelik amaçlarıy

la değil, gerçek sınıfsal yapısı ve günlük çıkariarta temel çıkarları 
yani sosyalizmi amaçlamış gerçek bir işçi sınıfı partisi olmalıdır. 

SINIF MÜCADEI"ESiNDE PARTI 

Sınıf mücadelesinde bir partinin oluşturulması baş koşuldur. Sı
nıf mücadelesinin olması, başarılması partinin varlığına bağlıdır. 
Parti olmadan sınıf mücadelesinin emin başarısından bahsetmek 
olanaklı değildir. Sınıf mücadelesi bir partinin ürünü olarak ger
çekleşebilir. Sıoıf mücadelesinde öznel ve nesnel şartların olması
nın yanında güçlü bir partinin olması zorunludur. 

Parti, sınıflı toplumlarda bir sınıfı ve o sınıfm çıkarlarını temsil 
eder. Aynı sınıfı ve sınıfın çıkarlarını birbirlerinden daha çok tem
sil etmek iddiasını taşıyan birçok partiler olabilir. Doğal olan iki 
partidir. Burjuva sınıfının partisi ve işçi sınıfının partisidir. 

Buıjuva ideologlan partilerin sınıflan değiL demokratik geli~
nıc için çalışmada yarışanları temsil ettiğni ileri sürerek halkı al
datınaya çalışırlar. Burjuva demokrasilerinde bu aldatmacayı kanıt
lamak için birbirinden farksız birçok burjuva partiler kurulur. Bu 
birbirinden t:ırksız burjuva partileri, huı~juva devletinin sınıfSal ka
rakterini gözlerler. Burjuvazinin iktidarı bir elden bırakırken öbür 
eliyle yakalayabilmesi için en az iki partiye ihtiyacı vardır. 

Nasıl ki bir insanı kendisi için ne düşüııdüğli, ne söylediğiyle 
değil, l1 insanın aslııH.b ıı-.· olduğu ve ne yaptığıyla ayırtedersek; 
partileri de adları, kendileri i~in söyledikleri ve göstermelik amaç
larıyla değil, gerçek sınıfs~1l yapıları ve çıkadarıyla ayırabilnıeli
yız. 

Buı~juva partileri sınıf-al yapılarını gizlerler. Gözetilen ama giz-
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lerren amaçlara sahiptirler. Türkiye'de 12 Eylül sonrası burjuva 

partilerin iktidar ilişkileri değişmiştir. 12 Eylül öncesinde burjuva 

partileri siyasal ve hukuksal kurumları yönetebilecekken, 12 Mart 

1971 'den başlayarak özellikle 12 Eylül'de oluşturulan Türkiye yö

netim organının emri altında iş görmüşler, böyle yapılandırılmış

lardır. Herhangi bir burjuva partisi ve partileri hükümete gelmiş ol

salar bile bu yönetim organının emrinde işgöıürler. Ve yine hangisi 

hükümete gelirse gelsin uluslararası tekelci sermayenin yeni dünya 

düzeninin siyasi ve ekonomik programını uygulamak zorundadır

lar. Ister muhalefette ister iktidarda, nerede olursa olsunlar demeç

leri, halka dönük açıklamaları ne olursa olsun hepsinin ortak üç 

özelliği bulunmaktadır: 

a) Devletin ;ınıfsal niteliğini gizlemek. 

b) Türkiye'yi yöneten yönetim organının emrinde olmak 

c) Uluslararası tckelci sermayenin tek programını aynen uygu-

lamak. ' · 

Artık devlet partisi/devlet partisi olmayan, kemalist/kemalist ol

mayan tckelci/tekelleşmemiş burjuva partileri diye ayırmak tama

men yanlış olur. Halen eski düşünceleri kısıneıı taşıbalar da iktida

ra geldiklerinde uyulama k zorunda oldukları program bir ve tekdir. 

iktidarda DYP ne ise CI-IJ' de odur. Refah da aynı odur. 

Işçi sınıfı hareketinlle de sınıfı ve sınıf çıkarlarını birbirinden 

daha çok temsil elmek iddiasını taşıyan birçok parti olabilir. Ama 

en doğalı bu alanda da bir tck işçi sınıfı partisinin olmasıdır. Nitc

kim bugüu Türkiye'de işçi veya komünist, sosyalist adını taşıyan 

birden fazla parti vardır. 
Bu partiler işçi sııııfı partisi, komünist parti v.b. adını taşısalar 

da, birçoğu sosYalizmi programiarına almış ve amaç olarak belirle

miş olsalar bile bunlar gerçek işçi partisi değillerdir. 

Örneğin Emek Paı1isi, ,ÖDP birer düzen panisidir. Söylemleri 

ne olursa olsun düzenin dümen suyundan hareket etmektedirler. 

Sonuçta mevcut yapılarıyla düzenin devamından yanadırlar ve dü

zenin Türkiye'de gerçekleştirmek istediği reformlara hizmet ct

ıncktclhler. HADEP, DBP v.b. partiler hakeza düzenin hedeflerine 

takılnıış birer burjuva emekçi partileri veya küçük burjuva parti le-
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ridir_ Burjuvazinin Türkiye'de kendi denetiminde yedirmek istediği 
barış ve demokrasi sınırları içinde hareketlerini sınırlandıran ve 
yapılarını o şekilde oluşturan partilerdir. Burjuva programında ve 
gündeminde bulunan barış ve demokrasiye ade'ta esir 'olmuşlardır. 
Burjuva barış ve demokrasisi yönünde zorunlu değişimlere öncü
lük edecek güç ve yapıda değillerdir. Burjuva barış ve demokrasisi 
yönünde zorunlu değişikliklerin gerçekleşmesinde burjuvaziden 
talepte bulunmaktadırlar. Burjuvaziden barış ve demokrasi talebin
de bulunan ve bu beklenti içinde olan partilerdir. Sosyalizm le ilgi
leri, talepleri yoktur. Işçi sınıfına dayanmanıaktadırlar. 

Olması gereken parti ilke olarak barış ve demokrasi mücadele
sini veren, bu mücadelede baskı rejiminin barış ve demokrasi yö
nünde zorunlu değişikliğinde öncülüğü ele alan, barış ve demokra
si mücadelesini sosyalizm uğrundaki mücadeleyle birleştirebilen 
bir parti olmalıdır. Böyle bir partinin, özel ve genel koşullardan 
kaynaklanan taktik esasları şunlar olmalıdır: 

Yeni dünya düzeni bütün dünyaya ve Türkiye 'ye barış ve de
mokrasi koşullarını, insan haklarını koşul olarak dayatmaktadır. 

İşçi sınıfı ve genel olarak devrimci hareket Türkiye'de iktidar 
olmak durumunda değildir, bu görevden uzaktadır. Düzen içinde 
temsil edilme ve kendi koşullarını düzeltnıe göreviyle karşı karşı
yadır. Bir partiye sahip değildir. Bir partiyi oluşturacak güçler da
ğınıktır ve bozuk ideolojik, örgütsel yapıdadır. 

Bu durumda dünya tarihinin gidişinin zorladığı ve Türkiye işçi 
sınıfı ile onun devrimcilerinin imkan verdiği bir demokratik cum
hmiyet Türkiye 'nin gündemindedir, hedef bu olmalıdır. 

Bir işçi sınıfı partisini oluşturmak isteyen güçler, taktik olarak 
barışçıl-demokratik mücadeleler içinde bir taraftan sendikal müca
deleyi başa almalı. Öbür taraftan parlamenter mücadele ile seçim 
mücadelesine ağırlık vermeli, insan hakları mücadelesini de vere
rek Türkiye'de işçi sınıfını etken yaparak, gerçekleşecek olan de
mokratik cumhuriyette iktidar çoğunluğu, ağırlığı sağlayarak de
mokratik cumhuriyeti bir sovyet cumhuriyetine dönüştürme çaba
larını ortaya koymak gerekir. Bu demokratik cumhuriyet, sosyaliz
me götüren en kısa yol olacaktır. Böylece uzun bir aşamada de-
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mokratik cumhuriyet çabaları, sonra da bunu sosyalizme dönüştür
me çabaları iki ayrı taktik olarak kullanılmalıdır ve bu mücadelede 
işçi sınıfı başlıca etken olmalıdır. 

Partinin yakın amacı demokratik cumhurilet, nihai amacı ko
münizm olmalıdır. 

Partinin başlıca görevi birinci aşamada, yani işçi sınıfı bugünkü 
koşullarda iktidarı almaktan çok uzak olduğu için, işçi sınıfını ka
pitalist düzende en iyi temsil etme durumuna getirmek ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek yönünde işçi sınıfına yardımcı olmak, onu 
eğitmek olmalıdır. 

Parti sahip olduğu kuramın klavuzluğunda işçi sınıfına ve 
emekçi halka geleceğin yolunu gösterir. Güçlerin birliğini sağla
ınaya çalışır, biraraya getirir. Toplumsal ilerlemenin büyük hedef
lerine doğru harekete geçirir. 

İşçi sınıfının ve emekçi halkın bir sınıf olarak dolayısıyla bir 
parti olarak gerek kendi aralarındaki rekabetten gerekse uluslarara
sı tekelci sermayenin böl-yönet politikasından ötürü alt-üst olmuş 
örgütlenmelerini sağlamaya çalışır, aralarındaki rekabetle ve böl
yöne! politikasına karşı mücadele eder. 

Sınıf mücadelesini, sonra da iktidarı yöneten proletaryaya parti 
yol gösterir. İşçi sınıfı örgütlenıneden ve kendi sovyetlerini oluş
turmadan sınıf mücadelesini, iktidarı yönetemez. Parti, işçi sınıfı
nın örgütlenmesini, kendi sovyetlerini kurmasını, dolayısıyla kendi 
ülkesini yönetmesini gerçekleştirmede yardımcı olur. 

Partiler sınıf savaşımında halk yığınlarını örgütlerler ve yönetir
ler, ama asla onların yerine geçip kendi güçleriyle devrim yapa
mazlar. Devrim yapabilecek tek güç: emekçi halk,yığınıdır. Oysa 
Türkiye'de tam hunun tersi yaşanmaktaclır. Kendisine örgüt veya 
parti adını takmış olan güçler, kendilerini emekçi halk yığınlarının 
yerine geçirdiler. Hu durum hiılen devam etmektedir. Bu olumsuz 
durum mutlaka aşılınal ıdır. 

Parti önce işçi sınıfını kapitalizmde en iyi temsil eder duruma 
getirme, yaşam koşullarını iyileştirme ve bu yolla iktidara getirme, 
soıım da iktidarı alıp tüııı halkı sosyalizme götürmeye ve tüm sö
ınürülenlerin eğiticisi, yol göstericisi ve önderi olmaya yetenekli, 
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öncü proletarya partisi olmalıdır. 
Böyle bir partinin gerekliliği mutlaka kurarrısal olarak ortaya 

konmalı, pratikte böyle bir parti yaratılmalıdır. 
Çünkü; 
I) Uluslararası işçi sınıfı hareketinde öznel ve nesnel koşulların 

gerekli proletarya devrimlerinin başarısına yetmediğini, bunun için 
güçlü bir örgüte, eş deyişle bir partinin önderliğine ihtiyaç vardır. 

2) Iktidarı alıp tüm halkı sosyalizme götürmeye ve tüm sömü-
rülenlerin eğiticisi, yol gösteri c isi ve önderi olmaya yetenekli öncü 
proletarya partisi gereklidir. 

3) Proletarya yönetiminin mutlaka parti kanalıyla yürütülmesi 
gerekir. 

4) Proletaryanın zafer kazanacak kadar güçlü olabilmesi için 
bilinçli bir sınıfpartisi kurması gerekir. 

Parti bir sınılin öncü kesiınidir. Proletarya diktatörlüğü, parti 
diktatörlüğü değildir. Proletarya diktatörlüğü asla parti diktatörlü
ğüne dönüşıııeınelidir. Ayrıca parti devlet iktidarı olmamalıdır. An
cak iktidarın çekirdeği olmalıdır. 

Bunlardan çıkan sonuç olarak partinin vazgeçilmez, zorunlu ör
gütsel esaslan şunlar olmalıdır: 

1- Parti, i~çi sınıfının öncü müfrezesidie Kurınayıdır. İşçi sınıfı
nın birçok var olan müfrezesinden ayrı olan bilinçli ınüfrezesidir. 
İşçi sınıfına bilinç götüren ileri müfrezesidir. 

2- tş~·i sınıfının örgütlü müfrezesidir. Alt-üst bütün örgütlerin 
olumltı birliği, azınlığı çoğunluğa uyduran bir disiplin kurumudur. 

