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İthaf:
Elinizde tuttuğunuz KURTULUŞ BELGELER-5. Kitap,
kısa bir süre önce kaybettiğimiz
ama her zaman kalbimizde saklayacağımız

YAŞAR ÇARK

yoldaşımıza ithaf edilmiştir.
Mücadelesinde yaşayacağız!
Mücadelemizle yaşatacağız!
KURTULUŞ BELGELERİ Kitap Dizisi
Çalışma Grubu

YAŞAR ÇARK
1958 – 3 Şubat 2021
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“Yüreğini Ferah Tut” Yaşar Yoldaş!
M. Kemal KAÇAROĞLU
Proletarya mücadelesinden bir yıldız daha kaydı. Kurtuluş hareketinin yiğit savaşçılarından Yaşar Çark yoldaşımızı bugün sabaha
karşı yitirdik. Onu 1976’larda Haydarpaşa lisesinde faşist harekete
karşı sürdürülen kararlı bir mücadelenin öncülerinden birisi olarak,
genç bir liseli olarak tanıdım. Faşist hareketin dışardan desteğine
karşı hemen hemen her gün okul çıkışlarında Çiçekçi’li militan genç
arkadaşlar Haydarpaşa lisesindeki devrimci arkadaşlara ‘mevcutlu’
bir biçimde dayanışma gösteriyorlardı.
Kurtuluş'un İstanbul'daki ilk örgütlenme yıllarıydı. Haydarpaşa'yı
faşistlerin düşürmesi bölgedeki örgütlenmemizi zaafa düşüreceğinden olayla bizzat ilgileniyor ve genç yoldaşlarla sık sık bir araya geliyordum.
İşte Yaşar yoldaş lisede ve o bölgede göğsünü faşist kurşunlara
siper etmiş kahramanların başında geliyordu. Kurtuluş hareketinin ilk
yıllarda Çiçekçi ve Üniversite gençlik mücadelesinden başlayarak
İstanbul’un değişik bölgelerinde işçi ve emekçi kesimlere yayılan
örgütlenmesinde bu genç militan yoldaşların özel bir yeri vardır. İlerleyen yıllarda Yaşar bölgede değişik görevler üstlendi. Yakalanana
kadar da kararlı ve örnek olacak bir biçimde antifaşist mücadelenin
hep önünde oldu.
12 Eylül cunta koşullarında değişik hapishanelerde ikamet ettik.
Cezaevlerindeki baskı ve zulme karşı teslim olmadan diğer yoldaşlarla birlikte direnişlerin önünde yer alarak onurlu duruşunu sürdürdü.
Hapisten çıktıktan sonra da Kurtuluş faaliyeti içinde hiçbir tereddüt
etmeden yerini aldı. Ölümüne kadar Kurtuluşun işaret ettiği veya
içinde yer aldığı siyasi mücadele pratiklerinin hep parçası oldu.
Ben, 91’de hapisten çıktıktan sonra geçmişten gelen saygı ve güvene dayalı siyasi ve daha özel arkadaşça bir dostluğu ölene kadar
sürdürdük. Bu süreçte dışardan pek görülmeyen çabalarıyla Kurtuluşun birleşik parti süreçlerinde etkin bir biçimde yer almasında katkıl arı azımsanmayacak kadar önemlidir.
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Yakalandığı amansız hastalık ilerledikçe konuşmakta zorlandım.
Telefonu her elime alışımda tekrar geri bırakıyordum. Ölümünün
yaklaştığının bilincinde olan yılların devrimcisine moral açısından ne
söylenebilirdi! Annemin ölümünde arayıp başsağlığı diledi. Kendisi
ölümle pençeleşirken bu ne yüce gönüllülüktü.! Sonra ben onu yılbaşında arayıp yeni yılını kutlamıştım. Son konuşmamız bu olmuştu.
Acımız büyük. O kocaman yürekli güzel gülüşlü insan yok artık
aramızda. Kavgada bir eksildik. Devrim uğrunda ölen tüm yoldaşlarımız gibi, Yaşar yoldaş da kalbimizde ve mücadelemizde yaşayacak. Ne tesadüf ki, Kurtuluş hareketine damgasını vuran bir başka
yoldaşımızın Zeki Erginbay'ın ölüm yıldönümünde onu uğurluyoruz.
Zeki’nin cenazesinde en önde birlikte yürümüştük. Güle güle yoldaşım. Yüreğini ferah tut yoldaş, kavgamızın bayrağı emin ellerde. Tarihi yürüyüşümüz zafere kadar sürecektir. Sizler mücadelenizle bize
yol göstermeye devam edeceksiniz.
“Sen dostumdun benim gülünce güneşler açan
Bulutlara rüzgâra asarım suretini her akşam
Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar
Kayıp adresten geliyor sesin şimdi, üşüyorsun
Unutma dostumsun sen, neredeysen orda ölmek isterim!”


- Yaşar Çark'ın Anısına...

“Şefim, Daha Çok Erkendi !”
Cemal TURAN
Kurtuluş hareketinin yiğit savaşçılarından Yaşar Çark yoldaşımızı
dün yitirmişiz. Çok üzüldüm. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Anısı
bende hep yaşayan ve hep yaşayacak yoldaşlardan…
Yaşar Çark, örgütlü antifaşist mücadelede ilk sorumlum idi. (Kendisine şefim diye takılırdım.) 1979 yılında daha ortaokul üçüncü sınıfta iken kendisiyle tanışma fırsatım oldu.
"Cevizli düştü, sıra Üsküdar’da" sloganıyla Kurtuluş’un yürüttüğü
kampanyanın öncülerindendi. Tanıdığı herkese güven veriyordu ve
benim de en güvendiğim devrimcilerdendi ve hep öyle kaldı. Bütün
devrimci hareketler devletle-sivil faşistlerle bir mücadele içindeydi.
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Yaşar Çark da bu mücadelenin öncülerindendi. İstanbul-Cevizli’deki
faşist işgal minimalize edilince, birçok devrimci gibi Yaşar Çark da
yönünü başka semtlere vermişti. Yaşar Çark ve bir kaç başka devrimci Kurtuluş tarafından Fikirtepe (Kuyubaşı) ve Ünalan’ın faşist
işgalden arındırmak için görev üstlenmişti.
1979-80 yıllarında Fikirtepe ve Ünalan’da sokak sokak faşistlerle
kavgalar yapıldı ve birçok bölgede diğer devrimci örgütlerle birlikte
etkinlik sağlandı. İstanbul’da (Ki çoğunlukla Anadolu yakasında)
1979 Aralık’ta Partizan ve Kurtuluş’a yönelik polis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Birçok kişi
de aranıyordu. Yaşar Çark bu operasyonda tutuklanmıştı. Bir itirafçının Kadıköy rıhtımında beni göstermesi üzerine ben de gözaltına
alındım. Yaşar ile şube tuvaletinde karşılaşma imkânı buldum. "Kendini zorlama, istersen beni tanıdığını söyle, bazıları söylemiş. Seni
ezmesinler istersen söyle" dedi. Ben de "Nerden tanışıyoruz?" dedim, gülümsedi.
Sonra Yaşar ve bazı arkadaşlar tutuklandı (sanırım ilk kapsamlı
Kurtuluş örgütü davası, sonra dava açıldı), ben ve bazı arkadaşlar
ise tutuksuz yargılandık. Uzun süre cezaevinde kaldı. Çıktığında
görüşme imkânım oldu.
1987 yılında "Yeni Öncü" dergisini çıkarma kararı alınmış ve kendisi dergide çalışacağını söyledi. Kısa süre sonra dergi dağıtımında
görev alıp alamayacağımı sordu ve ben de kabul ettim. Dağıtım şirketleri sol-sosyalist dergileri dağıtmama kararı almışlardı. Ya da
ekonomik olarak altında kalkamayacakları şartlar öne sürüyorlardı.
Yaşar yoldaş da sorunu bana ve birkaç arkadaşa açtı ve ben de dağıtımda görev aldım. (Bir kez daha pratik şefim olmuştu.)
"Emek Dağıtım" diye bir şirket kuruldu. Bir süre "Yeni Öncü" ve
birkaç farklı dergiyi İstanbul ve Ankara’da dağıtmaya başladık. Farklı
kentlere ise temsilciliklere yolladık. 1989’da Kartal’a geçtim, Yaşar
yoldaş ise GOP bölgesinde görev aldı.
Sonra zaman zaman etkinliklerde karşılaştık, sohbet etti. Ardından zorunlu yurt dışı geldi ve ara sıra haberleşmelerimiz oldu. Ama
anıları hep benimle kaldı. Son yıllarda zaman zaman sosyal medyada haberleşme olanağımız oldu.
Yaşar yoldaş bende hep mücadele insanı olarak kaldı ve öyle de
kalacak. Anısına saygıyla…

Çok Üzüldüm Çokkkk!
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Seçkin KIR
çok üzüldüm çokkkk
1987 yılında örgüt kararı ile "Yeni Öncü" Dergisi ile yayın alanında
legale çıkma kararı alınmıştı ve bu görevi üstlenen bir avuç insandık.
Yasar yoldaşımız dergimizin dağıtım işlerini üstlenen yoldaşlarımızdandı.
O günler zor günlerdi ve hiç bir fedakârlıktan çekinmedi.
bu sabah gelen bu acı haber....
çok üzüldüm çookkkk