3- lşçi ~ınıfına gerekli parti içi-parti dışı tüm örgütlerin izleme
leri gerekli olan yolu çizebi.lecck cıı gelişmiş karar örgütü, prole
taryanın smıf örgütünün en yüksek biçimidir. 

4- Proletaryanın iktidar aletidır. Bu iktidarın kunılınasıı geliş
nıesi ve gcli~tirilmesinde en etkin araçtır. 

5- .Prokt<ıryayı her türlü oportüııisl öğelerden arındıran bir güç
tür, Oportiinist eğilim ve eylenıleri sürekli olarak arıtır ve doğrıı 
yola çeker. Oysa Türkiye'de oportünizmle mücadele küçünıscn
ınekte, alay konusu bile yapılmaktadır. 

Özellikle iş yani eylemlerin adının sıkça söylendiği, teorik kar-
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gaşanın hüküm sürdüğü son yıllarda 'eylem varsa eleştiri olmaz' 
şiarı adeta dokunulmaz ilke durumuna girmiş, eleştiri, oportünizm
le mücadele, mumla aranacak bir cesaret işi olmuş, Türkiye dev
rimci hareketi en kıymetli zamanında en önemli değerden yoksun 
bırakılmıştır. 

6- Parti bizipierin varlığıyla bağdaşmayan bir irade birliğidir. 
Yapılması gerekli her türlü eleştiriler bitip karara varılınca irade 
birliğini gerçekleştrir, her türlü hizipçiliği olanaksızlaştırır. 

ÖDP ve HADEP bir hizipler topluluğudur. ÖDP'de bir türlü hi
zip varlığı aşılıp irade birliği sağlanamamaktadır. HADEP'te tartış
ma ve eleştiriler yapılıp kararlar alınsa bile uygulanacak kararlar 
parti dışında verilir ve bu HADEP dışı kararlar kendisi için bağla
yıcı niteliktedir. 

GİZLİLİK ÜSTÜNE 

Gizlilik bir politik parlinin geçici özelliğidir. Gizlilik hiçbir za
man parti hayatında sürekli ve temel değildir, dünyada bunun ör
nekleri mevcut değildir. Parti hayatında temel ve sürekli olan, açık 
politik durumda olmasıdır. Zaten gözettiği amaç da budur. 

Parti değişik koşullar içinde gizlilikten çıkar, açık politik duru
ma geçer. Açık politik duruma geçişin koşulları bir ve aynı değil
dir. Farklı Jiırklı koşullarda gizlilikten çıkıp açık duruma girer veya 
girebilir. 

Burjuva iktidanm devrimle yıktıktan sonra partinin gizli kalma
sının nedenleri ortadan kalkar, gizli kalmanın hiç bir nedeni olmaz. 
Burjuva iktidarını yıkımı koşulları dışında başka koşullarda da açı
ğa çıkma dnruıııu doğar. İşçi sınıfının tamamen yenilmesi, buı:juva 
ile belli bir denge ortamında iç ban~ın gerçekleşmiş olması, iç ba
rışı zorunlu h~ıle getiren bir dünya barışı, teknik gelişme, parti güç
lerinin içinde hulunduğu durum v.b. nedenlerden birinin veya ta
mamının mevcut olması, işçi sınıfı partilerinin açık duruma geçişi
ni zorunlu kılabilir. Bugün Türkiye'de bütün bu iç ve dış koşullar 
mevcuttur. Bir partinin açık duruma geçişi için şartlar hem var 
hem de zorunludur. 

-------,--..----- ~---~--
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Bir parti ya açık olur, ya da gizli. Aynı felsefeyi taşıyan hem 
açık hem gizli partiler olmamalıdır. Gerek Türkiye'de gerek başka 
ülkelerde zaman zaman hem gizli hem açık partiler deneyi yaşan
mış olmasına rağmen; başarısızlığa peşinen mahkum olmuştur. Ör
neğin bu deney Bulgaristan'da başansız olmuştur. 

Türkiye'de geçmişte TSlP-kitle partileri şeklinde başarısız de-
. neyler yaşanmıştır. Bugün de Türkiye'de model olarak buna başvu
rulmuştur. Ancak hem gizli hem de açık parti modelinin uyum 
içinde bir model olarak uygulanmasının doğru olduğu düşünüle
mez, başarılması olanaksız görünmektedir. 

O halde ya tamamen açık ya da tamamen gizli bir parti olmalı. 
Her kesim kendi anlayışına göre ya gizli, ya da açık olmayı bir mo
del olarak tercih etmelidir. Ama doğrusu Türkiye'nin bugünkü ko
şullarında açık bir parti modelidir. 

Bir parti ile onun açık veya gizli ola_naklarını da karıştırmamak 
gerekir. Bir partinin en gizli durumunda bile legal olanakları, legal 
çalışma imkanları bulunabildiği ve gizli bir partinin varolan bir 
açık olanakları sonuna kadar kullanması gerektiği gibi, açık bir 
partinin gizli olanakları da olabilir. Gizli olanakları kullanma zo
runluluğu bulunduğu müddetçe bunları kullanmaktan geri durma
malı, kaçınılmamalıdır. Açık bir parti gizli özelliklerini kullanıp 
yararlan malıdır. 

Açık bir parti ile yasallığı da birbirine karıştırmamak gerekir. 
Bir parti açık olabilir, ancak mevcut yasalar tamamen yapısına ve 
çalışınasına uygun olmayabilir. Açık partinin yapması gereken ya
salara uymak, onun egemenliğine boyun eğmek değil; açık yapısı 
ve çalışmasıyla yasaları kendi lehinde geliştirmesi, toplumsal ge
lişme, sınıf mücadelesinin gelişmesinin gereklerine göre değiştir
me yönünde çabalar gösterınesidir. Aksi taktirde peşinen yasalara 
ve onların egemenliğine boyun eğecek biçimde açık durumda ku
rulımık onların hizmetine girmek olur ki; bu da ancak mevcut ya
salara hizmet etmekle e~ anlamlı olur. Bugün mevcut olan legal 
partiler açık partiler olmaktan ziyade mevcut yasaların partileridir. 
Yasalar izin verdikçe ve verdiği ölçüde yaşayabilen, daha doğrusu 
yasaları mevcut halleriyle meşrulaştıran ve egemenliklerini pekiş-
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tiren birer parti durumundadırlar. Kurulması gerekli olan işçi sınıfı 
partisi açık ancak mevcut yasaları peşinen kabul eden, onların ica
zetiyle kurulan ve yaşayabilen bir parti değil; açık yapı ve çalışma
sıyla mevcut yasaları sınıf mücadelesinin gelişme gereklerine göre. 
değiştirilmesini hedeflemiş bir parti olmalıdır. 

Böyle bir parti, durgunluğa, durağanlığa, eski koşul ve düşün
celere değil, toplumun gelişme gereklerine, toplumun gelişme ya
saları ve bu yasaların incelenmesi özerine oturtulmalıdır. Bu çerçe
vede dünya değişmekte, Türkiye de zorunlu olarak değişmekte. Bu 
değişmeyi dikkate almadan kurulabilecek bir parti gelişmelerin ge
risinde kalan bir eski hesap partisi olma durumundadır. 

Böyle bir partinin gücü ve canlılığı, pratik faaliyeti, toplumun 
maddi yaşam koşullarındaki gelişmenin gereklerine dayandınna
sından ve onu toplumun gerçek yaşamından hiç bir zaman ayırma
ınasından gelmelidir. Yine böyle bir partinin gücü ve canlılığı, top
lunnın maddi yaşamındaki gelişmenin gereklerini doğru biçimde 
yansıtan ilerici bir teoriye dayanmasından, teoriyi kendine uygun 
bir düzeye çıkarmasından, bu teorinin harekete geçirici, örgütleyici 
ve dcğiştirici gücünün her zerresini kullanmayı bir görev kabul et
mesinden alması gerekir. 

Böyle bir işçi partisi, politikasında hata yapmamak için, progra
mını saptarken olsun, pratik faaliyetinde olsun esas olarak, üreti
min gelişme yasalarına, toplumun ekonomik gelişme yasalarına 
dayanmalı dır. 

MEVCUT OLAN D~:VJÜMCİ GÜÇLER 
BİR İŞÇi SINIF! PARTİSİ YARATl\"IAYA UYGUN MU? 

Buna olumlu cevap vermek olanaklı değildir. Böyle bir partiyi 
oluşturacak güçler mevcut değildir. Türkiye'de bir sol potansiyel 
mevcuttur. Ancak sol bir potansiyelin mevcut olması ayrıdır, bu 
potansiyelin solun kendi içinde bir parti yaratmaya uygun yapısı
mn olup olmaması ayrı şeylerdir. Sol potansiyelin varlığına rağmen 
bu potansiyel içinde bir parti için gerekli kadro yapısı mevcut 
değildir. Potansiyel solun varlığına rağmen bu potansiyel yapısıyla 
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bozukluk içindedir. Ideolojik gerilik, teorik yetersizlik, örgütsel 
dağınıklık, başı bozukluk ve bir yüzeysellik içindedir. Bir parti için 
gerekli derinliğe sahip değildir. Önce bu yapısal bozukluğun 
giderilmesi gerekir. Yapısal bozukluk giderilmeden bu birikimderi 
hemen bir parti yaratmaya kalkışmak, sonuçsuz çaba olacaktır. 

PEKi NE YAPMAK GEREKiR? 

Böyle bir parti kurmak uğruna uzun bir mücadeleye girişmek 
lazım. Önce partiyi teoride kurmak gerekir. Ilk adımı böyle atmak 
gerekir. Belki bu geri bir adım gibi görünebilir. Ancak ne olursa 
olsun gerçeklerimiz bunlardır. Teorik yetersizliği, yüzeyselliği aşıp 
bir teorik derinlik ortaya koymak lazımdır. Ayrıca ideolojik pers
pektif kaybedilmi~tir; bu alanda bir bozukluk yaşanmaktadır. 
Genellikle legal alanda burjuva ideolojik utku ile hareket edilmek
tedir; bu, aşılma !ıdır. 

Bir teorik derinlik ile mevcut koşulları tanınır bilinir duruma 
sokmak, bir partinin ~imdiki temel ve sürekli görevi bilinmeli, 
daha sonraları gündeme gelecek görevleri birbirine karıştırmadan 
saptamalı ve yerine getirilmelidir. 

Bunun için sabır, bilgi ve ruhsal bir inanç gereklidir. 
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Mithat Tümen 

P ARTİ VE AYDINLARlN 

SiYASETE Y ARATICI KATILIMI 

azıya A.Bali'den Kürt siyasi liderlerine 
ilişkin yaptığı bir tcsbitle başlamak isti
yorum. Almanya 'da A. Bal i' ile bir vesi
leyle biraraya gelmiş ve çeşitli sorunlar 
üzerinde tartışıyorduk. Konu, siyaset ve 

aydınların ya da siyaset ile l.iiltür-sanatın ilişkisine gelince; A.Bali 

konuşmasının bir yerinde "Biz Kürt aydıııları, Kürt siyasi hareket

lerin liderlerinin yanında bırakalım ayak üstüne ayak atarak konuş

mayı, liderlerin gözlerinin içine bakarak bile konuşaııııyoruz" dedi. 

Bu tespit, bir gerçeğimizi çarpıcı olarak dile getiriyor. Ayrıca bu 
sadece Kürdistan gerçeği değil, Türkiye, hatta genelde dcınokra.tik 

kültürünün siyasette yeterince nüfuz etmediği gelişmemiş ülkeler 
gerçeğini dile getiriyor. 

Bu tespitten hareketle çok şey söylenebilir. Ben konuyla bağ

lantılı olarak kısaca bir kaç noktayı belirtmek le yetineceğim. 
A. Bali'nin söyledikleri salt bir tespit olarak değil, aynı zaman

da aydınlanmızın bir arayışı, Öir özlemini dile getiriyor. Bu arayış; 
Kürt aydııııııın siyasette, sanatta, kültürde kendini her bakımdan 

özgürce ifade edebileceği siysi yapılanma arayışıdır. Aydıııımız her 

bakımdan ve önemlisi farklılıklarıyla kendini üreterek değer kata

bileceği bir parti arayışındadır. Partinin ideolojik, politik, kültürel 
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üretimine (değerler havzuna) hiçbir kısıtlama olmaksızın, özgür 
iradesiyle üretimde bulunarak katkı sağlamayan aydın, o partide 
kendini bulamaz. Burada sorun, aydınların gerçekleştirdiği her üre
timin doğru ve partiye katkı sağlayıcı olup olmaması değildir. So
run, aydının "şu konuda yaz, bu konu da yazma" türünden kısıtla
malardan, ya da "şöyle yaz, şöyle davran" türünden yukarıdan ge
len talimatlardan arınmış bir üretimi gerçekleştirebilmesidir. Zaten, 
rejimden gelen ve aydının özgür üretimini boğmaya çalışan bir 
baskı var, ayrıca devriınci hareketten, soınutta içerisinde yer aldığı 
partiden gelecek olan bir sınırlama, aydının yaratıcılığını öldürür. 
Somutumuzda bunun scyısız örneği vardır. 

Aydının, siyasal parti saflarında yer alması, onun parti politik 
hattının dışında ayrıca kendini uzmanlık alanında özgürce üretimi
ni engellememelidir. Aydın özgür-yaratıcı bir üretimi gerçekleştir
ıneli ve hatta içerisinde yer aldığı partisini özgürce eleştirebilmeli
dir. Parti (siyasetçi) ise bu üretimin içerisinde kendince doğnı gör
düğünü almalı, yanlışlarını bir tarafa bırakmaiL Hatta isteyen bu 
yanlışları, eleştirnıe hakkını da kullanabilmelidir. Özetle parti ile 
aydının daha genel bir ifade ile parti ile üyesinin doğruları her za
man örtüşmeyebil ir. Doğrular örtüşmediğinden dolayı, bugüne ka
dar yaşandığı gibi atmak ya da ayrılmak yerine, partinin ortak ira
desi tarafından saptanmış politikalar doğrultusunda eylem birliğini 
hayata geçirmek ve farklı düşündüğü konularda özgürce üretimini 
eleştirel yaklaşımla sürdürmek ve gelecekte bunları partinin ortak 
doğruları haline getirebilmek için parti içi mücadeleyi ısrarla sür
dürinek. 

Aydınlar, Kürdistan'ın özgürlügü, işçi ve sömürülen halkın kur
tuluşu için mücadele ederken her bakınıdan kendini bulabiieceği 
(kendini özgürce ifode edebileceği) yasal bir partiye de ihtiyaç var
dır. 

Üretimde buluııı.ırken ve siyaset y~parken aydının yüzü ülkesine 
(toprağına) ve halkına dönük olmalıdır. işçilere, ezilen- sömürülen 
halka .aydınlardan gelecek tepeden bakışiara elhette hayır den i lme
lidir, ama tersindende siyasilerden ve önemlisi liderlerden aydınla
ra yöneiriimiş tepeden bakışiara ve aşağılayıcı tutumlarada hayır 
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denmelidir. Bu her iki yanlış tutuma saflannda yer verınİyen aydın 
ile halkını derinden birleştirmeye soyunacak yeni bir yasal parti so
rununu ayrıntılı tartışmak gerekir. Aydınımızı, ülkemizin ve halkı
mızın siyasal-toplumsal-kültürel dokularıyla bütünleşmesinde işler 
üslenecek bir partiyi tartışmalıyız. Aydınlar tüm yaratıcı üretimle
riyle partiye kan vere bilmeli, tersinden de zengin bir üretimi ba
rındıran partisinden kan ala bilmelidir. Özetle aydınlarımızın hem 
ala bilecegi ve hemde tüm yaratıcı üretimi ile kendini kata bileceği 
bir parti yasal alandada giderek bir ihtiyaç haline gelmektedir. 

Ülkemizde de artık lidere/lideriere endekslenmiş siyaset tarzını 
aşınalıyız. Lideri n şahsında merkezleşmiş ve tabandan gelen katılı
mı engeliiyen siyaset yapma tarzı mutlaka aşı lmalıdır. Kaldı ki, ar
tık kent merkezli siyasal mücadelenin ülkemiz'de de belirleyici ola
cağını kabul ediyor isek; liderin şahsında merkezileşmiş güçlü kişi
lik, liderin belirleyici olduğu siyaset ve herşeyi bilen , herşeye ka
dir lider/şef.... vb kavramların ciddi olarak sorğulanacağı (bugün
den sorgulanmaya başlandığım) görmemiz gerekiyor. Ülkemiz'de 
giderek kent merkezli demokrasi gerçeğiyle yüzyüze geliyor. Biz 
devrimcilerin, koministlerin görevi, kent merkezli demokrasiyi iş

çilerin, sömürülen halkın ve aydınların yaratıcı, eşit katılımını içe
recek olan halk demokrasisine dönüştürebilınektir. 

Lidere, lider kadrolara endekslenıniş siyaset tarzını aşmak bir 
yanıyla devrimci siyasete tabir uygunsa yeniden amatör ruhunu ka
zandırınnktan geçiyor. Milyonlarca işçinin, sömürülen köylünün, 
aydının, gencin ve kadınların amatör fakat yaratıcı bir istekle ülke
sinin \'C kendisinin yaşanısal sorunlarının çözümü uğruna mücade
leye soyunacağı bir siyaset tarzı m yeniden canland1rmak gerekiyor. 
Yeni bir yasat parti tartışması siyasete amatör ruhu kazandırmak 
arayışıyla birlikte tartı~ılnıalıdır. Siyasette yaratıcı amatörlük ruhu
nu yeniden egemen kılınmassa, devlet memuru ziniyetiyle giderek 
çakışan meslekten devrimci kadrolarla bundan öte yol alıııamıya
cağını bilmemiz gerekiyor. 

Çetin Altan köşe yazısında "Okullar ve Parti Padişahları ilişki
si" başlıklı bir yazı yazdı.Türkiye'de hatta Orta-Doğu'da burjuva 
partililerin liderleri siyasette öylesine bir hegemonya kurdular ki, 
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liderler birer parti padişahı ya da krala dönüştüler. Partinin tüm 
üyeleri hatta yönetici kadroları ise padişahın birer kullan halini al
dılar. Ülkemizde ve Türkiye'de bir çok devriınci parti ve örgüt ya
pılanması ve işleyişi ile burjuva partilerin birer kopyası olmaktan 
öteye gidemcdiler. Yaşasın Ahmet, Hasan ya da Veli ... diye bağır
ınayı aşmanın zamanı geldi. 

Kürt sorununu enternasyonalize etmek başka bir ifadeyle öz
gürlük davası için uluslararası kamuoyu yaratmak yönünde Kürt 
devrimci ve komünist hareketi yıllardır mücadele etti. Bu doğrultu
da küçümscnmeyecek adımlar atıldı. Artık Kürt sorununun ulusla
rarası bir boyut kazandığını herkes görüyor. Türkiye burjuvazisi 
önce Kürt sorununun enternasyonalize olmasını engellemeye çalış
tı, bunu başaranıayınca aleyhinde bir çözümle sonuçlanmaması 
için kolları sıvadı. T.C'nin diplomasi alanında da Kürt sorunu aley
hinde yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunun en belirgin adı "Top
lumsal Sorunları Araştırma Vakfı" (TOSAV) kuruluşudur. Başkan
lığını Prof. Doğu Ergil'in ve M. Behlül Yavuz, Ferda Çilalioğlu, 
Haşim 1-Iaşimi, Koray Düzgören, Şehmuz Diken, Yahya Munis, 
Ömer Çetin, Eyüp Çilalioglu'nun kurucular kurulunda yeraldığı 
TOSAV bir süre önce kuruldu. Ayrıca bu vakfın "Ulusal Danışma 
Kurulu"nda ise; Çetin ALtan, Mehmet Altan, Tarık Ziya Ekinci, 
Ayşe Önal, Etyen Mahcupyan, Halil Sarıaslan, Hüsamettin Kavi, 
Osman Kavala, İshak Alatoıı, C. Göle, Mehmet Ali Kılıçbay, Bas
kın Oron, Cüneyt Karagülle, Niyazi Öktem, Tırıaz Titiz, R. Gök
men, El if Dağlı, Burhan Şenatakar, Müjde Ar, Bülent Tanör, Ali 
Bayranıoğlu gibi isimler var. TOSAV'ııı bir de "Uluslararası Danış
ına Kurulu" var ve bunda İsviçreli, ABD'li, Belçikalı, İtalyalı, ln
giltercli bazı kurulu~ların temsilcileri yer alıyor. 

İsimlerinden de görüleceği, TOSJ\V' ın kurucular kurulunda ve 
Ulusal Danışına Kurulu'nda bir çok; Türk ve Kürt aydıııı, işvereni, 
sanatçısı ve siyasctçisi yer alıyor. Yine yer alan isimlerden de anla
şıldığı gibi, vakfı n Türkiye buı~juvazisinin bilgisi ve hatta yönlendi
riciliğinde kurulduğu kesindir. Burjuvazi önce Kürt sorununun 
uluslararası boyut kazanmasını engellemeye çalıştı, t3.kat gelinen 
aşamada bunu engelleyemeyince bunu denetiemek ve istediği dağ-

------~----
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rultuda geliştirmeyi hedefliyor. TOSAV bunun en somut örneğidir. 

TOSAV'ın kuruluşu birşeyi daha net çizgilerle ortaya koyuyor: 

Kürt sorununun çözümünü siyasal zeminlere kayıyor. 

Kürt ve Türk aydınları, devrimci-ilerici güçleri burjuvazinin bu 

oyununu bozmak için mücadele etmelidirler. Kürt sorununun çözü

münü Türkiye burjuvazisinin ve Kürt burjuva ile egemen güçleri

nin çıkarları doğrultusunda "çözüm"ünü engellemeliyiz. Kürt soru

nu işçi ve emekçi halkına rağmen ve çıkarlarına karşıt politikalar 

ile çözümlenemez. Bu yönde atılacak adınllar çözüm değil çözüm

süzlüğü derinleştirecektir. Türkiye burjuvazisi, bu yönelişine kimi 

Kürt aydın ve Ömer Çetin gibi eski devrimcileri de dayanak yapı

yor. Ş. Elçi'nin liderliğinde kurulan DKP kurucularının TOSAV'da 

yer aldığını görüyoruz. Yani Türkiye burjuvazisinin yönelişine, 

Kürt burjuva ve egemen güçlerÜ1 sözcülüğüne yonunan DKP des

tek veriyor, hatta yönelişin içerisinde aktif yer alıyor. 

Açıkçası yıllardır sürdürülen mücadelenin bir hiç uğruna feda 

edilmesi türünden gelişmelerle yüzyüzeyiz. Bunun engellenmesi 

için ülke toprakları esas olmak kaydıyla uluslararası alanda da aktif 

mücadele etmemiz gerekiyor. İlerici, sosyalist aydınlarınııza hu 

planda ciddi sorumluluklar düşüyor. 

Halkımızın, özgürlük ve sosyalizm kavgasının gözü, kulağı ve 

dili olması gereken aydınlarınnz, burjuvazinin oyununu bozmak 

için uluslararası alanda da militan bir mücadeleyi geliştirmek; hal

kimızın gerçek dostları nezdinde Kürt sorununu enternasyonalize 

etmekle yükümlüdlirler. 
Ülkemizin yoksullarının kurtuluşunu hedef olarak belirlemiş bir 

partiyi; aydınlarınıızla yoksullarımızı birleştirecek; Diyarbakır, An

tepı Van, Urfa'nın gecekondu ve yoksul semtlerindeki ezilenlerin, 

fabrika ve işletmelerindeki ücretiiierin muhalefetini geliştirecek 

yasal partiyi tartışalım. Böylesine bir partinin hangi düzeyde somut 

ve güncel bir ihtiyaç olduğunu ve böylesine bir partiye sessiz dav

etiye çıkaran dinamiklerin nelere olduğunu ve bizlere nasıl bir mal-

zeme sunduklarıııı tartışalım. · www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



S. Yekbı1n 

YASALPARTİ 
Y ÖNELİŞLERİ ÜZERİNE 

on yıllarda, hem Kürt hem de Türk solu
nun ağırlıklı gündemini yasal parti yöne
lişleri oluşturuyor. Geçmişte de yasal olan 
kimi sol partiler bugün de varlığını sürdü
rüyor. Dünden farklı olan, geçmişte yasa

dışı örgütlenen bir çok parti ve örgütün şimdiki süreçte kendisini 
yasal parti olarak örı,>ütleme yönelişine girmiş olmasıdır. 1970'li 
yıllar da kendini 'siyasi akını' olarak ifade eden bemen her grup 
yasa-dışı olarak örğütlendi. 1 990'lı yıllarda ise, kendini parti/ör
güt olarak tanımlayan herkes, birbirleriyle farklılıkları olsun-ol
masın ayrı ayrı birer yasal parti olarak örgütlenme eğilimindeler. 

Daha şimdiden, Türk veya Kürt soluını temsil iddiasıyla ku
rulmuş 1 O civarında parti bulunuyor. Hali hazırda yasal parti dü
zeyinde Ör)lütlenmemiş parti ve grupların yasal parti üzerine tar
tışmaları dikkate alındığında, önümüzdeki yıllarda yasal parti sa
yısında artışın olacağını da söyleyebiliriz. 