Ali Kemal İPEK
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SUNUŞ
Büyük bir mutlulukla söyleyebiliriz ki KURTULUŞ BELGELERİ
ciddi bir ilgi gördü. Üstelik sadece Kurtuluşçular tarafından değil,
farklı siyasal akımlardan da güzel geri iletiler aldık. Dileriz bu tür bir
davranış modeli zamanla Türkiye’de sosyalist hareketi içerisinde
gelenek haline gelebilir. Böylece, “illegalite” gerekçesine dayandırılarak insanların yaşamlarını ve kararlarını etkileyecek örgütsel bilgileri
saklamak yerine, onların sağlıklı kararlar alabilmelerine hizmet edebilecek “açıklık” ilkesini illegalite koşullarında da gerçekleştirebilecek
yöntemler ve örgütlenme biçimlerini yaratma yeteneğimizi geliştirmek
mümkün olabilir. Örgütsel ilişkilerde açıklık ilkesinin gerçekleştiril emediği bir yapıda, bırakın “sosyalist demokrasi”yi bir yana, sıradan
burjuva demokrasisini bile uygulama olanağının olmadığını ve hiçbir
zaman da olamayacağını kanıtlama çabası bile, yaşadığımız bunca
pratikten sonra, artık anlamsız bir davranış olur.
“Hepimiz birbirimize benzeriz” sözünün “tekçiliğe” yaptığı övgünün sihrine kapılarak o şeytani tuzağa düşmeden düşünecek olursak, kötü örneklerin yapısal özelliklerden kaynaklandığı gerçeğinin
altını sık sık çizerek yaptığımız yanlışların kaçınılmazlığını kanıtl amaya ya da gerekçelendirmeye yönelmek yerine, bu tür hataların en
aza inebilmesi için örgütsel işleyişe yönelik önlemler almak en doğru
tutum olacaktır.
Birçok konuda KURTULUŞ ilk söz söyleyen olmasına rağmen, tarihsel gerçek bir kez daha kendi kuralını seslice haykırdı: “Ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız (yani neyi değiştirebildiğiniz) tarihe kayıt
olarak geçecektir.”
“ÇALIŞMA GRUBU”NUN GENİŞLETİLMESİ: Uzun zamandır bu
kitap dizisinin hazırlanmasına daha çok katılım sağlamayı artırac ağımızı söyleyip durduk. Böylesi bir çabanın, bu mücadeleyi yerellerde sürdüren yoldaşların katılımıyla gerçekleştirilebilmesi temel hedefimiz idi. Tek sorunumuz “belge aktarımında kesinlikle tarafsız kalabilmeyi başarabilmek” idi. Sevgili Recep Kaygusuz’un ilettiği bir email, bizim tutumumuzu da yönlendiren bir uyarıyı taşıyordu. Mealen

BELGELER ……………….. 5. Kitap

12

aktaracak olursak, uyarı şöyle idi: “Ne kadar belgesel desek de, aktarıcının duygu ve düşüncelerinin bu aktarımı etkileme olasılığının
büyük olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir.” Haklıydı. Ve bu
uyarıyı, olağanüstü yorgunluk üreten karakterine rağmen ciddiye
aldık. (M.Ayçiçek’in özel notu: “Bu konuda, bu sürecin içerisinde yer
alan beni de zaman zaman duygusal olarak etkileyen çıkışlarımda,
beni kuralın içine yeniden çeken ‘Sevinç’in engeline takılmak’ ciddi
bir önlemdi. Bu nedenle, bu tür konularda ‘duyguların yarattığı tepkiye karşı güvenlik kontrolü’nü sağlayabilmek için son söz hakkı hep
Sevinç yoldaşta kaldı. İyi ki de böyle oldu. Gelen geribildirimler, Kaygusuz’un uyarısını gerçekleştirmede başarılı olduğumuz yönünde idi.
Her ikisine de teşekkür borcumdur.” Ayçiçek.)
Söz hakkımızı, gerekirse, belgelerin yayınlanması bütünüyle gerçekleştirildikten sonra kullanabiliriz. Sorun “tarihe not düşmek ise”,
bunun için çok da acele etmeye gerek yoktur. Söz konusu tarihin
sıcaklığı bir parça azalmadan, o tarihin etkilerinden bütünüyle sıyrılarak tarih aktarımı sanırım mümkün değildir.
“Hazırlayanlar” listemiz giderek daha da artacaktır. Hedefimiz, bu
genel aktarımlar bittikten sonra (ama hazırlığını hemen başlatarak)
yerellerin, yerelde çalışanlar tarafından yazılacak tarihlerinin üretilmesi çabalarını desteklemek olacaktır.
MALİ DESTEK: Ankara’nın bir semtinde yoldaşlarımızın belgeler
dizisinin kitaplarını yayınlama isteklerine destek olmak için çok dar
bir çerçevede ve çok dar bir çevrede bir “mali destek” isteğimiz oldu.
Bu çağrıya yanıt veren yoldaşlarımızdan (200+500+200+150 =
1050.€) mali destek elde ettik. Yereldeki arkadaşlara aktarılan
(1000+50 –gönderme- =1050 €.) ile 100 takım (ilk 7 kitap) tıpkıbasım
olarak basılmış oldu.
KADINLAR: Önümüzdeki kitabın kadın yoldaşlarla ilgili belgelere
aktarılmasını düşündük.
MAHKEME SAVUNMALARI: Yoldaşlarımızın “mahkeme savunm aları” ve varsa eğer ifadeleri, ifade tutanakları gibi belgeler en az 2 cilt
olarak yayınlanacak. Elimizde İlhami Aras (el yazmasıyla), İsmet
Öztürk ve Şaban İba’nın savunmaları eksiksiz olarak var. Sevgili
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Kaçaroğlu’nun el yazması savunmasının yarıdan sonrası (s.264 ve
devamı ve yine arada eksiklerle) var. Kendisiyle kurduğumuz ilişkide
yoldaşımız “savunmasının tamamını bulup göndermek için başvuruda bulunacağını” iletti. Sevgili Ali Demir yoldaşımızla da kurduğumuz
bağlantıda, yoldaşımız, savunmanın kendisinde olmadığını, fakat
Avukatından alınabileceğini, bu konudaki çabalara katkılı olacağını”
iletti. Doğan Tarkan’ın bu sürece ilişkin her hangi bir savunması bilgimiz dahilinde yok.
Savunmalar 2. Cilt ve olası diğer ciltler ise Kurtuluş hareketinde
yargılanmış yerel-genel bütün diğer arkadaşların savunmalarının
yayınlanmasına ayrıldı. Bu konuda elimizde şimdilik 3 savunma var.
Düşüncemiz odur ki, bu savunmaların olabildiğince çok sayıda olması bu çalışmanın en önemli hedefi olmalıdır. Lütfen yoldaşlarımız,
ellerinde savunmaları varsa bize iletsinler (aycicek@gmx.net); ellerinde yoksa hemen araştırıp savunmalarını bulsunlar.
Elbette sadece savunmalar değil. Eğer polis sorguları, ifade tut anakları vb. de iletilebilirse, bu çalışma tarihe not düşmek anlamında
gerçek yerini bulur.
“KURTULUŞ” PARÇALARI: 12 Eylül sürecinde, söz konusu tartışmalar sonrası ayrılan yoldaşlarımızın (Seyfi Cengiz-Tekoşin; Doğan
Tarkan GK-Sosyalist İşçi…) ayrılık sonrası hazırladıkları tüzük, program gibi belgelerini aktararak farklılaşmaların nasıl biçimlendiğini
göstermeye yardımcı olmaya çalışacağız.
ALBÜM: Neredeyse her çalışmada üzerinde durduğumuz ve duracağımız bir konu da mücadele içinde kaybettiğimiz yoldaşlarımızı,
adlarının onuruna yakışır bir albüm içinde toplamaktır. Elbette elimizde buna ilişkin birkaç liste var. Ama sınırım bu çabanın hedefi,
sadece kaybettiğimiz yoldaşlarımızın isimlerini “listelemek” olarak ele
alınamaz. Onlar için gerçek anlamda bir ALBÜM hazırlamak sorumluluğumuzdur.
Kaybettiğimiz yoldaşların anıları üzerine oturan geçmişimizi onur
olarak anıyorsak, o onurun yapı ustalarını da o onura yaraşır biçimde
geleceğe taşımalıyız.
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Çok ciddi bir ALBÜM çalışmasını gerçekleştirmemiz gerekmekt edir. KURTULUŞ’un verdiği mücadelede yer alan, emeği geçen herkesi içeren; her biri ile gerçek anlamda ilişkiler kuran; yakınlarıyla
röportaj biçimi söyleşilerle donatılan, bol resimler içeren; ve her biri
için EN AZ 4-5 sayfa ayrılmış bir ALBÜM onları gerçekten içimizde
yaşatabilir. Bunun örgütlenmesini esas olarak yerellerdeki yoldaşlarımız üzerinden gerçekleştirebiliriz. Bu çalışmayı da yakında örgütleyeceğimizi umuyoruz.
BÜYÜK OPERASYON SONRASI 1. KONGRE, 3. VE 5. KONFERANS BELGELERİ: Büyük operasyon sonrası Türkiye’de MK’nın
bütününün yakalanması sonrasında Avrupa’dan Ayçiçek’in Türkiye’ye gelerek örgütü toparlamaya çalışması ve örgütün 1. Kongresi.
3. ve 5. Konferanslar.
AVRUPA ÖRGÜTLENMESİ VE ÇALIŞMALARI ÜZERİNE: KURTULUŞ’un Avrupa örgütlenmesi ve Avrupa çalışmaları üzerine belgeler sanırız iki üç kitap da yer alabilecektir. Avrupa Özel Organı
(AÖO); Avrupa Sempatizan Örgütlenmesi (ASÖ) ve Demokratik İşçi
Birliği (DİB) çalışmaları bu kitaplarda belgeler üzerinden tanıtılacaktır.
KURTULUŞ’TA İNTİHARLAR: KURTULUŞ Hareketi saflarında gerçekleşen intihar olayları gündeme getirilerek en azından intihar konusuna yönelik bir duyarlılık yaratmak, belki de politik psikolojinin
dikkatini bu alana çekerek yeni araştırmalara kapı açmak gerekmektedir. Çok değerli yoldaşlarımızı bu yöntem içinden kaybettik. Onlar
da devrimci mücadelenin cesur savaşçıları idi. Düşmana karşı m ücadelede gözlerini kırpmayan yoldaşlarımızın kendilerini yok etmelerinin nedenlerinin, sürdürülen mücadeleyle ilgisinin olup olmadığı;
başka bir deyişle, olayın nedenlerinin politikadan arınmış haliyle özel
ya da politikayla bağlantılı nedenlere mi bağlı olduğunu araştırmamız
gerekmektedir.
BELGE AKTARIMINDA YÖNTEM - SİSTEMATİK: Bu konuda zaman zaman soru, ya da sistematiğe ilişkin değişik öneriler gelmekt edir. Bu duyarlılık elbette bizleri sevindirmektedir. Ne var ki şimdilik
tek bir sisteme bağlı kalabilme olanağımız yok. Bunun en önemli
nedenlerinden biri, belgelerimize bile “tarih” koyma alışkanlığına sa-
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hip olmayışımız. Bu nedenle belgeleri bir yandan tarihsel sıraya
koymaya çalışırken, öte yandan ortak konu başlıkları altında toplamaya çalışmaktayız. Bu elbette çok da kolay olmamaktadır. Her kitabın arkasına önceki kitaplarda yayınlanan belgeleri de yazarak
muhtemel araştırmacılara kolaylık sağlamaya çalıştık.
Sanırım BELGELER, daha sonraki yıllarda başka belgelerin de
katılımıyla, gerçek hüviyetini kazanacaktır. Örneğin sevgili Mustafa
YAVUZ’un HEMDEST adlı bloku gibi olanaklar BELGELER’in birbirini tamamlayarak bütünlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.
( http://hemdest.blogspot.com/ )
“AVRUPA DEMOKRAT” DA BELGELER DAĞITIMINDA YER
ALIYOR: Bu “Sunuş” yazısını bitirirken çok sevindiğimiz bir haberi
paylaşmak istiyoruz.
Almanya’nın Ulm kentinden yayın yapan “AVRUPA DEMOKRAT” gazetesi de, artık, KURTULUŞ’un belgelerinin yayınlanması
çabasına doğrudan desteğini katıyor.
Internet üzerinden rahatlıkla ulaşılabilen bu gazete, kendi sayfasında KURTULUŞ BELGELERİ pdf kitaplarını yayınlayarak indirime
hazır hale getiriyor. Böylece KURTULUŞ BELGELERİ kitapları, internet üzerinden, AVRUPA DREMOKRAT gazetesi üzerinden indirmeniz mümkün hale gelmiştir.
Çalışmamıza sunduğu bu büyük olanak için AVRUPA DEMOKRAT’a teşekkür ediyoruz.
AVRUPA DEMOKRAT GAZETESİ’ne ulaşmak için aşağıdaki linki
kullanabilirsiniz.

https://www.avrupademokrat.com/
Saygılarımızla.
Hazırlayanlar adına Sevinç Ayçiçek – Metin Ayçiçek
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DÖNEMİN KISA KRONOLOJİK TANIMI 1
1980 15 Mayıs: Sıkıyönetimin engellemeleriyle uzun zamandır
mücadele eden haftalık Kurtuluş Gazetesi 112. Sayısında yayınına
son verdi ve on beş günlük ÖNCÜ dergisi yayımlanmaya başladı.
(Gazete 1978 Ocak ayında yayına başlamıştı.)
1980 Temmuz: İşçi sınıfının en militan ve politik kesimlerini barındıran DİSK’in genel kongresi yapıldı. Kurtuluş, Dev-Maden Sen, Limter-İş Nakliyat-İş, Keramik-İş, Tekstil-İş, Gıda-İş gibi sendikalardan
gelen 24 delege ile TKP’den sonra en çok delegeye sahip ikinci sosyalist örgütlenme oldu.
1980 1 Eylül: Sıkıyönetimin engellemeleri dolayısıyla ÖNCÜ dergisi de yayınına son verdi ve yine on beş günlük periyodla çıkac ak
EKİM dergisi yayına başladı. Derginin ikinci sayısı matbaadayken
12 Eylül Darbesi oldu.
1980 12 Eylül: 10-11 Eylül günleri İstanbul'da toplanan GMK, toplantının bittiği saatlerde o akşam darbe olacağına ilişkin bir duyum
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aldı ama kesinleştiremedi. İstanbul'dan Ankara'ya dönmekte olan
GMK üyeleri Şaban İba ve Ali Demir otobüsle yoldayken gerçekleşen
darbenin ilk gün kargaşası içinde fark edilmeden Ankara'da güvenli
bir eve ulaştı.
1980 Eylül sonu: İstanbul'da olan ve hemen toplantı yapan Ali
Demir ve Şaban İba dışındaki beş GMK üyesi "Geri Çekilme Kararı”
diye bilinen ve esasen kadroların ve örgütsel ilişkilerin korunmasını
ve "İşçi sınıfının içine ve büyük kentlere doğru çekilmeyi” öngören bir
politika belirledi. Bir yandan da Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu ile
görüşerek askeri cuntaya karşı bir mücadele cephesi oluşturmak için
girişimde bulunma kararı alındı.
1980 1 Ekim: Kurtuluş imzalı bir siyasi bildiriyle 12 Eylül'le birlikte
bir "askeri diktatörlük” kurulduğu, eğer faşist bir diktatörlüğe dönüşmezse birkaç yıl sonra geri çekilebileceği ve ağır illegalite koşullarında zorlu bir mücadeleye hazırlanmak gerektiği vurgulandı.
1980 8 Ekim: Kurtuluş militanı Necdet Adalı idam edildi. Ailesine
yazdığı son mektubunda, "Sizleri ve ezilen halklar uğruna mücadeleyi erken bırakmak zorunda kaldığım için üzgünüm” diye sesleniyordu.
1980 Ekim: Mahir Sayın ve Doğan Tarkan, Suriye sınırından gizlice yurtdışına çıktı.
1980 Kasım: Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu ile İstanbul'da görüşme yapılarak cuntaya karşı birlikte mücadele önerisi yapıldı. Devrimci Yol öneriyi ciddiye almadı. Kendilerinin gerekeni yapacağını ve
cuntayı inine tıkacağını söyledi. Halkın Kurtuluşu ise yeni kongre
yaptıklarını ve demokratik devrim programının talepleri çerçevesinde
birlikte mücadele edebileceklerini bildirdi. Sonuçta üçlü görüşme ve
eylem birliği girişiminden bir sonuç çıkmadı.
1981 Şubat: Örgütün askeri diktatörlük koşullarına uygun olarak
yeniden düzenlenmesinin büyük ölçüde tamamlandığı düşüncesiyle
İlhami Aras ve Ali Demir de yine Suriye sınırından gizlice yurtdışına
çıktı.
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1981-Mart: Metin Ayçiçek, Ocak ayında kendisine bildirilen ve
Mart başında Kaçaroğlu ile yaptığı son görüşmeden sonra Suriye’ye
çıkarıldı.
1981 Mart: Mustafa Kaçaroğlu İstanbul'da Erdal Kantar ile yapacağı örgütsel bir randevuda polisin kurduğu tuzak içinde yakalandı.
1981 Mayıs: İsmet Öztürk de yurtdışına çıktı. Bu arada GMK üyelerinin yanı sıra bazı siyasi kadro ve militanlar da yurtdışına çıktı ve
daha önce ilişki kurulmuş olan Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarına
yerleşti. Necdet Adalı ile birlikte idama mahkûm edilen ve cezaevinden firar ettikten sonra Filistin'e gönderilen Kemal Ergin, 17 Mayıs
1981'de denizde yüzerken boğularak öldü.
1981 Mayıs - 1983 Mayıs: GMK'nın eski üyelerinden sadece Şaban İba Türkiye'de kaldı. Yurtdışına çıkan eski GMK üyelerinden
Mahir Sayın ve Doğan Tarkan'ın "Yazı Kurulu” olarak görev yapmaları öngörülmüştü ve Suriye'den Avrupa'ya geçtiler. Suriye'deki GMK
üyeleri İlhami Aras, Ali Demir ve İsmet Öztürk ise "koruma” altındaydı ve ancak Türkiye'ye döndüklerinde görev ve yetkilerini yeniden
üstleneceklerdi. Türkiye içindeki GMK üyeleri de “Politbüro” olarak
görev yapıyordu. Tutuklanmalarla GMK eksildikçe "yedek" olarak
saptanan yeni üyeler görevlendirildi. Böylece ilk aşamada Saim Koç
ve Mustafa Yavuz Politbüro'ya dahil oldu. Celal Polat ve İrfan Cüre
de yedek üye olarak belirlendi. Mayıs 1982'de Mustafa Yavuz ve
Celal Polat yakalanınca İrfan Cüre ve daha önce yedek üye olarak
belirlenen Seyfi Öngider GMK üyesi oldu. Bu arada Kasım 1982'de
Saim Koç da yakalandı ve böylece Türkiye içindeki GMK üyeleri Ş aban İba, İrfan Cüre ve Seyfi Öngider’den ibaret kaldı. Bu üç kişi Politbüro'yu oluşturdu ve Türkiye içindeki GNK üyeleri olarak 1983 Mayıs ayına kadar örgütü yönettiler.
1982 Mayıs: İlk büyük polis operasyonuyla GMK üyesi Mustafa
Yavuz ile Celal Polat ve İstanbul il komitesi üyeleri de dahil çok sayıda militan yakalandı. Bu arada art arda gelen polis operasyonları
sonucu özellikle Anadolu şehirlerindeki örgütsel ilişkiler dağıldı. Tutuklamalar yaygınlaşıp taşradaki örgütlenmeler varlığını sürdüremez
hale gelince İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplanan ilişkiler buralarda
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yeniden düzenlendi. Bu arada bir süre sonra Kürdistan'daki komiteler
de feshedilip üç büyük şehre aktarıldı.
1982 Yazı ve Sonbaharı: EKİM dergisi örgütün merkez organı
olarak gizli çıkmaya başladı. Örgütsel düzenlemeler oturdukça derginin illegal koşullarda basımı düzenli hale geldi ve dağıtımı giderek
arttı. Yüzlerce örgüt militanıyla ilişki sürdürmenin en önemli aracı
haline gelen derginin adı daha sonra KURTULUŞ oldu. Bu arada
örgüt üyelikleri askıya alınıp, yeni bir tüzük yapılarak örgütsel düzenlemeler bir bütün olarak herkesi kapsayınca hem örgüt içinde tartışmalar büyüdü hem de yurtdışındaki GMK üyeleri ile yurt içindeki üyeler arasında tartışma başladı. Doğan Tarkan ve bazı arkadaşları,
yurtiçindeki Politbüro tarafından "hizip” olarak ilan edilip, bazı üyeler
de örgütten ihraç edilince ipler iyice gerildi. Sonuçta Suriye'nin Şam
kentinde tam üyeli GMK toplantısı yapılmasına karar verildi.
1982 Kasım: GMK toplantısı için hazırlık yapmak üzere İlhami
Aras Suriye'den Türkiye'ye geldi. Tam bu arada Politbüro üyesi Saim
Koç yakalandı ve bunun üzerine sadece toplantı hazırlığı için gelen
İlhami Aras da Politbüro'da görev aldı ve Şaban İba, İrfan Cüre ve
Seyfi Öngider ile birlikte Şubat 1983'te gizlice Şam'a gittiler.
1983 Mart-Nisan: Şam'da yapılan ve yurt içinden Şaban İba, İrfan
Cüre, Seyfi Öngider ve yurtdışından İlhami Aras, Ali Demir, İsmet
Öztürk, Mahir Sayın, Doğan Tarkan'ın katıldığı ve bir ay kadar süren
tam üyeli GMK toplantısında, 12 Eylül sonrasındaki siyasal ve örgütsel süreç etraflıca tartışıldı. Doğan Tarkan Kurtuluş'tan ayrılırken
örgütün adı “Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ)
olarak yeniden belirlendi. Yurtdışındaki örgüt üyeleriyle birlikte bütün
GMK üyelerinin de Türkiye'ye dönmesine ve Türkiye'de önce konferans, sonra da bir kongre yapılmasına karar verildi. Nitekim toplantıdan sonra GMK üyeleriyle birlikte, o sırada Suriye ve Filistin'de bulunan örgüt üyeleri parça parça Türkiye'ye döndü.
1983 Haziran: İstanbul Komitesi üyelerinin de aralarında olduğu
çok sayıda örgüt üyesi, büyük bir polis operasyonuyla yakalandı.