Yasal parti yönelişi neden güçleniyor'> Yasallaşına eğilimi 
doğru mu yanlış mı? Yasal parti sürecine bitkin ve ölü nıü girili
yor yoksa dinamik bir yöneliş mi söz konusu? Bu soruların üze
rinde durulması ve çok yönlü irdelenınesi gerekiyor. Öncelikle 
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belirleyimki genel olarak yasal parti çalışmasına ilişkin yöneliş

ler diri ve iddialı değil. Sürecin ağırlıklı eğilimini şöyle ifade et

mek yanlış olmayacaktır: Dün yasa dışı örgütlenen ve yasa dışı 

örgüt aracıyla mücadele edenlerin bir kısmı, "yasa dışı örgütlen

me aracını denedik, yol kat edemedik" ya da "yasa dışı örgütlen

menin zemini ortadan kalkmıştır" türü yaklaşımlardan hareketle 

yasal partiye yöneliyorlar ve yasal partinin her derde deva olaca

ğını zannediyorlar. Kürdistan'da değil de Türkiye'de yasa dışı 

parti örgütlenmesinin zemininin giderek daraldığı görüşüne katı

lıyorum. Burada karşı çıktığımız yasal örgütlenmenin kendisi de

ğil; yasal örgütlenmenin mantığıdır. Parti/örgüt araçtır; bu araç 

yasa dışı, yasal ya da her ikisi olabilir. Aracın yasa dışı mı yasal 

ını alınası gerektiğini belirleyen ülke koşullarıdır. 

Sorunun can alıcı noktası şudur: 1960 ve 70'li yı llarda yaratı

lan devrimci kitle kuşağı uzun yıllar mücadele etmiş düşmüş

kalkrrıış ve kısmen yorulmaya yüz tutmuştu. Ve 1 980'1i yılların 

sonlarına doğru, -devrimci hareketin olması gerekenin çok öte

sindeki parçalanmışlığın yarattığı sorunlar da eklenince- devriın

ci kitledeki heyecan ve umut, yerini giderek karamsarlığa bırak

mıştı. Aynı belirlemeyi bu sürece önderlik eden devriınci kadro 

ve kitle önderleri içinde söyleyebiliriz. 1960 ve 70'li yıllarda 

inatçı bir ideolojik-politik mücadele ile CHP ve AP gibi burjuva 

partilerin de tabanından kopartılan ve devrimeileşen kitle gide

rek yorgun düşüyordu. Buna karşılık devrimci parti ile kitle ili:;

kisinde yenilenme ve önemlisi, devrimci kitle tabanının sürekli 

yeni ve heyecan dolu kesimlerle beslenmesi ise giderek tıkanı

yordu. 
Derken 12 Ey! li! 1980 askeri faşist darbesi gerçekleşti. Faşist 

yönetim, devrimci parti ile kitle ilişkisine ağır bir darbe indirdi. 

Partiler, örgütler ciddi darbeler aldılar, kimileri dağıldı, kimileri 

uzun süre kendini toparlayamadı. Kimileri ise, dar bir kadro ya

pısı ile ayakta durabildiler. Faşizm, devrimci kitle ilişkilerini da

ğıttı, devrimci dalgayı ciddi olarak geriletti. Yüzbiıılerle ifade 

edilen gözaltı ve tutuklamalar ve ağır işkenceler sonucu devrimci 

partilerin kitle damarı kesildi. 
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1980'li yılların sonlarına doğru devrimci hareket yeniden to
parlanma ve yeni kitle ilişkileri yaratma, yeni bir kitleyi devrim
cileştirmenin çabası içerisindeyken ikinci bir ağır darbe yedi. 
Sosyalist sistem çöktü. Reel sosyalizmin yıkılışı devrimci, ko
münist parti ve örgütleri ideolojik-politik olarak derin bir bunalı
ma sürükledi. Sorun, pratik-politik sorunların çok ötesinde ide
olojik, felsefi alanda yeniden köklü bir üretim gerektiriyordu. 
Ideolojik bakımdan bunalım, en başta kadrolarda inançsızlığı ve 
kavgadan kopuşu hızlandırdı. 

Belli aralıklarla alınan iki darbenin çıplak olarak açığa vurdu
ğu gerçeklik şudur: Özgürlük ve sosyalizm uğruna mücadele 
uzıın bir ınaratondur. Üstelik bugün köklü ideolojik sorunlar var, 
uluslararası gelişmeler iç açıcı değil, ülkede görünürde devrimci 
dalganın işaretleri belirgin değil, yığınlarda bireye şevk verecek 
devrimci coşku yok. Tüm bunların sonucunda devrimci kadrola
rın büyük çoğunluğu kavgayı bıraktı. Kimileri 1960'1ı, 70'li yıl
larda kopmuş oldukları burjuva partileri yeniden keşfettiler ve 
geri döndüler. Kimileri yasal partiye yöneldiler, kimileri yasa dı
şı parti yapısının savunusunu sürdürüyorlar. Kimileri marksiznl
leninizm zemininde kalarak köklü yeniden iiretebilıııenin yoğun 
çabası içerisinde, kimi leri ise hiçbir şey olınaınış gibi "dediğim 
dediktir" türünden 20 yıl öncesinde ne demişlerse, bugün de aynı 
söylemle sözde örgütleniyorlar, mücadele ediyorlar. 

Bugün tepeden bir bakışla olgulara, süreçlere baktığımızda 
şunu tesbit edebiliriz: 

Kökleri 1970 hatta 1960'1ı yıllara dayanan ve günümüze ka
dar gelen siirede daralan, yorulan ve inanç erozyonuna uğrayan 
devrimci kitle ili>kilerinc ve kadrolarına dayanarak ne ciddi bir 
yasa dışı parti, ne de dinamik bir yasal parti yaratılaınaz. Açık 
konu~alını; eski devrimci ordu (yani devrimci kitle) yorulınu~, 
yıpranıııış ve deforme olmuştur, Bu orduya yıllarca öncülük et
miş k<:ınıutanlar, geQcrallcr (kadrolar, !iderler) ise savaşı taktik 
olarak kaybettiler. Ve asıl önemlisi; komutanların, generallerin 
büyük çoğunluğu, savaşı stratejik olarak da kaybettiklerini söyle
yerek buraktılar. Ordunun başında kalanlar ise yıpranınış, yorul-
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muş ordu ile yol alamıyorlar. İşte, yasal partiye ilişkin artan yö

neliş buradan kaynaklanıyor. Fakat paradoks da burada: Yorul

muş, yıpranmış kadro ve kitle ilişkileriyle dinamik bir yasal parti 

yaratılamaz. Peşpeşe kurulan yasal partilerle yol alınamadığı 

gerçeği, bunun çıplak kanıtı. 
Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler yakın vadede komünist 

hareketin aleyhine olabilir, ama uzun vadede lehimize oldu

ğu/olacağı kesindir. Dünya çapında tek tek ülkelerde ve ülkemiz

de yeni bir devrimci dalga mayalanıyor. İçerisinden geçtiğimiz 

süreçte devrimci dalganın sınıf dinamiği/dinamikleri yeniden şe

killeniyor. Önümüzdeki yıllarda (2000'li yılların başında) geliş

mesi beklenen dünya çapındaki beklenmedik toplumsal olayla

rın/kavgalarııı, sınıf çatışmalarının ilk verilerini Fransa'da, Hol

landa 'da, Yunanistan'da 'işçilerin, şoförlerin, tarım emekçilerinin 

direnişlerinde görmek mümkündür. 
Komünist hareketin bugün temel sorunlarından birisi ideolo

jik-kuramsal yenilenmeyse, diğeri devrimci kitle ilişkilerini kök

lü biçimde yenileyecek olan \<C bire bir ilişkilere, militan faaliye

le dayanan 'sokağa yeniden dönüş'tür; fabrika, işletme, okul, 

mahalle ve semtlerde kitle ilişkisini tarayan, ideolojik inançla, 

politik ısrarla ilişkilere yönelen sokak ı-aaliyetini yeniden örgüt

lemektir; bugün 60'lı ve 70'li yıllara oranla parçalanmış, yıpran

ınış ve giderek programatik olarak da tamamıyla aynıtaşmış bur

juva partilerin emekçi tabanma ciddi olarak asılmaktır. Hedef, 

hareketin ordusunu; devrimci kitle ilişkilerini yenilemek; yeni

lenmiş geniş kitle ilişkileri içerisinde yeni devrimci kadrolar ör

gütleınek: Yasal ya da yasadışı partiye, yenilenmiş bir devrimci 

kitle damarı yaratarak yönelme !iyiz. 

HADEP'İN IJEGİŞTİRİLEN YAPISI VE TUTUMUMUZ 

1993 yılı yazında Demokrasi Partisi (DEP) kurulurlren o za

manki aylık Newroz'un 17. sayısında "DEP: Politik Güçler Fark

lılıklarıyla Birlikte Yürüyebilecek mi''" başlıklı bir yazı yayın

lanmıştı. Yazıda vurgu, Kürdistanlı "milliyetçi akım ve unsurlar-
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dan, konı'ünistlere kadar tüm devrimci güçlerin, hareketin genel 
çıkarlarını başa alan bir davranış içerisine" girmeleri gerektiği üzerineydi. 

Bilindiği gibi DEP, farklı politik güçlerin birlikte yer aldığı bir parti olarak kuruldu. Bu içeriğiyle DEP, işin başında cephe . nitelikli bir parti olarak kurulmuştu. Bu sevindirici bir adıındı ve 
halkın üzerinde de olumlu etkiler yarattı. 

DEP bünyesinde sağlanan birliği, daha sonra başka bir birlik 
çabası izledi. Yasa dışı Kürdistanlı tüm parti ve örgütler, Ulusal Cephe oluşturmak hedefiyle belli bir çalışmaya yöneldiler. Somutta 12 parti ve örgüt cephe çalışmalarını ve kimi pratik eylemlilikleri ortak gerçekleştirebiirnek için "Cephe Platformu"nu 
oluşturdular. Uzun süren tartışmalar sonucunda cephenin program ve tüzüğü üzerindeki çalışmalar soiıuçlandırıldı. 12 parti ve örgüt temsilcileri cephenin program ve tüzüğünü onayladılar. Komünistler, cephenin tüzüğüne ve esas olarak programına ilişkin kimi ciddi eleştirilerine rağmen, yazılı muhalefet şerhleri ile birlikte iki belgeye de imza koydular. Bunu yaparken hareket 
noktaları, ulusal özgürlük mücadelesinin genel politik çıkarlarını 
başa alma sorumluluk ve bilinciydi. 

Cephenin progranı ve tüzüğü onaylandı, fakat iç ve dış kamuoyuna cephenin beklenen resmi ilanı bir türlü yapılamadı. Kimi parti ve örgütlerce, "örgüt liderlerinin katılacağı bir toplantıyJa cephenin resmi ilam yapılmalı" denildi ve bııııda ısrar edildi. Aradan aylar, derken bir yı la yakın süre geçti, örgüt liderlerinin biraraya gelmesi gerçekleşmedi, dolayısıyla cephenin kuruluşu da ilan edilenıedi. 12 parti ve örgüt cephenin program ve tüzüğünü onayladıkları halde, cephe resmen ilan edilemedi ve "Cephe Platformu" kendiliğinden, sessiz sedasız dağıldı. 
Neden" Bu sorıımın yanıtı önemlidir ve geriye dönük yakııı tarih irdelenecek olursa bunun üzerinde elbetc ayrıntılı dıırula

caktır. Burada nedenine ilişkin bir kaç cümle ile değinmek istiyorum. Eğer cephenin resmi ilanı (kuruluşu) gerçekleşmediyse, bunun esas sorumlusu PKK 'dir. Cephenin oluşturulması çalışmalarının başını PKK çekti, dağıtılınasında da esas rolü yine kendi-
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si oynadı. PKK neden böyle bir tutum izledi? 
Cephenin kurulmaması genel olarak birlik eğilimlerini, özel 

olarak da DEP'te sağlanan birliği, birebir olmasa da olumsuz et-. 
kiledi. Cephenin kurulmaması, en büyüğünden en küçüğüne va
rana kadar Kürt sol örgütlerinin yakın vadede iktidarı hedefleyen 
politik yönelişten uzaklaştıklarının bir nevi kanıtıydı. Tam da bu 
süreçte PKK bir yandan TC devletine yönelik "siyasi çözüm" 
çağrılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da "diplomatik atak" 
adı altında uluslararası destek sağlama faaliyetlerine ağırlık ver
mişti. 