Mayıs 1982'den sonra örgüt en ciddi kayıplarını verdi.
1983 Ağustos: GMK üyelerinin tümü ülkeye döndükten sonra Erdek'te bir hafta süren bir toplantı yapılarak yeni dönemde atılacak
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adımlar kararlaştırıldı. Genel örgüt konferansının temsili olarak gerçekleştirilmesine ama kongrenin bütün üyelerin katılımıyla “seyyar”
olarak yapılmasına ve “sirkülasyon” adı verilen ve gizlice basılıp bütün örgüt üyelerine ulaştırılan yazılarla bir "tartışma kampanyası”
açılmasına karar verildi. Ayrıca mali sorunların ağırlaşması nedeniyle
yeniden soygunlara başlanması da karar altına alındı.
1983 Ekim: GMK üyesi İlhami Aras İstanbul'da tek başına yakalanarak tutuklandı.
1983 Aralık: İstanbul'da yapılan ikinci konferansta, 1982-83 yıllarında görev yapan Politbüro üyeleri “sekter” bir politika izledikleri
gerekçesiyle eleştirildi. Yeni tüzükle yapılan düzenlemeler sonucu
örgüt üyeliklerini kaybedenler, “eski haklan geçerli olarak örgüte geri
çağrıldı”. Ayrıca bu dönemde Kürdistan örgütlenmesinin feshedilmesi
nedeniyle “sosyal-şovenizmden etkilenildiği” belirtilerek özeleştiri
çağrısı yapıldı.
1984 Ocak: “Sirkülasyonlar” aracılığıyla yürütülen tartışma kampanyasında çeşitli görüşler ve karar tasarıları tartışıldıktan sonra
bütün örgüt üyelerinin oy pusulalarını kongre komisyonuna göndererek oy kullanması yoluyla "seyyar kongre” yapıldı ve Merkez Komitesi seçimi gerçekleştirildi. Mahir Sayın, Ali Demir, Şaban İba, İrfan
Cüre ve Seyfi Öngider MK'ya seçilirken, eski GMK üyesi İsmet Öztürk aday olmadı ve bir süre sonra Doğan Tarkan ve arkadaşlarının
oluşturduğu Kurtuluş Örgütü'ne (KÖ) katıldı.
1984 Şubat: O zamana kadar Türkiye'nin en büyük banka soygunu olan Ziraat Bankası Bostancı Şubesi soygunuyla banka soygunl arı başladı.
1984 Nisan. Banka soygunları dolayısıyla polisin Kurtuluş'a yönelik dikkati arttı ve operasyonlar yoğunlaştı. Diyarbakır’da başlayan bir
operasyon ve takip İstanbul’a sıçradı. MK üyesi Seyfi Öngider ve
İstanbul İl Komitesi üyelerinin de içinde yer aldığı bir grup yakalanıp
tutuklandı.
1984 Haziran: Mahir Sayın MK kararıyla yeniden yurtdışına çıktı.
1985 29 Mart: Yapılan konferans ve kongre ile iç sorunlarını çözerek toparlanan Kurtuluş hemen her yıl polis operasyonları ve tutuk-
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lamalarla ciddi kayıplar vermesine rağmen örgütsel-siyasal varlığını
sürdürdü. 6 Kasım 1983 seçimlerinin ardından siyasi ortam gevşemeye başlamıştı. Gençlik içinde bir siyasi hareketlenme vardı ve
Kurtuluş'un örgütlenme çabaları da dikkat çekiyordu. Bu arada devam eden banka soygunları zamanın ANAP hükümeti için siyasi bir
sorun haline geldi. Soygunların Kurtuluş tarafından yapıldığını değerlendiren İstanbul polisi, MK üyelerinin yurtdışıyla haberleşme kanallarını saptayarak takibe başladı. Belirli bir süre devam eden takip
sonucunda polis, Politbüro üyeleri Şaban İba, Ali Demir ve İrfan Cüre
dâhil, banka soygunlarını yapan ekibin çoğunluğuyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki örgütlerin birçok yöneticisini ve üyesini yakalayarak
tutukladı. Örgüt, tarihinin en büyük kaybını verdi.
MK üyesi olarak sadece yurtdışındaki Mahir Sayın kaldı ve Kurtuluş'un doğduğu, geliştiği ve kitlesel bir devrimci hareket olarak varlığını sürdürdüğü ilk 10 yıl böylece sona erdi.
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2 yıl önce Samsun Emniyet Müdürlüğünde işkence ile katledilen
Abdurrahim Aksoy Yoldaşın yaşamının en güzel yıllarını verdiği hareketimiz/örgütümüz sağlıklı zeminler üzerinde geleceğe doğru uzanıyor. Yüzlerce devrim şehidinden biri olan Apo yoldaş, proleter sosyalizminin saflarına 1975'ler de katıldı. Bir eğitim emekçisi ve aydın
olarak, meslek hareketinin devrimci-demokratik gelişimine katılırken
işçi ve köylü kitlelere düzeni teşhir eden faaliyetlere de öncülük ediyordu.
Proleter sosyalizminin anlayış ve
davranışıyla Samsun ve çevresinde
Töb-Der içinde çalışırken; Ayvacık
Barajı'nın Bakır İşletmeleri'nin, Tuğla-Kiremit işçilerinin sendikalaşması
direnişleri ve grevleriyle yakından
ilgilenir, faaliyetlere katılırdı.
1976 sonrası faşizm tehlikesinin
boyutlarının gelişmesi karşısında
militan bir savaşçı olarak davrandı.
Proleter sosyalizmine olan inancı
ve Kurtuluş Hareketine disiplinle
bağlı oluşunun getirdiği çalışkanlık
ve özveriyle kısa bir sürede Devrimci-Demokrat öğretmen hareketinin önderleri arasına katıldı. Küçükbüyük, önemli-önemsiz görev ayı-
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rımı yapmaz bütün enerjisinin yoğunluğu ile çalışırdı. Yasal ve yasadışı kitle gösterilerinin düzenlenmesine katılır ve devrimci coşkusuyla
gösterilerin ajitatörlerinden biri olurdu.
Sayısız kez gözaltına alındı. Gözdağı verildi. Ama o, yolundan
dönmedi. Samsun Töb-Der başkanı olduğu yıllarda örgütü nitelik ve
nicelik olarak büyüttü. Ender görülen bir uygulamayla örgütü gerçekten demokrasinin işlediği bir kitle örgütü yaptı. Sayısız forum ve konferanslarıyla Töb-Der'i proleter sosyalizminin değerli bir dostu, yandaşı yaptı. Alçakgönüllülüğü ve kollektif yöneticiliği ile her türden
sapmaya karşı kararlı bir ideolojik mücadelenin simgelerinden biriydi.
Siyasi muarızları onun kürsüye çıkmasından ürkerlerdi. Devletin kolluk güçleri ise karakol ve savcılıklarda bile gelişigüzel davranamazlardı.
1978'de Demokratik Eğitim Kurultayının (DEK) proleter sosyalist
seslerinden biriydi. DEK platformunu sosyalist bir eğitim formuna
enternasyonalizm rotasını çekenlerden biri oldu. Şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı DEK'i güçlü bir kürsü yaptı. Küçük-burjuva radikal-reformist gruplara karşı, onların sosyal-şoven maskelerini düşürürken; Ana Dilde Eğitim, Ulusal Eşitlik sloganlarını Bağımsız ve Özgür Kürdistan hedefine bağlayan konuşması ile devletin hışmını üzerine çekti. Kısa bir süre sonra sıkıyönetimce hakkında tutuklama çıkarıldı. Buna karşın o, proletarya sosyalistlerinin örgütsel faaliyetlerindeki görevlerini yasadışı yollardan yürüttü.
12 Eylül karanlığının ilk günlerinde yakalandı. O güne dek korktukları Apo yoldaşa azgınca saldırdılar, işkence yaptılar. Tutuklama
kararının infazı için Ankara'ya gönderildi. Daha sonra salıverildi. Ama
Samsun polisi sürekli aramaktaydı. Bu çetin günlerde geriye çekilebilmenin ve yeniden toparlanmanın çabaları içindeyken yeniden yakalandı. Günlerce işkenceden sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Bir ay sonra tekrar işkence için emniyete getirildi.
1982 Şubat'ının ilk haftasında sürekli işkence içinde birlikte kaldığı arkadaşlarına moral verirken, 8 Şubat sabahı alındı. Ve bir daha
görülmedi.
Aynı gün Emniyet Müdürlüğü' nün beton bahçesinde ölü olarak
"bulundu"(!) Alelacele bir raporla intihar hükmü verildi. Oysa kaldıkla-
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rı hücrenin (5. katta özel hazırlanmış izbe bir yer) kapısında ve koridorlarda asker ve polisler kalıyordu.
Ayrıca pencereler parmaklıklıydı. Üstelik intihar için bir neden de
yoktu.
Eli kanlı generallerin uşaklarınca katledilen Apo yoldaşın dirisinden olduğu gibi ölüsünden de korktular. Bütün haşmetleriyle terör
estirdikleri günlerde bir bölük askerle gömdüler. Apo yoldaş "güneşe
gömülenlerdendir."
Apo yoldaş kusur ve erdemleriyle devrim mücadelesinin, proleter
sosyalist hareketimizin şehitlerinden biri olarak bilincimizde yaşayacak.
Proletaryanın ve Kürt ulusunun bu yürekli yoldaşını-dostunu saygıyla anıyoruz.
KURTULUŞ. Sayı 4. Mayıs 1984.

KURTULUŞ

25

UNUTMADIK ! UNUTTURMAYACAĞIZ !
HER ZAMAN MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAKSINIZ !

ŞUBAT
Zeki ERGİNBAY. 2.02.1977.
Halis GÜNEŞ. 10.02.1979.
Mehmet Ali KILIÇ. 12.02.1981.
Fahri BAŞARAN. 14.02.1980
Ali Haydar ALAYDIN. 24.02.1977
Mustafa DENİZ. 24.02.1978.
Hasan ÇAYLI. 28.02.1978.
Ergün BAY. 28.02.1998.
Emin ARSLAN. 02.1980

MART
Süleyman ERİM. 2.03.1978.
Bilge OLGAÇ. 2.03.1994.
Osman TAŞTEKİN. 5.03. 1981.
Zeki ÖZTÜRK. 9.03.1980.
Hasan AYDIN. 10.03.1978.
Murat ÇANKAYA. 19.03.1979.
İhsan KURT. 19.03.1979.
Ömer Faruk ÇETİNKALE. 30.03.1978.
Kahraman EZBER. 23.03.1980.
İsmail KORKMAZ. 25.03. 1979.
Hikmet AKVARUP. 03. 2004.
Şakir DERKUT. 03.2011.
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ÇIKARKEN
KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ.
Sayı 1. Haziran. 1976.
Türkiye solunda bunca yayın organı
varken siz de nereden çıktınız? Bu
kadar çok dergi ve gazete arasında
görüşlerinize uygun bir yayını bulamadınız mı? Yazmaya meraklı idinizse
bunlardan birisinde yazamaz mıydınız? Milletin kafası zaten allak bullak
olmuş, buna bir de siz mi katkıda bulunacaksınız? gibisinden bir sürü soruya cevap olmak üzere bir kaç söz
söylemeyi başlangıçta gerekli görüyoruz.
İlk olarak, bunca çok dergi ve gazete sayıları itibariyle değerlendirildiğinde gerçekten çok olan bu yayınlar-aslında içerikleri itibariyle
ele alındığında zannedildiği kadar çok mudur? İşte soruna bu nokt adan yaklaşmamız gerekiyor. Bu bir sürü denilen dergi ve gazeteler
büyük çoğunluğu itibariyle iki ana başlık altında toplanıyor. Bundan
ötesi, çok miktarda kâğıt ve para israfı.
Nedir bu iki ana başlık dediğimiz? Herkesin çok iyi bildiği gibi,
dünyayı, bugünün ve dünün Türkiye’sini Sovyet-Çin görüş ve değerlendirmeleriyle görüp Proleter enternasyonalizmi ilkesi üzerinde hareket etmekte olduklarını iddia eden çizgilerdir. Bunlar hiç bir şekilde
somut şartların somut tahlilinden yola çıkıp da savundukları çizgilere
ulaşmamış, tam tersine imanla benimsedikleri bu iki çizginin tezlerini
Türkiye’ye hazır elbise gibi giydirmişlerdir. İşte bu saflarda yer alan
görüşler gibi yayınlarda ancak iki tanedir. Gerisi son derece önemsiz
nüanslardan öteye varmaz.
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Buna bağlı olarak, diğer bir yanda bu kopyacı, gerçekle çatıştığında eklektikleşen görüşlere karşı Türkiye’de Marksizmi savunacak
bir yayının gerekliliğidir. Böyle bir yayın, bu iki konfeksiyoncu çizginin
dışında kalıp, kendilerince iyi niyetle bir şeyler başarmaya çalışan
görüşlerin ideolojik ve pratik olarak kaynaşabilmelerini sağlamaya
yönelik görevleri üstlenecek ve Türkiye’de sosyalizm hareketini doğuşundan beri sürüp gelen bu konfeksiyonculuktan kurtarmaya çalışacaktır. Devrimci teori olmadan devrimci pratik olamayacağını bilenler için, bütün bu yapay ayrılıklar arasında ideolojik mücadelenin ne
derece önem arzettiğini fazla tekrarlamaya gerek görmüyoruz. Burada üstleneceğimiz asli görev bu olacak ve kimin için elbise diktiğini
bilmeden belirli modeller üzerinde çalışan bu konfeksiyoncuları
imandan, bilime davet edeceğiz; eğer sosyalizmin bir din değilde
bilim olduğunu kavrıyorlarsa!
Çıkış yazısı münasebetiyle Türkiye’de, günümüzde sol içerisinde
nelerin cereyan etmekte olduğuna da kısaca değinelim.
HALKIN MUHALEFETİ CHP POTASINDA ERİTİLMEK İSTENİYOR
Türkiye’de kapitalizmin bunalımı derinleştikçe hâkim sınıflar eski
durumlarını muhafaza edemeyip yeni alternatifler arıyorlar. Evrensel
olarak bilindiği gibi hâkim sınıfların en son başvuracağı alternatif
faşizm olacaktır. Ancak bu günün Türkiye’sinde hâkim sınıflar arasında bu konuda tam bir birlik yoktur. Tekelci burjuvazinin bir kesimi
bugün faşist bir diktatörlük yerine CHP-AP Koalisyonunun üzerine
gitmektedir.
Birkaç ay öncesine kadar CHP böyle bir koalisyona yanaşmazken, artık bunu kitleler önünde açıkça savunmaktadır. Sosyal demokraside tarihsel görevini yerine getirmeye hazırlanıyor.
CHP bir yandan faşizme karşı mücadelede her zaman var olac ağını belirtirken, diğer yanda faşizmin sınıfsal özünü gizleyip, onu bir
kaç zorbanın işi olarak göstermeye çalışmakta; tutarlı anti-faşist olabilmek için, faşizme karşı mücadelenin gerçek öncüleri olan sosyalistlerle güçbirliğine gideceği yerde, AP’ye koalisyon teklifleri götürmektedir. AP elbette ki bu teklifleri kabul etmeyecektir. AP’ye kesin
destek sağlayan tekelci burjuvazinin bir kanadı şimdiki durumda bu
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koalisyonu zorunlu görmemekte, mevcut oluşumu MC hükümeti ile
sürdürmeye çalışmaktadır.
Buna karşılık Ecevit ince taktikleri ile AP’yi MC koalisyonundan
çekerek, MC hükümetini düşürebileceğini zannetmektedir. Bu nedenle, bir yandan solcu olarak tekelci sermayenin düşmanı olmadığını,
aslında kendileri dışındaki provokatörlerin yönettiği “bozkurt rozetli
solcuların” da solcu olmadıklarını iddia ederek, dünya çapında kabullenilmiş gerçekleri çarpıtmaktadır. Elbette ki Ecevit’in kendi dışında
olumlu olarak bulduğu kimse yok değil. Sosyalistleri CHP’ye kanalize
etme çabasında kendisine en büyük yardımı sağlamış ve sağlamaya
devam eden TİP’e karşı aynı ölçüde insafsız değil. Onlara protokolde
bir yer ayırma alicenaplığını gösteriyorlar. Her şeyi çok inceden, iğneden ipliğe kadar hesaplayabilen uzak görüşlü, büyük taktisyen (!)
TİP’de durumdan hoşnut olacak ki kuyrukçuluğuna devam ediyor.
Böyle yapmayıp da ne yapacaktı. Kitleden kopuk bir grup “goşist”le
(!) uğraşacağına sahip olduğu o geniş kitle bağlarına dayanarak seçimlere mi katılacaktı? O zaman kitleden kopukluğun ne olup olmadığı daha iyi anlaşılır. Ama böyle bir şeye cüret edemezler. Kendil erine vehmettikleri gücün bir hayal olduğunun ortaya çıkması tüm
sermayelerinin sıfırı tüketmesi, silinip süpürülmeleri demek olur. Bunun yerine anti-faşist bir kampanya sürdürüyormuş gibi görünüp
CHP’yi desteklemek ve böylelikle de kendine birtakım güçler vehmedebilmek daha rahat bir yol. Neye hizmet ettiklerini biliyorlardır herhalde.
Nedir hâkim sınıfların CHP etrafında tezgâhlamaya çalıştıkları?
Ona bakalım.
Türkiye gerçeklerinden pek haberdar olan bir bay bazılarını bu
gerçeklerden haberdar olmamakla suçlarken gazetesinin köşesinden
şöyle vaaz ediyor. “… okumaya karşı yeminli’, ‘görmedim, duymadım, söylemedim’ kuralını geçerli bulan, Ecevit’i 50 yıl geriden izleyen CHP’li bazı yöneticiler, bunları Ecevit’e ‘solcu’ diye tanıtmışlardı.” (Sittin senelik, “ah padişahımız efendimiz bunu bir bilseydi! Ama
o etrafındakiler yok mu!” anlayışı en azından siyasal miyopluk en
fazlası da bile bile halkı aldatmaktan başka bir şey değil bu.) “Ecevit
bu ‘görevlilerin’ verdikleri ‘üstün’ bilgiye kanarak şimdiye değin ‘sol-
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daki komandoların kişiliğinde’ solcuları eleştirmişti. Onların solcu
olmadığına Ecevit, Tandoğan’da bizzat tanık oldu.”
Bu solcu lafı da pek hoş, lastik gibi mübarek nereye çeksen gidebiliyor. Bir gazetenin köşesinden bu lafları eden bayı eleştirmek değil
asıl amacımız, kendisinden alıntı yapmamızın nedeni, hep birlikte
kamuoyuna benimsettirilmek istenen “her şeyin üstünde Ecevit”
mit’ini çok iyi ifade etmiş olmasıdır. Böyle “solcu bir mit” neden yaratılmak istenmektedir? Çok açık. Hâkim sınıfların bir kesimi halkın
muhalefetini CHP potasında eritmeye, onun muhalefetini hayali