Sorunun özü şudur: TC devleti ile "siyasi çözüm" için masa
ya oturmaya yönelen ve bu yönlü çağrılarını ısrarla yİneleyen bir 
hareketin ceplıeye ihtiyacı yoktu. Ve sanırım böyle bir yönelişte, 
"Ulusal Cephe sorun çözmekten çok, yeni sorunlar, sıkıııtılar ya
ratır" kaygıları ağır bastı. Ve önemlisi, gerilla mücadelesi hata
sıyla-sevabıyla PKK'nin ve sonuçları da doğaldır ki esas O'na 
maledilecektir. Eğer gerilla mücadelesi TC'yi uzlaşmaya zorla
yacaksa bunun da mulıatabı bellidir. Özetle; TC devleti ile uzlaş
ma arayışında olan PKK cep h eye ihtiyaç d uymadı, diyorum. 
Benzetmek yerindeyse, "Tilki deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna 
çalı takmış" deyişin çağrıştırdığı kaygılar hakim geldi. "Çalılar" 
sıkıntılara yeni sıkıntılar ekleyecekti ve onlardan kurtulmak is
tendi. PKK'nin izlediği bu tutumudoğru muydu? Hayıı·l Ve biz 
Kürtlerin tarihten sarkarak gelen temel bir zaafı olan, birlikte 
davranmak, ulusal kurumların yaratılmasında birlikte adını at
mak yönünde bir kez daha yaya kaldık. 

DEP'te sağlanan cephesel birlik sadece farklı si yas( güçlerin 
aritmetik toplamından ibaret değildi. Geniş halk yığınları, aydın
lar DEP' e yöneldiler ve CHP, DYP, ANAP gibi burjuva partiler
den bile kitle tabanında belli kopuşlar gerçekleşti. Fakat DEP'e 
hakim olan zihniyct bu yönelişleri değerlcndirmedi. 1994 yerel 
seçimler bu bakınıdan dönüm noktasıydı. 

Birincisi; adayların tesbitinde ciddi darlıklar sergilendi: "illa 
da benim adayıııı" yaklaşımı DEP'e yönelişleri hayal kırıklığına 
uğrattı. Yani güçlü olan, gücüne denk düşen bir esneklikle topar-
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!ayıp yönlendirici davranamadı. 
İkincisi; son anda, beklenmedik bir tutumla DEP'in seçimle

rinden çekilmesi hatası işlendi. Ve daha bir dizi darlık ve yanlış
lar_ 

Sonra TC rejinıin>n bilinen saldırısıyla DEP'in kapatılması, 
milletvekillerinin tutuklanıp cezaevine konulması ... 

DEP'in kapatılınasının ardından HADEP kuruldu. DEP'te 
sağlanan ittifak belli kayıplarla da olsa HADEP'te de korundu. 
Belli bir süre sonra HADEP'te sağlanan ittifaka ilişkin bir iç tar
tışma başlatıldı. Büyük kurultay hazırlıkları sürdiirülürken Yaşar 
Kaya, Murat Bozlak başta olmak üzere eski ve yeni parti yöneti
cileri yazılı ve sözlü olarak "HADEP'te farklı siyasi kimlik yok, 
ittifak yok; herkes birey olarak vardır" yaklaşıınıııı savundular. 
Bu yaklaşım özünde "yurtseverler"in savunusuydu ve partide 
geniş kabul gördü. Görünürde olumlu gibi gözüken bu yaklaşım 
esasında DEP'le sağlanan ve önemli ölçüde HADEP'c de taşınan 
birliğin, yani partinin cephe niteliğinin sona erdirilmesi çabala
rıydı. 

Adıııa ne denilirse denilsin; HADEP belli bir akımııı izdiişiiın 
partisi haline getirilmek istcniliyordu. Önce ilçe ve il kongrele
rinde, sonra biiyük kurnitayda HADEP'teki ittifakı sona erdire
cek politikalar izlendi; öyle ki, kurultayda farklı akınılarm dele
ge temsilcilerine söz hakkı hile Divan tarafından engellendi. Da
yatılan şuydu; biri -etkin olan- hariç, diğer akımların temsilcileri 
kendi siyasi kimliklerini inkar edip salt birey olarak yer alabilir
I erdi. Bu, bilinçli bir tutumla diğer siyasi akımları ayrılmaya zor
lamaktı. Sonuçta hedeflenen ayrılmalar gerçekleşti. Ayrılanlar
dan biri de Yurtsever Sosyalistler'di. Kurnitayda delege temsilci
lerine söz hakkı verilmeyince topluca protesto edip Kurultay sa
lonundan ayrıldılar. Ardından da yapılan değerlendirınelerle HA-
DEP'ten ayrılmaya karar verdiler. · 

DEP yeni kurulurken "Birlikte aynı ana yolda kaza yapmadan 
yürüyebilmek için senin olduğu kadar, başkalarının da trafik ku
rallarına uyup kaza yapmamaya dikkat etmeleri gerekir" (New
roz, sayı 17) demiş ve uyarnuştık. Komünistler kaza yapmamak 
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için azaınİ çaba gösterdiler. Başkaları da bu çabayı gösterseydi, 

HADEP'te sağlanan birlik dağılmazdı. Bir kez daha görüldü ki 

"kirvelik tek başına olmuyor." Senin olduğu kadar, muhatapların 

da birlik istemezse, birlik sağlanamaz. 
Sonuçta, yasal parti düzleminde de, Kürt solu arasında sağla

nan birlik sona erdi ya da erdirildi. Hali hazırda HADEP ve 

DEP'nin yanı sıra iki yeni yasal parti daha gündemde. Biri, Şe

rafettin Elçi 'nin başını çektiği "Kürt Demokrasi Platformu"nun 

partileşme çalışınalarıdır ve bu girişim Demokratik Kitle Partisi 

(DKP) olarak kuruluş başvurusunu yapmı{bulunuyor. Diğeri ise 

Niiroj gazetesi çevresinin dekiare ettiği yeni bir parti çalışması

dır. Dolayısıyla geçtiğimiz süreçte, 'birlik', yasal parti alanında 

da gündemden çıkmış bulunuyor. ller akım, her örgüt kendini bir 

de yasal parti alanında ifade ediyor, bir nevi bu alanda kendini 

deniyor. 
Türkiye 'de olduğu gibi Kürdistan 'da da girilen süreç yasa dışı 

partiden kopuş ve yasallaşma sürecidir. Bu yöneliş dinamik bir 

yöneliş değil. Bu yöneliş, aşağıdan gelen yeni bir devrimci kitle 

dalgasının ve dinamik kitle önderlerinin aktif mücadelerini n do

ğal sonucu olan bir yöndiş değil. Daha çok yorgun-argııı düşmüş 

kitle ilişkilerinin ve "yasal parti çalışmasıııdan başka bir şey ya

pamam" ruh haliyle davranan kadroların yönelişİdİr ve hu ne

clcnle de süreci ilerlctici olmayacağı İnancındayız. Yasal partiyi 

elbette redeletın iyoruz; reddettiğimiz bu yöneliştir. Reddetiğiıııiz, 

sorunu 'yasa dışı parti mi yoksa yasal parti ıni' ikilemine soka

rak özünde yasa dışı partiden kopuştur. Reddettiğiıniz, herkesin 

"benim de bir partim olsun" zihniyetiyle ayrı ayrı ve Ütkat aynı 

nitelikte yasal partiye yönelınesidir. 

AYNI NiTELiKTE YENİ BİR YASAL PARTiYE HAYlR! 

Ülkemizde ~u an ideolojik-politik yapısı, daha genel bir belir

leme ile programatik perspektifleri aynı olan iki yasal parti zaten 

vardır. Bunlar salt ulusal nitelikli burjuva demokratik partiler 

olarak HADEP ve DBP'dir. Sonrasında ise Kürt sağını temsilen 
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DKP gündeme gelmiştir. 
HADEP'te daha önce komünistterin de yer aldığını ve sonra, 

belirttiğim nedenlerle ayrıldıklarını belirtmiştim. HADEP ve . 
DEP'nin programatik yapısı irdelendiğinde her ikisinde de em
peryalizme, tekelci kapitalizme ve önemlisi bugün Kürdistan 'da 
somut bir olgu olan Kürt burjuva sınıfına karşı, her hangi bir ta
vır ve tutumdan söz edilemez. Denilecektir ki, o halde siz neden 
dün DEP/HADEP'te yer aldınız? 

DEP, sonra HADEP, dün Kürt ulusal ve devrimci güçlerinin 
ortak partisi olarak c~he nitelikli olarak kurulmuştu. Dahası en 
azından teorik perspektif olarak, Türkiyeli devrimci ilerici güçle
ri kucaklamayı ve Kürt-Türk halklarının ortak partisi olmayı bile 
hedeflemişti. 

Cephesel yapısından dolayı, buıjuva demokratik yapısını bile
rek ve muhalif olduğumu?. temel ideolojik-politik çizgilerinlizi 
koruyarak yer aldık. Çünkü burada söz konusu olan ulusal kurtu
luş mcicadelesinin genel politik çıkarlarını başa almaktı. Eğer bu
gün yeniden tüm Kürt sol güçlerini saflannda toplayacak bir par
ti kurulursa komünistler yine böyle bir yapının içerisinde yer ala
bi 1 iri er 1 a Imalı d ır lar. 

Fakat ulusal hareketin parçalandığı ve giderek her akımın, her 
grubun kendi yasal partisini kurmaya yöneldiği koşullarda ko
münistler kendileri yasal bir partiye yöneldiklerinde, birincisi; 
bu parti salt ulusal nitelikte, burjuva demokratik bir parti olma
yacaktır. Ikincisi; birden fazla aynı nitelikli yasal, ulusalcı parti
ler varken bunlardan herhangi birinde yer almamalı ya da kimilc
riyle birlikte yeni bir burjuva demokratik parti kurnıaıııalıdırlar. 

IlADEP ve DBP'nin de sağında, başka bir ifadeyle daha net 
burjuva ''izgiler taşıyan Ş. Elçi'nin liderliğindeki DKP kuruldu. 
Elçi, DKP'yi "merkezde'' ve "liberal demokrat" olarak tanımlı
yor. Yani benzetnıck gerekirse Kürtlerin ANAP) olarak OKI', 
Kürt burjuva ve egemen güçleri temsilen kuruluyor. 

Ülkemizde hali hazırda yasal parti yönünden tablo özetle şu
dur: iki tane salt ulusal nitelikli burjuva demokratik parti var. 
Kürt huıjuva ve cgeınen sınıfı net çizgilerle temsil iddiasıyla ye-
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ni bir parti de kuruldu. Dördüncü yasal parti kimleri, hangi sınıf 
ve katmanları temsil iddiasıyla kurulacaktır? Daha somutta; Nu
roj gazetesi çevresinin çalışmalarını sürdürdüğü yeni yasal parti 
eğer ulusal nitelikli burjuva demokratik (halkçı) nitelikte ala
caksa, bu niteliklere sahip HADEP ve DBP'nin bulunduğunu 
tekrar hatırlatalım. Yok eğer Kürt burjuva ve egemen güçlerini 
temsil iddiasıyla bir ulusal parti kurulacaksa, DKP var. 

Yani bu iki alanda da boşluk yok. Kurulmuş olan ya da kuru
lacak olan partiler kendi alanlarını dolduramıyorlarsa, bu alanda 
aynı nitelikli yeni partiler kurmak yerine en yakın olanın içeri
sinde yer alıp onu güçlendirmeleri gerekiyor. 