düşmanlara yönelterek durumlarını bir müddet’te sosyal demokrasi
denen aletle sürdürmeye çalışmaktadırlar.
Marksizmin çarpıtılıp tanınmaz hale getirilmesinden türeyen sosyal demokrasi Türkiye’de yeni zamanlarda icat olduğundan ipliği henüz pazara çıkmış değil. Bu nedenle de CHP henüz halkın çıkarlarının savunucusu ‘solcu’ bir kuruluş olarak birçoklarınca kabul edilebiliyor, ettirilmek isteniyor. Burada da en çok işlenilen şahsiyet sorunu;
yani Ecevit. Kendisinin sosyalist olduğunu söylemesinden “gizli
Marksist-Leninistim” dediğine varıncaya değin bir sürü zırva ortalıklarda dolanıyor. Bütün bunlardan amaç, halkın muhalefetini yönlendirmede devrimcilerin alternatif olarak ortaya çıkmasından korkanların, bu muhalefeti CHP içerisine kaydırmak burada eritmek istemeleridir. CHP’de bu işlevi tekelci sermaye adına yerine getirmeye çalışmaktadır. CHP’nin bunu demokratik bir anlayışla gerçekleştirmeye
çalışıyor olması kimseyi şaşırtmasın. Tekelci sermaye çıkarlarını
koruyabilmek için sınırlı tavizlerle böyle bir yönteme başvurabilir.
Bundan olağan bir şeyde olmaz.
Ancak burada devrimcilere düşen görev CHP’nin demokrasi yanlısı görünümüne aldanmadan onun, bir yandan anti-faşist mücadele
içerisinde yer alırken, bir yandan da bu mücadeleyi ne şekilde engellemekte olduğunu ortaya çıkarmak, onun bu tavrına, kendine sosyalist deyip de destek olanların maskesini düşürmektir. Aksi taktirde
CHP potasında eritilen muhalefet, umutsuzluğa, sosyalistlere karşıda
güvensizliğe dönüştüğünde faşistler için en müsait iktidar olanağı
hazırlanmış olur. İşte son tahlilde CHP kuyrukçuluğunun varac ağı
nokta: Faşizme geçit yok! derken bizatihi faşizme hizmet etmek.
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FAŞİZM VE DEMOKRASİ DOĞRU OLARAK KAVRANILMIYOR.
Günümüzün anti-faşist mücadele görevleri açısından yönetim ve
devlet biçiminin ne olduğu konusu oldukça önem taşır.
Türkiye’de bu günkü yönetim bazılarına göre “sömürge tipi faşizm
/ demokrasi” bazılarına göre de demokrasidir. Bu ne faşizmdir ne de
zannedildiği gibi bir demokrasi. Bu hâkim sınıfların iktidarlarını sürdürme yöntemlerinden biri olan demokrasinin sınırlarının tekelci burjuvazi ve toprak ağalarının en irilerine kadar daraldığı oligarşik bir
diktadır. Oligarşik dikta ne faşist bir diktatörlüğe ne de klâsik burjuva
demokrasisine benzetilebilir.
Türkiye gibi doğal gelişim süreci emperyalizm tarafından çarpıtılıp, üretici güçlerin gelişiminin engellendiği bir ülkede metropol ülkeler yapısıyla önemli farklılıklar ortaya çıkar. Bunların başında, kapit alizmin kendi iç dinamikleriyle serbestçe gelişip, kapitalizm öncesi
üretim ilişkilerinin devrimci bir biçimde tasfiye edilememesi, gerek alt
yapıda olsun ve gerekse üst yapıda olsun kapitalizm öncesi ilişkilerin
etkinliğini belirli ölçülerde var olması gelmektedir. Bu durumda ekonomik ve siyasal güç, kapitalizm öncesi ilişkileri temsil edebilme yeteneğinde olan toprak ağalarının en irileriyle, emperyalizmin uzantısı
olarak gelişmiş ve ülkenin soyulmasında onunla sürekli işbirliği yapan -emperyalizmin denetimi altında olmak üzere- tekelci burjuvazinin oluşturduğu azınlığın, oligarşinin elinde derlenmiştir. Emperyalizm aynı zamanda bir dış olgu olmanın yanında ekonomik, siyasi,
askeri ve kültürel olarak bizatihi bu oligarşinin içerisinde yer almaktadır. Bu emperyalizmin iç olgu haline gelmesi, işgalin dolaylı yöntemlerle sürdürülmesi demektir. Böyle çarpık bir yapıda iç çelişkil erin, metropollere göre, daha bir üst düzeyde bulunmasına yol açmakta ve hakim sınıflar iktidarlarını koruyabilmek için polis ve ordu güçl erinin toplum üzerinde düzeni korumak amacıyla uyguladıkları şiddetin dozunu arttırmaya sevk etmektedir. Oligarşik dikta sınıf hakimiyetinin bir ifadesi olarak bütün devlet biçimleri gibi bir sınıf diktatörlüğüdür ve zora dayanmak zorundadır. Bu gerçekliği göremeyenler onu
körün fili tarifi gibi, neresini tutarlarsa orasıyla adlandırmaya çalışmaktadırlar. Demokratik denilen işleyişleri ele alanlar ona demokrasi,
zor yöntemlerini ele alanlar ona faşizm adını vermekte sakınca gör-
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memektedirler. Aslında oligarşik dikta her iki yöntemin iç içe olup
temelinin zor olduğu bir devlet ve ona uygun bir yönetim biçimidir. Ve
tekelcilik aşamasının ürünü olarak ortaya çıkar. Demokrasinin sınıfsallığını, ekonomik ve toplumsal yapıyla belirlendiğini göremeyenler
veya görmek istemeyenler, demokrasinin sınırlarını genişletmeyi
temel görev olarak kabullenmeyenleri büyük bir azgınlıkla suçlayabilmekte, suçlamaları için tahrifçilik ve sahtekârlığı da araç olarak
kullanmayı ihmal etmemektedirler. Bunun en iyi örneklerinden birine
TÜTED Ankara il kongresinde şahit olduk. Tüm görevleri burjuva
demokrasisinin sınırlarını genişletme mücadelesine indirgeyen görüşlere karşılık, “bizim temel görevimiz demokrasinin sınırlarını genişletmek değil bizatihi demokrasiyi kurmaktır” diyen görüşe karşı
duydukları tepki ve onun kendi amaçlarına uygun bir biçimde tahrif
etmeleri kendilerini ele vermektedir. Bu görüşü savunanı provokatörlükle suçlayacak kadar adileşebilmektedir “Yürüyüş” denilen varak
pare. Çünkü bu onların yüzlerini açığa çıkaran “demokrasiyi genişletme” şanlı görevini aksatan bir provokasyondur! Halkın mücadelesi
uğruna ölüme gidenler içinde aynı lafları etmişlerdi. Yazıda o noktayı
da hatırlatmayı unutmuyorlar.
İşte demokrasinin ne olduğunu, sınıfsallığını, bugün Türkiye’de ki
“demokrasi” dedikleri aletin emperyalizmin iç olgu oluşu, kapitalizmin
çarpıklığıyla belirlendiğini görmek istemeyen, çok ileri görünümlü
sosyalist devrim sloganlarıyla piyasaya çıkıp, toz attıran TİP’li pasifistlerimizin varacakları nokta: Gerçekleri dile getirenlere küfretmek.
Diğer yandan burjuvazinin uyguladığı her zoru, sıkıyönetimi faşizm zannedenlerse şöyle diyorlar: “Burjuva demokrasisi burjuva
diktatörlüğünün bir biçimidir, burjuvazinin baskı ve teröre dayanmayan, esas olarak barışcıl yollarla sürdürdüğü yönetimidir. Faşizm ise
burjuvazinin terörcü diktatörlüğüdür ve tekel olgusuyla birlikte ortaya
çıkan bir durumdur. Bunlar herkesin bildiği genel doğrular.”
“Nasıl bir demokrasidir ki, baskı ve terör siyasi yönetimin asli öğesidir, demokrasi ise tali-istisnai ve istikrarsız. Elli yıllık cumhuriyet
tarihinde Ankara ve İstanbul otuza yakın yıl sıkıyönetimle yönetilmiş,
işçi sınıfına hiçbir zaman gerçek bir örgütlenme hakkı tanınmamış,
şovenizm ve asimilasyon, sürekli bir baskı ve zulüm yöntemi olarak
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sürdürülmüş, (abç) terör ve baskı tekelci burjuvazinin iktidar aracı
olarak devlet aygıtı içinde kurumlaşmıştır… Bu yönetim biçimine biz
“sömürge tipi faşizm” diyoruz.”
Birincisi, şayet biz bu tarif ettikleri yapıya faşizm diyecek olursak,
gerçekte faşizmin ne olduğunu gizlemiş ve kitlelerin onu doğru olarak
kavramasını engellemiş oluruz. Hele bunları olumsuzlayarak da demokrasiyi tarif etmeye kalkışırsak TİP’lilerin kavradığından daha farklı bir demokrasi anlayışına ulaşamayız.
İkincisi ise tarif ettikleri oluşum, bu güne göre halk mücadelesinin
çok daha alt düzeyde olmasına rağmen 1950’lere kadar olan süreye
çok daha uygun düşmektedir. O dönemde Kürt’ler üzerindeki baskılar kitlevi katliamlara kadar ulaşıyor, değil sendikal mücadele sendika
kurmak dahi yasaklanıyor, jandarma dipçiği ise halkın kafasında silinmez bir iz olarak yerleşiyordu. Bu dönemi de, bu tarife dayanarak
“sömürge tipi faşizm” kategorisi içerisine yerleştirmek bir zorunluluk
haline gelir. O zaman sorarız: Bu nasıl faşizmidir ki, tekelci burjuvazinin iktidar olmayıp “küçük burjuva diktatörlüğünün” hüküm sürdüğü
bir dönemde, ortaya çıkabiliyor? Yoksa faşizm her sınıf için geçerli
olabilen bir olgu mudur? Böyle düşünmedikleri de açık. Ancak, insan
bir şeyi yanlış olarak açıklamaya kalktı mı işte işi böyle karıştırıp,
gerçeğe çarpmak zorunda kalır. Ayrıca “terör ve baskı tekelci burjuvazinin iktidar aracı olarak devlet aygıtı içinde kurumlaşmıştır.” deniliyor. Zaten nasıl olacaktı ki; sınıf hâkimiyeti eleştiri ve ikna yöntemiyle mi sağlanacaktı? Yani demokrasi olsaydı sınıfların kardeş kardeş
birbirlerini ikna ederek, onların iddia ettikleri gibi “… baskı ve teröre
dayanmayan, esas olarak barışçıl yollarla…” aralarındaki ilişkileri
ayarlayacakları bir durum mu olacaktı? Elbette ki hayır. Yukarıdaki
iddiayı ortaya koyanlarda biliyorlar demokrasinin sınıf diktatörlüğü
demek olduğunu, ama diktatörlükte zorun kurumunun devlet olduğunu da biliyorlar mı acaba? Lenin bu konuda şöyle diyor: “Devlet zorun özel örgütüdür. Belli bir sınıfın bastırılmasında kullanılan özel
şiddet örgütüdür.” Ve şöyle tamamlıyor: “Diktatörlük toplumun bir
kesiminin diğerini boyunduruğu altında tutmasıdır ve üstelik boyunduruk doğrudan doğruya zora dayanır.” (1) Bunlar çok açık ve üzerinde tartışmaya bile yer yok. Ayrıca “demokrasi örgütlendirilmiş şiddet ve baskı rejimidir.” diyor Lenin. Demokraside zorun kurumunun
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devlet olduğu da bilindikten sonra “sömürge tipi faşizm” de zorun
devlet içinde ayrıca kurumlaşmış olduğunu söyleyerek orijinallik göstermeye gerek yok. Üstelik böyle bir iddia sanki zorun demokraside
devlet içinde kurumlaşmamış olduğu gibi bir izlenimi yaratabilir ki
buda Marksizm’le oldukça çatışan bir görüş olur.
ANTİ-KOMÜNİZM KÖRÜKLENİP MÜCADELE HEDEFLERİ BULANDIRILIYOR.
Demokrasi-Faşizm tartışmaları sürerken sosyalist hareket içersindeki birtakım gruplarda anti-emperyalist mücadele adına “Ne Amerika Ne Rusya”. “Kahrolsun yeni çarlar”, gibi sloganlarıyla antiemperyalist mücadelenin hedeflerini bulandırmaktadırlar. Bunlar
Kıbrıs harekâtı sırasında, yükselmiş olan anti-Amerikan havayı Rus
düşmanlığını körükleyerek bulandırmaya çalışmışlardır. Bunlardan
bazıları hakim sınıfların silâhlanma yarışını desteklemek üzere “ulusal savaş sanayii kurulmalıdır” gibisinde zırvaları da yumurtlayabilmişlerdir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bu konuda oligarşiye akıl
vermeyi de ihmal etmemişlerdir: “Dördüncü ordu Ruslara karşı olmak
üzere doğuya kaydırılmalıdır.” derken herhalde ordunun ne demek
olduğunu unutmuş olacaklar. Yoksa onlarda TKP’nin iddia ettiği gibi,
ordunun halk ordusu olduğunu mu zannediyorlar? Elbette değil. Düşündükleri, gelişen düşmana (yani Rusya’ya) karşı güçlü bir “ulusal
savunma cephesi” oluşturmak. Eğer kurmaya çalıştıkları, Mao’nun
tarif ettiği “Millî Cephe” ise, onun hâkim sınıflarla, işbirlikçilerle değil,
halk güçlerinden oluşturulduğunu bir yerlerde hiç okumadılar mı?
Okumuşlardır ama ne yapsınlar, işbirlikçiler (pardon ülkeler) bağımsızlık istiyor!
Böylesine bir anlayışın ardından ortaya çıkacak olan nedir? Sosyalizmi savunma adına onun baş düşmanlarıyla işbirliği politikası. Bu
anlayışın Nato’nun varlığını savunması da, anti-emperyalist mücadelelere işbirlikçi adını takması da pek hayretle karşılanmamalıdır.
Bir başka grup, yani geçmişte örgütlerinin adını kanla yazmış
olanların adını taşıyan bir grup ta, bu konuda seçmecilik yapıp, temelde aynen savundukları politikanın yanlışlığının anlaşılmasını en-
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gelleyecek şekilde hakim sınıfları destekleme politikasına yan çizerken, birincileri bu konuda eleştirme amacıyla yola çıkınca Türkiye’de
emperyalizmle olan çelişkinin tali olduğunu söylemek zorunda kalmaktadır. Birincilerle ayrı oldukları noktayı belirtmek isterken şimdide
TİP’le bu konuda nasıl ayrıldıklarını izah etmek zorunda kalmaktadırlar. Zira Ulusal Demokratik Halk Devrimini savunuyorlar.
Emperyalizmle olan çelişkinin tali olması dolayısıyla, meseleyi birincilerin koyduğu gibi koymanın yanlışlığını ispatlarken temelde onlarla aynı görüşü taşıdıklarını açığa vurmaktadırlar. Böylesine seçmeci bir politikaya hiçbir zaman için güvenilemez. Aynı temel görüşleri taşıdığına göre bu gün eleştirdiği politikayı, yarın aynen izlem eyeceği konusunda hiçbir garanti yoktur. Bu iyi niyetle ele alınırsa
seçmecilik, daha ötesine gidilirse gerçek yüzünü gizleme çabası olarak görülebilir. Hele buna ideolojik görüşlerde sık sık yapılan değişikliklerle bir de siyasal istikrarsızlık eklenirse, ikinci kanı daha da kuvvet kazanır. O zaman da, bu siyasetin ürünü olarak daha da kötü bir
durum ortaya çıkar: Bir yandan emperyalizmle olan çelişkiyi tali
plâna iterek hedefi gizlemek, diğer yandan da anti-komünizmi antiRus sloganlarla körüklemek; hatanın katmerlisi diye işte buna denir.
Bu durumdan sonrada istedikleri kadar sınıfsal mücadeleyi savunsunlar.
Anti-komünizmin bunca yoğun olduğu Türkiye gibi bir ülkede, “bu
politika bizi halka ulaştırıyor” demek, halkın gerici yanlarını örgütlüyoruz demekle eş değerlidir. Sokaktaki vatandaşa “arkadaş sen
Rusya’ya düşman mı sın?” diye sorup, ondan evet cevabını aldıktan
sonra onunla anlaşabildiğini iddia eden kimse, birde kendisine sosyalist adını takarsa riyanın bu kadarına da pes deriz. Buna karşılık
bu arkadaşlar kendilerinin Sovyetler Birliğine karşı devrimci anlamda
bir saldırı; onun gerici yanına karşı sosyalizmi savunmak üzere bir
saldırı sürdürdüklerini söyleyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışacak olurlarsa, karşılarına pratiği koyarız. Pratikte onların halka ulaştırdıkları içinde sosyalizmden gayrı her şeyin bulunduğu soyut sloganlardır ve halkımız bu sloganlara uygun içeriği de yıllardır burjuva
propagandasından öğrenmektedir. İşte bu arkadaşların örgütlediği
de olsa olsa bu propagandanın ürünleridir.
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Buraya kadar çizdiğimiz, sosyalist hareketin nasıl bir ideolojik kargaşa ve curcuna içerisinde bulunduğunun çok kısa bir tablosudur.
Böylesine bir curcuna ortamı birincil görev olarak karşımıza bu hareketin birliği sorununu diker. Bu birlikte ancak ve ancak ideolojik ol arak sağlanabilir. İdeolojik mücadele en ağırlıklı bir görev sağlanabilir.
İdeolojik mücadele en ağırlıklı bir görev olarak kendisini karşımıza
dikmektedir. Bu güne değin kimse yeni şartların doğru bir tahlilinden
çıkarak ideolojik mücadeleyi can alıcı noktasından yakalama yoluna
gitmedi. Ya geçmişi tümden silip, yeni şartların ürünüymüş gibi orijinal teoriler yaratma yoluna gidildi, ya da varlıklarını koruyabilmek
amacıyla geçmişin prestijini istismar edebilmek için en bağnaz bir
biçimde onu savunuyor görünme yeğlenildi. Bir takımları da hiçbir
şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar.
Bu noktada çabalarımız tüm bu yanlış görüşlerin teşhir edilmesi
ve somut şartların somut tahlilleri doğrultusunda Marksizmi yaratıcı
bir biçimde hayata geçirmek olacaktır.
KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ. SAYI 1. Haziran 1976.