Ülkemizde illa da yeni bir yasal parti kurulacaksa, bu parti, 
işçi ve yoksul halkın partisi olarak kurulmalı ve işçi sınıfının, 

yoksul halkın ulusal özgürlük istemleriyle bütünlüklü olarak top
lumsal kurtuluş istemleri uğruna da (yani sosyalizm uğruna da) 
mücadeleyi net çizgilerle savunacak ve geliştirecek bir parti ol
malıdır. Ülkemizde 2 milyonu aşkııı mavi ve beyaz yakalı işçiler 
ile tarım işçileri bulunuyor. Aynı rakam civarında da yoksul ve 
küçük emekçi köylü bulunuyor. İşçi sınıfı ve emekçi köylülerin 
ulusal ve sınıfsal çıkariarım net bir programla savunacak emek 
ağırlıklı bir partiye ihtiyaç vardır. İşte Niiroj Gazetesi 'ni çıkaran 
yoldaşlarınıızla biz böyle bir partiyi tartışmak ve temel çizgile
rinde anlaşabilirsek birlikte kurmak istiyoruz. Üzerinde tartış
mak istediğimiz yasal partinin belli başlı çizgileri bizce şunlar 
olmalıdır: 

Birincisi; söz kOnusu parti ulusal özgürlük ınücadelesini el
bette "başa!" bir hedef olarak geliştirmelidir. Ama unutmayalım, 
baş'ın birde kopmaması gerektiğine inandığınıız bir gövdesi var
dır. Baş ulusal özgürlükse, gövde de toplumsal özgürlüktür (yani 
sosyalizm.) Baş önde olmalıdır anıa tıpkı hızlı koşan at misali gi
bi gövde de başı, kopmaz bir bütünlükte takip etmelidir. Elbette 
toplumsal olaylarda çizgiler bu kadar net değildir. Sorun şudur; 
kurulacak olan parti baş ilc gövdeyi yani ulusal özgürlük ile sos
yalizm uğruna mücadeleyi biribirinden kopartılamaz ya da ko
partılaınayacak bir bütünlükle savunmalıdır. Kurulacak partinin 
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programı bu perspektifle ulusal özgürlük ve sosyalizm kavgasını 
bütünlüklü içerınelidir. Örneğin ulusal özgürlük uğruna pratik
politik bir mücadele çizgisini yürütürken sosyalizm uğruna mü
cadeleyi belirsiz bir tarihe erteleyen bir program olmamalıdır. 

Bugünden genel ulusal mücadelenin içerisinde durmadan ge
nişleyen bir alan olarak da sınıf mücadelesini geliştirmelidir. 
Partinin hareket noktası, ulusal ve sınıfsal çelişkiler olmalı ve 
programı hem ulusal hem de sınıfsal dinamiklere dayannıalıdır. 
Özetle sosyalizm uğruna mücadele salt teorik bir belirleme ola
rak değil, bugünden pratik-politik bir hedef olarak programda 
yer almalıdır. Yoksa parti bugün Antep dokuma işçilerinin, Ma
latya organize sanayi bölgesindeki işçilerin, yarın da Diyarbakır 
Akyıl topluğu bünyesindeki işçilerin direnişleri karşısında tavır
sız kalacaktır. 

Özetle, kurulacak yeni yasal parti HADEP, DBP ve DKP'den 
temel bir farklılığı olarak, sosyalizm uğruna mücadeleye progra
mında yer vermelidir. 

İkincisi; ilk belirlemeden hareketle, yeni yasal parti, ülkemiz
de burjııvaziye karşı net bir sınıf tutumu belirlemeli ve bunu pra
t_ik mücadele içerisinde gcliştirmelidir. Kürt ya da Kürdistan bur
juvazisinin sınıf çıkarlarını programlaştıran parti kurulurken, 
buıjuvaziye karşı işçi-cınckçi yığınların sınıf çıkarlarını progra
mına alan bir parti zorunluluk hale gelmiştir. Artık bu gerçeği 
görmemiz gerekiyor. Ulusal kurtuluş uğruna TC rejimine kar~ı 
ulusal tutum ve mücadeleyi; sınıfsal kurtul u~ uğruna ise, Türkiye 
tekelci kapitalizmine kar~ı olduğu kadar Kürt burjuvazisine karşı 
da sııııfsal tutum ve mücadeleyi geliştiren bir yasal partiye ihti
ya(,: vardır. Kürt/Kürdistan bwjuvazinc ilişkin geniş verileri. ~·a
lışmasını sürdüğlim bir kitapta sunacağım. Burada sadece bir-iki 
örnekle yetineceğinı. 

Diyarbakır'da 1000 mevsimlik, 1500 sürekli işçi çalıştıran (ki 
1997'de yeni tekstil entegre tesislerini üretime sokacak) ;\kyıl 
Toplıılıığıı'na, Malatya'da giderek bir tekel konumuna ula~an ve 
halihazırda Malatya 'da 4500 işçiyi istihdam eden Çalık Grıı
bıı'na, Antep'te sadece Sanko'da 7000 civarında işçiyi çalıştıran 
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patronlara; kısacası 'bizim toprakların burjuvazisi 'ne karşı da sı

nıf mücadelesini geliştirmek zorundayız. Ayrıca bir hatırlatma 

olarak; GAP kapsamındaki illerde ve Malatya, Maraş, Elazığ gi

bi illerde özel sektörün istihdam ettiği mavi yakalı işçilerin top

lam sayısı, devlet sektöründe çalıştırılan mavi yakalıların çok 

üzerindedir .. _ 
Yeni bir yasal parti kurulacaksa bu parti burjuvaziye karşı 

sürdüreceği sınıf mücadelesi ile HADEP, DBP ya da DKP'den 

ikinci temel farklılığını somutlaştırabilir. 

Üçüncüsü; kurulacak yasal parti, emperyalizme karşı net bir 

tutum alınalı ve bu temelde mücadeleyi geliştirmelidir. Emper

yalizmin, sonıutta ABD emperyalizmin in, Güney Kürdistan 'da 

oynadığı oyunlar ortadadır. Kürtlerin "kurtarıcısı" pozisyonunda 

Körfez'e askeri güç yığan, bölgeye "Çekiç giiç"ü konumlandıran 

ABD, sonuçta Güneyli Kürt halkını başta Irak olmak üzere bölge 

devleti ile yüzyüze bırakıp adım, adım çekiliyor. 

Reel sosyalizmin yıkılmasıyla birlikte "tek kutuplu dünya"da 

ABD'nin "global liderliği" iddiaları, daha şimdiden, birden fazla 

emperyalist güç odağıııın dünya siyasetinde ağırlığını hissettir

mesiyle ölü doğmuştur. ABD'nin yanı sıra Alnıanya-Fransa ikili

sinin başını çektiği Avrupa Birliği (AB) ile Rusya, Çin ve Japon

ya giderek çok kutuplu dünyanın farklı güç odaklarını temsil edi

yorlar. Ortadoğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa başta gelmek üzer-: 

dünyanın bir çok bölgesinde ABD, Rusya ve AB arasında şimdi

den hegoınonya kavgası kızışınaktadır. Dolayısıyla, emperyalizm 

olgusunu hele de Ortadoğu ve Kürdistan 'da göz ardı eden, teğet 

geçen yakla~ımları reddctmeliyiz. Hem ülke topraklanııda hem 

de uluslararası alanda enıpcryalizn1e karşı net bir tutum olmalı 

ve bu alanda da !!ADEP; DBP ve DKP'dcıı farklılık somutlaştı

rılmalıdır. 

Dördüncüsü; kurnlacak yeni parti ülkede politikleşmiş ve do

layısıyla daha da gericileşmiş dine karşı da bir tutum alınalıdıı-_ 

Burada politik amaçlar güden, siyasi olarak örgiitlenip şeriat uğ

runa mücadele 'eden politikleşmi~ dinden söz ediyoruz. Yoksa 

halkçı din olarak vatandaşın dini inançlarına karşı tutum almak-
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tan sözetmiyoruz. 
Özetle, bu temel hedeflerin şekillendireceği bir yasal partiyi 

savunuyoruz. Dışımızdaki komünistlerle/komünizan güçlerle 
böyle bir partiyi kurmaya açığız. Başta Nı1roj Gazetesi çevresi 
olmak üzere, 'sosyalistim' iddiasını taşıyan herkesle tartışmaya 
ve pratik yönelişlere girmeye hazırız. Bugün dışımızdaki güçler
le aniaşamaz isek, ilerde kendimiz de böyle bir partinin kurulu
şuna yönele biliriz. Tekrar da olsa vurgulayayun: Nitelik (progra
matik) olarak HADEP ve DBP ile aynı içeriğe sahip olan, buna 
rağmen onlardan ayrı üçüncü bir yasal partiye bence "hayır" de
meliyiz. 

Niteliğini açıklamaya çalıştığımız yasal parti sorununu hem 
kendi içimizde hem de dışımızdaki güçlerle birlikte tartışalım. 
Fakat sokak faaliyetini geliştirmenin temel alanı olarak, emek 
hareketine odaklanmış mücadelemizi bir an olsun gevşetmeye
lim. Tüm enerjimizle yeni devrimci kitle ilişkilerini yaratmaya, 
geliştirmeye ve bu amaçla başta Refah Partisi tabanı olmak bur
juva partilerin emekçi tabanını koparmaya yöneldim. Politikleş
miş emek hareketini yaratmak hedefinin araçlarından biri olarak 
başlatılan "Emek Anketi"ni tüm engellemelere, haskılara ve 
provokasyonlara rağmen sürdürüp başarıyla sonuçlandırmalıyız. 

Emek hareketine odaklanmış mücadele çizgimiz doğrultusun
da "BIRAZClK DEGİL; DAHA FAZLA DAHA CESUR 
ADIMLAR" atalım. Yasa dışı parti ve yasal partiye dinamik kitle 
damarı yaratacak olan, belirlenen yönelişimizin derinleştiril
mesidir. 
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Beşir Zorlu 

'KÜRT SOSYALiSTLERİ'NİN 
BiRLiGiYE 

'YENİ' LEGAL P ARTİ 

ürt halkının mücadelesini meşru poli
tik alanda yükseltmenin araçlarından 
biri olan 'legal parti' üzerindeki !utu
mumuz, genel olarak biliniyor. Son 
HADEP kurultayı öncesinde bu tutu

mu dekiare etmiş; sonrasında da görüşlerimizi detayiandırmaya 
çalışınıştık. Öyle görünüyor ki bu konu, çalışmaları yürütülmekte 
olan yeni bir 'legal parti' nedeniyle yeniden gündeme gelecek. 
'Nilroj' gazetesi etrafında birleşen güçler, yeni bir 'legal parti' 
kurmak hazırlığındalar ve bu nedenle çeşitli. çağrılarda da bulun
ıııaktalar. Kendilerini 'sosyalist'(*) olarak tanımlayan sözkonusu 
Kürt çevrelerinin/çevresinin çağnlanna, daha işin başında, bizler 
de muhaıap olduk. Hatta çağrı yalnızca bunla sınırlı değildi; söz
konusu çevreler, siyasal birliklerini oluşturmadan önce, 'birleşik' 
yapıda bizlerin de yer alması için çağrı yapmıştı. Yani sorun 'Kürt 
sosyalistlerinin birliği' ve elbette birliğin harcı olan 'öncelikler' 
boyutuyla oldukça ilgili. 

Bizlerin bu çağnlara verdiği yanıt, ilgili kesimlerce biliniyor: 

Iii 
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Bizler, sözkonusu çevrelerin birliğinden Ülke işçi sınıfını politik 
bir güç haline getirecek marksist bir yapı çıkmayacağı inancıyla, 
sözü edilen siyasal birliğe katılmadık. 

Biraz daha gerilere; haftalık Newroz gazetesinin yayın yaşa
mında olduğu günlere dönersek ... O dönemlerde sözü edilen Kürt 
çevreleri birlik yolunda 'platform' oluşturmak üzereydiler ve yine 
o işin başında da bize çağrı çıkardılar. Prensip olarak; komünist ve 
komünizan güçlerin bir 'platform' ortaklaşması içinde birlikte 
davranınalarına karşı çıkmadık Özellikle o dönemde gündemde 
olan 'Ulusal Cephe' içinde komünist ve komünizan güçlerin ortak 
davranması fikri, bizlerin de kabul ettiği bir fikirdi. Ancak bizim 
dışımızdaki diğer 'platform' güçleri veya 'platform' adayları, so
runu "tck yapıda birleşmek" üzerine oturtuyordu. Açık bir şekil
de; 'pa!tform ·un "ortak kongrenin ön adımı olduğu" ifade edili
yordı.ı. Dolayısıyla, ortak paydalarda birlikte davranmayı, ortak 
mücadeleyi hedefleyen bir 'platform'la değil; tek yapıda birleşme
yi kesin hedef olarak belirlemiş bir ön evre ile yüzyüzeydik. 

Bunun doğru olmadığını; ''blr an önce birleşelim" dürti.isüyle 
çatılacak 'birleşik' yapının politik kimliğine dair endişelerimiz ol
duğunu ve olacağını; birleşmenin imkanı bir yana bırakılsa bile, 
en azından, bundan önce bir 'ortak davranma ve tanıma' evresi 
yaşrınınası gerektiğini dile getirdik. 

/\ncak, bu itirazlarımız kabul görmedi; "acele edilmesi gerek
tiği" aıılaıııırıcı. gelen tutumlar geliştiri idi. 

Bu tartı:;;ına ve süreç, izdü~ünıünii çeşitli alanlarda da yarattı. 
I3a.-.ın-yayın alanı bunların başında geliyordu .. 

Yiııe ·o dönemde 'platform' bileşenleri bizlere "ortak halialık 
gazete" ünerisi getirdi. Bu, 'tek yapı' olunmadan da, ayrı ayrı güç
lerin giri>cbileccği bir ortak çalışma olabilirdi: tck yapıda birleş
nıeden yana değildik ancak böylesi bir ortak çalışınaya da prensip 
olarak itirazımız olmazdı (lıcr ne kadar or'tı:ık gazetcye de 'tek ya
pıda birleşmenin öııeeli' misyonu biçiliyor gibiydiyse de ... ) Fa
kat, hem işin tekniği hem de öncelikler bakımından biz bunun da 
acele bir tutum olacağını ileri sürdük. Onun yerine; gündemleri
nıizi ve duyarlılıklarımızı yakınlaştıracak/tartıştıracak "ortak bir 
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teorik-politik aylık dergi" önerisi götürdük; bu ihtiyaç, 'ortak ha

bercilik'ten daha ağır basıyordu bizim için ... Bu önerimiz "geri 

adım" olarak nitelendiril di. 

Sonuçta, bizim dışımızdaki diğer güçler birleştiler ve birleşme

nin izdüşümlerini de yaratmaya çalıştılar, çalışıyorlar... 

Dileyen, bizim bu girişimlerde olmamamızı 'inatçılık' vb. ola

rak nitelesin. Ancak dilek ve temcnniler ötesinde köklü nedenleri

miz olduğu da bilinsin. Yine '!ega\ parti' ötesinde, "Kürt sosya

listlerinin siyasal birliği" bahsine devam ederek sorunu/sorunu

muzu açmaya çalışalım. 

Yinelemekle fayda var, çünkü bizlerin temel kalkış ve itiraz 

noktası hep bu olmuştur: Sözü edilen güçlerin ağırlıklı politik eği

limi itibariyle, bu güçlerin biraraya gelişinden komünist bir yapı 

çıkmayacağı iddiasında olduk ve halen de bu iddiadayız. Hemen 

belirtmeliyiz ki, biz sözünü ettiğimiz güçlerin birleşmiş olmala

rından ıneınnunuz; birbirlerini aynı görenlerin ayrı kalmalarının 

elbette bir yararı yok. Fakat '.bizim' açımızdan sorun tam bu: Biz, 

-konıünist Lcınin açısından- kendimizi bu arkadaşlarla aynılaşnıq 

sayaınıyonız .. Sorun "kim daha çok komünist" sonımı değildir; 

sonın sınıf hassasiyeti, politik hedefler, öncelikler ve sırt larda ta

şın ılan 'geleneksel ağırlıklar'. sorunudur... Nitekim ortaya konulan 

program kaygıınızı haklı kılmıştır ve hiç bir sürprize yol açma

mıştır. 'Birleşik program'ı en iyi niyetli ın~rksisL ancak ·'kliçük 

buıjuva ~osy;ı\izmi'' olarak ııltclcyebilir. (Bu rcalitc)'İ dillenciir

mek 'hakaret, eleştiri' vb. ~;ıyı\ın:ıınalıdır. Bir ülkede böylesi bir 

politik akımın ya da akımların nlmayacnğıııı kim iddia edebilir'! 

Dahası. ·komünist olmayan devriınci güçler' gerçeğini bilince yı

karınak, doğru bir ili~ki ve eylem birliği tarzı bakıımndnıı da 

önemlidir.) 
Bunlar elbette açıııılaııınası gi.·reken konular. Ancak, uzak ol

mayan gclcL·.cktc programatik düzey tartişma ihtiy.::ıcıııı :·wklı tuta

rak. :;;imdiden bir kaç noktayı belirtmekte yarar var. 

Bazı ilkeleri Ülke sathında ·özgün'leştirirsiniz: ancak politik 

kiınlikleriıı 'olmazsa olmaz' prensiplerimk geriye eğip bl.ikmeler 

imkansızdır; o vakit politik kimliğiniz başka bir şey olur ... Örne-
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ğin, Kürdistan komünisti iseniz, Kürthakim güçleriyle kavgayı 
hedefleyeceksiniz; başka çaresi yok ... Kürdistan komünisti iseniz, 
özel mülkiyete karşıtlık; ulusal ölçekte sınıf bilinci temelinde kad
rolarınızı eğiteceksiniz ve bu temel vurguyu ertelemeyeceksiniz; 
başka çaresi yok. .. Kürdistan komünisti iseniz, ülke işçi sınıfı öz
neniz ve nesneniz olacak;· başka çaresi yok ... Kürdistan kömünisti 
iseniz, gerçekten sizi 'özgün' bir durumla karşı karşıya bırakan 
ulusal kurtuluş ihtiyacı (ve evet; önceliği') karşısında sizin tutu
munuz "bağımsız devlet mi, elbette; fakat ben bunun -daha şimdi
den!- bir işçi devleti olarak boyvermesi için çalışma hakkına sahi
bim. Federasyon, özerklik ve saire mi, elbette; fakat ben ulusumun 
tüm bu süreçleri Ülke işçi sınıfının etkisi ve belirleyiciliği altında 
yaşanıası için uğraşma hakkına sahibim! .. Sosyalizmi 'sonra'ya 
erteleyenıem; çünkü ertelemek, burjuva hegemonyayı kabul etmek 
demektir... En azryla, hegemonik güçle kavga: Evet; ulusal kurtu
luş içinde de bal gibi böylesi sınıf kavgaları var ve bunu bilince 
çıkarmak, benim asli göreviındir ... " demeniz lazım; başka çaresi 
yok' .. 

Bir 'çaı·e'si var: Komünist olmak zorunda değilsiniz ... 
Ortaya çıkan 'Kürt sosyalistlerinin birleşik yapısı', (belki detay 

tartışmalara bile ihtiyaç göstermeyecek açıklrkta) marksist kimli
ğin 'olmazsa-olmazları'ndaıı uzak bir politik temele oturnıaktadır. 
Sözü edilen yapının ağırlıklı eğiliminin geleneksel duruşu, bu ko
nuda zaten bir sürprize de yer vermemektedir. Sözünü ettiğimiz 
tekleşme içinde yer almaınanıızııı esas ir nedeni, budur. 

Buna ek kaygılarımrz da vardı. Öncelikle, bir 'çaresizlik' dür
tüsüyle girişilen birleşmenin, tam da bu ruh hali nedeniyle, verim
li ve geliştirici olamayacağını hep düşüııdük. "Süreç elimizden ka
çıyor ve bizler tek tek birşeyler yapamryoruz; birleşip birşeyler 
yapalım" dürtüsünün; tck tek birşeyler yaparııayanlann, bu kez de 
birleşerek birşeyler yapamaması sonucunu doguracagınr hep dü
şündük ... 'Marksist bir riişt ispatr' her bakımdan bir ihtiyaçken, 
bunun tekleşerek yapılabilecegini zaııııctmenin bir yanılsama ola
cağını hep dile getirdik. 

Öte yandan; Ülkemiz marksistlerinin kafa yormaktan kaçrndrk-
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lan yaşamsal sorunlarda bir tartışma, netleşme olmaksızın girişilen 

tekleşme süreçlerinin ilerletici olmadığını da sürekli düşündük. 
Alın bir 'önce bağımsızlık, sonra sınıf mücadelesi' teoremini: 

Bu, tartışmaya ve netleşmeye değmez bir politik önemi mi sa
hip? .. Alın bir "kuzeyin mi, tüm Ülke'nin mi yapısı olacağız?" 
tartışmasını: Bunda netleşilmediği görülüyorsa, bu tartışma ertele

nebilecek değersizlikte midir? .. Hatta alın TC'nin Gümrük Birliği 
ve Avruba Birliği'ne giriş sürecinin Kürdistan sorununa etkisi ve 

bunlara bakış konusuna: Bu, "farklı düşünsek de olur" denebile
cek önemsizlikte midir? .. Alın Kürt coğrafyasında yaşanan de
mografik alt-üst oluşun getirdiği bir dizi politik sorunu: Bunlar 

az-buz önemde midir? .. Vs, vs. 
Tüm bunlara, ayrı ayrı iken duyulan hassasiyetierin ortaklaştı

rılması ihtiyacı da eklendiğinde; marksist duruş ile sorunlara kafa 

yorma süreci yaşanmadan giriş ilen tekleşme süreçlerinden -politik 
kimlik ve verim adına- duyduğumuz kaygı , herhalde küçümsen
mez ... 

Esaslı kaygımızı tamamlayan son kaygı : Sözünü ettiğimiz tek
leşmenin önemli itici güçlerinden birinin " PKK ile rekabet" oldu
ğunu düşünüyoruz ... Bu, ' birleşik' yapının ağırlıklı bileşenleri 

aras ında milliyetçiliğin ağır bastığı; sınıfsal duruşta ayrı bir tarif 
olmayışı ve neredeyse 'aynı minderde oynama' havası ağır bastığı 

düşünülürse (daha doğrusu bizim böylesi kaygılarımız/gözlemle
rimiz o lduğu düşünülürse ) pek de şaş ı rt ı cı gelmiyor. Gelmiyor 
ama; biz hem bir birliğin ilerletici saikinin "PKK'niıı karşısına a l
ternatif koyma" olmaması gerektiğine inanıyoruz, hem de öyle bir 

dürtü ile girişilen birlikten marksist bir yapının çıkmayacağını dü

şünüyoruz ... 
Sözünü ettiğimiz teklc!?miş yapıya mensup arkadaşlarımızın 

çoğu , ' kaygı' diye nitelendirdiğimiz hususların "subjektif görüşler 
olduğunu" vb. söylerse, pek de haksız konuşmuş olmazlar. (Politi
ka , subjeler dünyasından kopuk olabilir mi'!) Ancak 'subjektivi
tc ' nin tüm marjları ~üşüldüğün.de .bile, orta yerde öncelikleri, he
defleri , alışkanlıkları, geleneksel tutumları vb. ile bir 'politik du-

ı 

ruş' vardır ve bu ' duruş ' , ülk~mizin ihtiyaç duyduğu 'komünist 
~ 
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odak' olmaktan, en başta programatik ilkeleri nedeniyle, sonrasın
da ise biraz önce zikredilen özellikleri nedeniyle uzaktır. 

Bu ülkenin işçi ve emekçilerinin komünist bir odağa ihtiyacı 
var ve sözü edilen tekleşme, bu ihtiyacı karşılar mahiyette değil
dir; içinde olm;ımamızın esaslı nedeni budur. öte yandan, bizim 
bu ayrı duruşumuzun, daha verimli, daha somut işbirliklerine kapı 
aralayacağını da düşünüyoruz. "Teklcştik" deyip, fiilen bir 'ko
alisyonvari yapı' olmak yerine bu tutumu bilince çıkarmak, en 
azından daha açık yüreklilik sayılmalı... (Büyük umutlarla giriilen 
1ckkşıne süreçlerinin umutları realite haline getirmemesi ve son
rasında ~neredeyse- önceden var olan 'selamı/sabahı' bile kesen 
bir hal alması, az görülmüş örneklerden değildir. Biz, sözkonusu 
orkadaşların böyle talihsiz bir süreç yaşamalarını elbette temenni 
eımeyiz. Ancak böylesi kaygıları kendi duruşumuzdan seslendir
ıncınizin de bir sakıncası olmasa gerek.) 

Buraya kadarı, bugüne gelinceye kadarki süreç hakkında kaba 
bilgiler ötesinde bilgilere sahip olmayan okurlara -elbette kendi 
ceplıeınizdcn- bilgi vermek çabasıydı ve yeni '!ega! parti' konusu
na girmeden önce bu görüşlerimizin bitinmesinde fayda vardı. 

'Yeni legal parti' ilc yukardaki ;ııılatıınların ilişkisi, "biz siya
s:ıl birliğe hayır dedik; dolayısıyla bunun tasarımlarından biri olan 
lc~al partiye de lınyır diyoruz" şeklinde değildir. Bizim "acaba ta
:.;arınıı kime <ı it'?'" ~ibi bir kompleksimiz yok. Kaldı ki, uzun yLllar, 
ı:ı:-.;:ırımı h;ı~kal:ırma ait lcgal parti/partiler içinde de (,:alı~tığımtz 
biliniyor. 'ı··aııi ;-;orun, iki ayrı birlik ve iki ayrı parti sorunudur. 

Yukcırdoki konc~Lırııı 'Jcgal parti' ilc ilişkis.i, bir kez daha, ön
celikler koıuı:-.;undadır; "bizim' önc('liğimiz ve duyarlılıklarınıız 
knııu:-;unda hil~ı H.,:iı• oıılar aıılatddı. Bunlar aniatılmadan !ega! 
parti koı":-.;uıı<ı dır~kt giri~, çoğu okur için eksiklik anlaınLna gcle
bilirdi. 

BiR YE:\ İ SERÜVEN ... 

• • 
HEP, DEP, liAl;>EP ... Bu süreç üzerinde uzun uzadıya duracak 

değiliz. Şurası a(,.~ık ki, sürecin belli bir yerinde, 'her ulusal gücün 
• 
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aynı legal partide kalması' imkanı kalmamıştır. DEP'ten bir süre 

sonra DBP çıkmıştır, daha önce DEP'ten ayrılan Şerafettİn Elçi ve 

aradaşları "Kürt Demokratik Platformu" ile yasal parti kurma ça

lışmasına başlamıştır, sonrasında ise bir çok politik yapı HA

DEP'ten ayrılmıştır. 
Üç cevre; bizler, 'Nilroj' çevresi ve Sterka Rızgari çevresi, son 

HADEP kurultayından az önce, "HADEP'te yönetim sorumluluğu 

almamak" kararına varmıştı. Zamanla bu, HADEP'ten tam bir ay

rılış şeklinde fiili bir duruma vardı. (Gerçi Sterka Rızgari çevresi 

kurultay sonrası "HADEP'e saldırılara göğüs germek" gerekçe

siyle bu partiye geri döndü gibi oldu ama, durum tam da 'gibi'dir; 

kısacası, bu bölüm ün ilk cümlesindeki durumu ortadan kaldırır bir 

gelişme sözkonusu değil.) 
Ve şimdi, DBP, DKP derken; 'Nilroj' çevresinin önayak olduğu 

yeni bir parti daha ... 
Burada hemen bizim genel yaklaşımımızı dekiare etmek isiyo

ruz: Kürtlerin elbette birden çok legal partisi olabilır, olmalıdır. 

Olmalıdır da; ne için" Işte esaslı soru budur. 

Kürtlerin 'ulusal' bir legal partisi ve bunun dışında sınıfsal 

ağırlıkları dillendiren başka başka partileri olabilir; olacaktır. Son 

dönem HEP ve sonrasında kurulan DEP, Kürtlerin çeşitli akımları

nı içinde barındıran ve bir dizi eksikliklerine rağmen 'ulusal' ola

rak nitelendirilebilecek parilerdi. HADEP de bu ihiyaç ve düşün

ccyle kuruldu. Gelinen noktada ise, HADEP bir 'izdüşüm partisi' 

oldu; bu gelişmeyi çeşitli aşamalarda farkedenler ise, gelişmenin 

kimi noktalarında birer birer HADEP'ten ayrıldılar. Binlerce Kür

dün gözünde J-lADEP'in hala "Kürtlerin partisi" olarak algılan

ması, bu gerçeği değiştirmiyor. 

HADEP, bir yandan -yalnız dışındakini değil- içindeki siyasal 

güçleri dış la rken, diğer yandan da bunun belli bir yönelimin aracı 

olduğu izlenimini vermiştir. Elinde hala Kürt halkının kanı olan 

Mesut Yılmaz'ın, Kürt halkından özür dilemesini bile talep et

meksizin, büyük bir 'saygı' ve huşu içinde Genel Merkez'de kabu

lü ile sembolize olan eğilim, rejim içi 'çözüm'de "kravatlı taraf ol

mak" aşkıdır ve bunun için alabildiğine sağ mesajlar ardı ardına 

--- ------.-.-----·--·-
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sıralanmıştır, sıralanmaktadır ... 
Birbirini tamamlayan bu iki eğilimin dayatılmasıyla, diğer güçlerin, özellikle sosyalist güçlerin, bu partide kalma imkanları kalmamıştır. (Zaten genel olarak olay bir tasfiye biçiminde gelişmiştir; çoğu siyasal güçler, sadece bunun adını koymuşlardır.) 
Kısacası, HADEP'in artık Kürtlerin legalitedeki ulusal birliğini yansıtmadığı iyice belirginleşmiştir. 
Ortadaki soru şudur: Bu durumda ulusal birliği yansıtacak bir legal partiye ihtiyaç yok mudur? Yanıt açıktır; elbette vardır. Ancak burada, 'gerekli' ile 'mümkün' ayrıını ortaya çıkıyor ve şu anki siyasal düzlemde böyle bir parti oluşturmanın imkanları ufukta görülmüyor. 
Bu cümlenin ınantıksal devamı şudur: Mevcut ayrımlar aynı kaldığı sürece, kurulabilecek herhangi yeni bir partinin 'ulusal birliği temsil ettiğini' iddia etmesi, çok mesnetsiz bir iddia olmaktan öteye gideıneyecektir. HADEP olacak, DSP olacak, DKP olacak ve bir dördüncü parti "ben ulusal nitelikte bir partiyi m" diyecek; bu mümkün değil. Eğer yeni bir parti "ben ulusal nitelikteyiın" iddiasında ise ve programı, politikaları bu doğrultuda ise, aynılara bir dördüncü aynı yı ekiemiş olmaktan öteye iş yapnıaııııj demektir. 

Böyle bir tabloda kurulabilecek yeni bir partinin gerçekren 'yeni' ve 'lüzunılıı' olabilmesi için ya sÖ7Ü edilen ayrı partileri içinde birleştiren bir Ö7cllik taşıması; legalikde ulusal birliği kendisinde cisinıleştirıııesi gerekir (ki, şu anda öyie bir ihtimal yok), ya da sınıfa! duruş bakımından ayrı iddialar taşıması gerekir. 
Tekrar pahasma vurgulamakta yarar var: Asgari ulusal birliğiiı cisimleştiği bir parti olsa da olmasa da sınıf tercihi taşıyan Kürt partilerinin kurulması mümkün ve gereklidir. 
Bütün bu geııcllenıelerdeıı sonra 'Nüroj çevresi'nin önayak ol

duğu 'yeni' parti iddiasını açımlayabiliriz. 
Şu ana kadar kamuoyuna dekiare edilmiş görüşlerden anlaşılıyor ki, kuruluş toplantılarına "Kürt işadanıları"nııı da katıldığı açıklanan (bakınız, Nuroj gazetesinin 21-27 Aralık tarihli nüshasına) yeni parti tasarınıının öncelikli konusu, "Kürt partisi ol-
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mak"tır. Dekiare edilen görüşler, "partinin ideolojik olmayacağı"; 
"Kürtlerin genel çıkarlarını temel alacağı" vb. şeklindedir. 

Eğer ayrı bir parti kurmak için yeterli sayılıyorsa, iki 'ay
rım'dan söz edilebilir: llki, "Kürt partisi olduğunu ilan etmesi"; 
ikincisi ise demokratizme ilişkin vurgular... Biz, bu noktalardan 
bir ayrı parti kurmanın verimli olmadığını düşünüyoruz. 

Yeri gelmişken belirtmekte yarar var: DEP ve HADEP, "Türki
ye partisiyiz" söylemi nedeniyle eleştirilebilir. Zaman zaman bu 
söylemin, "neredeyse inanılan" bir söylem katına çıkarıldığı da 
söylenebilir ve bu eleştirilebilir. Ancak bu eleştiriler, DEP'in de, 
HADEP'in de genel olarak birer 'Kürt partisi' olduğu gerçeğini 
dcğiştirmez. Unutmamak gerekir ki, bir partiyi tarif eden kendi 
söylemi değil; durduğu yerdir ve daha çok başkalarımn onu nasıl 
değerlendirdiğidir. Bırakın seçimlerin gösterdiklerini; sadece 
'Blok' tartışmalarında Türkiye sosyalistlerinin neyi nasıl gördüğü
nlin batırtanması bile, "HADEP Kürt partisi değildir" eleştirileri
nin zorlama eleştiriler olduğunu anlatmaya yeter... Dolayısıyla ih
tiyaç, "sorulunca" 'Türkiye partisiyiz' yerine 'Kürt partisiyiz' di-
yecek bir parti değildir. " 

Demokratizme ilişkin vurgulara gelince: Bunların, yaşanılan 
pratiğe haklı eleştiriler olduğu anlaşılıyor ancak, bu haklılıktan 
yeni bir partinin temel omurgasının çıkmayacağı da çok açık. 

(Bir parantez ihtiyacı var: Eğer sırf, "Kürtlerin kendi kimlikle
riyl<;-legalitede örgütieııınc hakkı" kavgası yürütmek için adıyla 
sanıyla Kürt olan bir partiden söz ediyorsanız ve esaslı özelliği bu 
olacak diyorsanız, orta yerde bir 'misyon' partisi olacak demektir 
ki, böyle bir hukuk kavgası yüıütmenin aracı olacak böyle bir par
ti tartışması farklıdır. Kaldı ki, murat edilenin böyle bir 'teknik' 
parti olmadığı da anlaşılıyor.) 

Özetle, orta yerde HADEP'ten programatik olarak temelde 
farklı olmayan yeni bir parti tasarımı vardır. Çağrıların ve vurgu
ların sınıfsal dozu da bunu ispatlaınaktadır. 

Oysa 'Kürt sosyalistleri' bu tablo karşısında; Kürt emek ağır
lıklı, genel olarak kapitalizmi hedefleyen ve sosyalizmin propa
gandasını yapan bir parti tasanınını önlerine koymalıydı. Kendi 
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adımıza ; imkanını bulursak biz tek başımıza ya da bu ihtiyacı du
yumsayan başka güçlerle birlikte, Kürt i şç i ve emekçisini sosya
lizm bilinciyle donatacak, bu yönüyle şimdilik kitlesell ikten çok 
işlevse ll iği önemseyecek bir legal parti kurabileceğimizi ya da bu 
şekilde tasarianacak bir girişimde yer a labileceğimiz i söylüyoruz. 

Ancak öyle görünüyor ki, bu ihtiyaç da ' bizim' üzerimize kal
mıştır; çünkü bizim dışımızdak i 'sosya listim ' diyenierin tasarım
la rı , bir legal Kürt emek partisi değildi r. Sözünü ettiğimi z; genel 
olarak sosya li zmin Kürt emekçi leri içinde propagandasını yapa
cak yeni lega l parti i htiyac ı için ise ş u koşullarda ' bizim ' olanak
l a rımı z ı n s ınır lı olduğunu itiraf etmek durumundayız ... 

Hal böyleyken, sa lt 'bizim de bir partimiz olsun ' türü, en fazla
sıyla 'seç imlerde diğerl eriyle daha sıkı pazarlık irt1kanı ' dürtüsü 
ile giriş ilen parti çalışma larında bizlerin bulunmamas ı , anlaşılma

yacak bir durum olmasa gerek. 
Böyle bir imkana u laşıncaya ve/veya -bundan bağımsı z olarak

ulusa l b i r l iğ in lcgal itcde tek l eşme tahlosunun doğab i leceği ana 
kadar, s~çinılerde asgari ulual ç ı karlar temelinde yapabilcceğimiz 

pasif destck çağrı l arı ve ça l ışmaları d ı şında, Kürdistan marksistle
rinin güııdenıınde 'yeni bir legal part i serüveni' nin bulunmadığı

n ın bi linmesi gerekiyor. .. 

( "! ··Kürt .\"().\ya listleri" lerimi ü::erinden bir rarftŞIIW\'0 girmek 

myc>timi: roJ.. ama. ar/If.. eı·remel dii:e ı ·dc> so:,yo/ demokrasi\'/ çağnş11ran 

hu terillllll hize ya ha net olduğı mu da belinmek 

dutwltlltllluyt:. Komiinisl ı·e/ı •c-:ı·tt marf..sist nilelemesinin dumlugu 

orwdaı /,el/. artt k kimliği bu/omf..la~llroll dunmw gelmi,1 o/mı haşka 

lerim/en du'.!,rıt huf111adtğ11nızt da _ı ·en gl'!mt\\kl'n {/ade e1111ek ısf(\'(Jruz. 

;,; 
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Ellnizdeki kitap, 
özell1kle Kürt sol politik. 

kadrolarının son dönemlerde ses-
ll ya da sesaiz blç1mde tartıştıkları 

"yeni bir açık parti" tasa.rımın& bir baş
ka cepheden; sosya.Ust pencereden ba.kın-

oa dlle getirlleblleoek olanların derlamesi n1-
telljinded1r. Ta.rtışma.da &m&Qlanan, öngörül
müş bir projeye teorik alt yapı bazırlama.k de
llldir; böyle bir peşin ongora. olmaksızın, so
run ile ugw ook genel fik1rler1n su yüzüne Çl-
karılmaBı ve herkesoe açık b1Q1mde tartışıl
ması hedeflen.m1ştir. Dile getırnen yakla
şıml&rın yerelde ve sorun ile ugw ay
dınla:r/emekQUer nezdinde yürütü

lecek tartışma.Jarl& zengınıeş
t1r11mes1 umut edllmek-
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