KURTULUŞ

37

YOL AYRIMI
Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme-1
«Gelecektekileri önlemek için geçmişteki hatalardan ders almak,
hastayı kurtarmak için, hastalığı tedavi etmek, öndeki arabanın devrilmesini arkadaki araba için bir ihtar haline sokmak...» (Mao Tsetung. Sağ ve Sol Sapma. s.33.)

GİRİŞ:
Uzun yıllar bir keşmekeş içerisinde bocalayan Türkiye devrimci
hareketi, 1965 sonrasındaki gelişimin ürünü olarak 1971'de yeni bir
görünüm sergiledi.
Dıştan da olsa, bakıldığında açıkça birbirine benzemeyen bu görünümler, temelde de şu ya da bu ölçüde birbirinden ayrıdırlar. Bu
reddedilmez bir gerçek.
1971 yenilgisinden sonra sözünü ettiğimiz ayrı görünümler daha
da bir belirginlik kazanarak, tartışma ortamına girdiler. Yenilgiyle
birlikte ortaya çıkan kargaşa ve çıkmazdan kurtulabilmek amacıyla
birçok insan bu durumu kavrayabilmek için inceleme içerisine girdi.
Yeteneksizliğe ya da niyetlere bağlı olarak bir sürü saçma sapan
teori icat edildi. Hepsinin amacı güya çıkmaza bir yol bulmaktı. Bu
amaçla diyalektiği her alana “yaratıcı bir biçimde” uygulamaya başladılar. Ancak kendileri bir adım ileriyi göremezken, diyalektiği yaratıcı bir biçimde uygulamaya kalkışanlar, zavallı bir biçimde, daha önce
sahip oldukları Aristo mantığından da yoksun kalarak, kendileriyle
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birlikte bir sürü insanı yeni bir keşmekeşin içine sürüklediler; bazı
hallerde savunmaya kalkıştıkları şeyleri en acı bir biçimde mahkûm
ettiler. Birlik şemsiyesi ellerinde dolaşan bu insanlar yeni tekkeler
oluşturmaktan bir adım öteye varamadılar. En şiddetli bir biçimde
başkalarını grupçulukla, kendi gruplarını güçlendirmenin dar sınırlarına hapsolmakla suçlayanların kendileri küçük bir tekkenin şeyhi
olma muradına erdiler. Grup örgütlenmesine gitmenin uyanıklığı içerisinde objektif durumu doğru değerlendirmiş olduklarını söyleyerek
bundan övünme payı dahi çıkaranlar oldu. Sonuçta Türkiye devrimci
hareketi bir sürü gruptan oluşan karmaşık bir manzara arz eder oldu.
Böylesine bir ortamı, daha kalın ve basit çizgiler üzerine oturtup
kavrayamaz mıyız? Buradan çıkarak da önümüzdeki acil görevin ne
olduğu sorusunun cevabına ulaşamaz mıyız? Elbette. Her karmaşık
sorun belirli ölçüde daha basit çizgiler üzerine oturtulabilir.
Mevcut durumun daha derinlemesine kavranılması ancak onun
geçmişle olan diyalektik bağlarının daha bir derinlemesine kavranılması, hareketin genel gelişim çizgisinin doğru biçimi ile görülebilmesi
sayesinde mümkün olabilir. Bu bakışladır ki, hareketin şimdiye değin
nasıl geliştiği ve nasıl gelişebileceği konusunda doğru bir fikir sahibi
olabilir ve olayları “önceden görme” ( 2 ) görevini yerine getirebiliriz.
Bu yeteneğe sahip olmaksızın “kitlelere önderlik etmek” gibi büyük
bir görevi üstlenmeye kalkışmak, dar kafalılığın, küçük burjuva ukal alığının tezahüründen başka bir şey olmaz.
TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİNİN SORUNLARINI ELE ALIRKEN NE YÖNDEN YAKLAŞMALI:
Genel bir ideolojik kargaşa hüküm sürerken herkesin oldukça açık
bir biçimde görebildiği bir gerçeklik var; 1971 öncesine göre çok daha fazla grup ve grupçuğun ortaya çıkması ve bunların gün geçtikçe
çoğalıyor olması, yani hareketin henüz amip dönemi yaşıyor olması.
Sağlam bir ideolojik mücadelenin olmayışı, eleştiri-öz-eleştiri geleneğinin yokluğu ( 3 ) herkesin istediğini özgürce söyleyip, söyledikleri
karşısında hiçbir sorumluluğa sahip olmamasına yol açmaktadır.
Kimsenin kimseyi fazlaca rahatsız etmediği bu ortamda kendisinde keramet gören her kişi birkaç laf edip çevresinde bir grup oluşturabilmektedir. Bazıları da pamuk ipliğine bağlı birlikler içerisine girmektense kendi bildiklerini yapmayı daha uygun bulmaktadır. Her-
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hangi bir parçayı yakalayıp onun çevresinde devrimler yapma anlayışının egemen olduğu bu dönemde, grupçuluğun pekişmesinden,
dedikoduculuğun yaygınlaşmasından daha doğal ne olabilir.
Bu dağınıklığa neden olan en büyük faktör elbette ki Türkiye Sosyalist hareketinin hâlâ aydınlar çerçevesin:' aşıp da sınıf temeline
sağlam bir biçimde oturamamış olmasıdır. Zira, sosyalist hareket
sınıf temeline oturduğunda hareketin yürütücülüğüne kalkışanlar
geniş kitlelere önderlik etmenin sanıldığı kadar kolay bir iş olmadığını
görecek, ayrılıkları geniş halk yığınlarına anlatamayacak ve sahip
oldukları zaaflara karşı daha dikkatli bir tavır takınmak zorunda olacaklardır. Mevcut durumda ise aynı hastalıklarla malûl dar grup çerçevesinde bu tür hastalıklar kolaylıkla izah bulabilmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedir. Bu çerçeve aşıldığı ölçüde, yani hareket sınıf
temeline oturduğu ölçüdedir ki, Türkiye sosyalist hareketi de bir bütünlük içerisine girebilecektir. Bu bütünleşme yolunda atılacak adımları ise pratiğin önümüze sereceği ağır görevler sağlayacaktır.
Bu günkü durumda büyük ölçüde aynı şeyleri söylüyor olup ta bir
araya gelemeyen bir çok grup için durum budur. Örneğin en açık
biçimiyle izlenebilen TİP ve TSİP'in birbirlerinden hangi temel noktalarda ayrıldığını açıklayabilmek bu örgütlerin yöneticileri için dahi
zor olmasına rağmen, bunlar bir birlerine ateş püsküren ayrı örgütler
olarak varlıklarını sürdürebilmektedirler. Ayrıca, 1971 devrimci hareketinden gelen bir kaç grup geçmişteki görüş tamamen doğrudur
derken, bir türlü şu küçücük Türkiye'de birbirlerini bulup ta bu strat ejinin gerektirdiği çalışma içerisine giremiyor. Bunun yerine geçmişin
eksikliklerini eleştiren grup ve kişilerle şu yada bu biçimde «her zaman için karşı oldukları bir takım ilkeler» (!) etrafında yapay birlikler
oluşturarak ilkesiz grupçuluğu tercih ediyorlar.
Hareketi uzun vadeli bir perspektif içerisinde ele alma sorumluluğunu göstermeyiş, günlük görevlerin dar sınırları içerisinde kendilerini sınırlayış, grupları birbirlerinden ayrı tutabilecek sağlam duvarları
oluşturabilmektedir. Ancak bugünden görülemeyen ya da görülmek
istenmeyen bir takım görevler kendilerini bütün zorluklarıyla karşımıza diktiklerinde birlik sorunu daha iyi kavranılacak, ayrı olanlar bir
araya gelme çabası içine gireceklerdir. Herkes birbirinin ne söylediğini daha ön yargısız olarak dinlemeye, anlamaya çalışacaktır. Elbette ki bu söylediklerimiz aynı şeyleri şu ya da bu biçimde ifade edipte
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hâlâ varlıklarını ayrı gruplar olarak koruyanlar içindir; armuda on tane
isim takıp ta ayrı şeylerden söz ettiklerini zannedenler içindir. Temelde ayrı şeyler söyleyenler ise bu ayrılığı açık seçik bir biçimde davranışlarda da görebilmektedirler. Bunların ayrılığından söz etmiyoruz.
Yalnız şurası da kesindir ki, bu durum hiç kimsenin şu veya bu
doğrultudaki niyetleriyle kısa vadede bir çözüme ulaşamayacaktır.
Daha uzun süre mevcut durum kişileri bu biçim içerisinde tutacaktır.
Ancak bu doğrultuda atılacak bir takım adımlar pratiğin el verdiği
ölçüde çözüm doğrultusunda gelişecektir. Biz bu pratiğin başta işçi
sınıfı ve yoksul köylülük çerçevesinde yer almasının zorunlu olduğu
inancındayız.
Bu mücadelede tek tek kişilerden çok şey beklemek yanlıştır. Ayrıca sosyalizmin hep dürüst insanlarla birlikte başarıya ulaşacağı
zehabına kapılmamak gerekir. Bu harekete, şu ya da bu nedenle
düzene tepki duyan her insan katılacaktır. Sosyalistlerin görevi, bu
insanların hareketin bütününü etkilemesini kesinlikle engellemek
suretiyle onları sosyalist harekete yararlı olacak davranış doğrultusunda yönlendirmek olacaktır. Bir çok kaypak unsurla geçici ittifaklar
kurulabilir ve bundan ancak kendine güvenemeyenler kaçar.
Bunları söylemekle elbette ki sosyalist hareketin her türlü pisliği
bünyesinde bulundurmasının gayet normal olduğunu kastetmiyoruz.
Sosyalist tavra uygun düşünmeyen her şeyle sonuna kadar yine de
mücadele etmeliyiz. Ancak bunların sosyalist hareket içerisinde var
olacağını unutmayacağız. Bu hastalıkları taşıdığını gördüğümüz insanları yok sayamayız. Kendilerinin düzelebilmesi, doğru davranış
çizgisi üzerinde yer alabilmeleri için gereken her türlü mücadeleyi
sürdürmek gerekir. Mücadelemizin temel şiarı BİRLİK İÇİN MÜCADELE, birlik amacıyla yanlış görüşlerle mücadele olmalıdır, ayrılık
yaratabilmek için değil. Elbette bunun yolu da var olan ayrılıklar üzerine toprak atmak suretiyle yapay birlikler oluşturmaktan geçmez.
Kısaca özetlemek istersek, geniş yığınlar arasında geçmişe göre
çok daha ileri nitelik kazanmış olan sosyalist hareketimizin birlik sorununun çözümü, pratik teme! üzerinde yoğun ideolojik mücadeleden
geçecektir, gazete ve dergi köşelerinde birbirine lâf atmaktan değil.
Ve elbette ki bütün hareketin aynı örgütlenme içerisinde yer alacağı
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düşünülemez. Ayrılıklar yine var olacak, çatışma sürüp gidecektir.
Pratik temeli üzerindeki ideolojik mücadelede edilen lâflar davranışlarda yansıdığı ölçüde belirli gruplar ve kişilerde birbiri içerisinde eriyecektir.
İşte bu anlayışla pratiğe ışık tutacak olan ideolojik görüşlerin açık
biçimde sergilenmesi zorunludur. Pratiğin yolunu aydınlatacak olan
ideolojidir. Bizler «inceleme, propaganda ve örgütlenme çabalarını
bir orada yürütemezsek, proletaryanın ideolojik önderleri olamayız.»
(Lenin)
Doğru ideolojinin yolu bilimsel araştırmalardan geçer. İçerisinde
davranacağımız ortamın gerçek mahiyetini ayrıntılarına kadar bilebilmek ve geleceğe ışık tutabilmek amacıyla geçmişe doğru bir bakışla eğilmemizin zorunlu olduğunu görüyoruz. Zira günümüzde etkin
tüm görüşler şu ya da bu biçimde geçmişle bağlantı içerisindedir.
1970'lere değin Türkiye solunda ayrı ayrı görünümler arz etse de
tek bir çizginin egemen olduğunu, 1965 sonrasında bunun içinde
özde bir takım değişikliklerin ortaya çıkmaya başladığı görülür. Bu
değişiklikler 1970'lerde ise açık seçik bir biçimde kendisini açığa
vurmuş ve yeni bir çizgi olarak ortaya çıkmıştır. Biz bu noktanın Türkiye Devrimci hareketinde bir dönüm noktası, bir yol ayrımı olduğuna
inanıyor ve bunun gerçek mahiyetini, özünü detaylıca kavrayabilmek
için geçmişe dönmeyi zorunlu buluyoruz.
Geçmiş konusundaki ve yeni durum hakkındaki görüşlerin genel
çizgilerini bu yazıda ortaya koyup gelecekteki sayılarda da bunları
daha detaylı olarak tartışacağız. Bunlar aynı zamanda pratik ve ideolojik konulardaki öz eleştiriyi de içerecektir. Genel olarak Türkiye
soluyla birlikte bir yenilgi geçirmiş olan her hareket için böyle bir özeleştiri zorunludur. Hele geçmiş hakkında bunca saçma sapan bir sürü görüş ortaya konulduktan sonra böyle bir özeleştiri daha da zorunlu hale gelmiştir. Olayların üzerinden yeterince zaman geçmiştir.
Hatta geç kalınmıştır bile denilebilir. Ancak, yenilginin yarattığı yılgınlığın etkisinin geçmiş olduğunu, kişilerin durumu salim bir kafayla
değerlendirebildiğini söylemek yine de zor. Bu nedenle geçmiş ve
günümüz üzerine kafaları berraklaştırabilmek amacıyla sorunu en temel bir kaç noktasından ele almak gerekiyor.
KURTULUŞ SAVAŞI — KEMALİZM VE SOLUN TAVRI.
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Şimdiye değin olan incelemeler Türkiye soluna egemen olan çizginin «kendi sağındaki güçlerden medet umma» olduğunu göstermiştir. Bu çizgi reformizmin çizgisidir. 1960'lara kadar bu çizgi şu ya
da bu biçimdeki formülasyonlarda kendisini korudu. 1960'lardan sonra ise kendi sağındaki güçlerden medet umma anlayışına, birincisiyle
aynı kökten kaynaklanan öz itibariyle farklı olmayan «burjuvazinin
izin verdiği ölçüde sosyalizm» anlayışı çizgi olarak katıldı, (Nisbî demokratik ortamın getirdiği bir biçim) yanyana yürüdü. Özde yine
egemen olan reformizm idi.
Sorun devrim anlayışında yatıyordu. Bütün bu çizgi proletaryanın
devrim yapabileceğine inanmıyor ve devrime payandalar, «vurucu
güçler» arıyor ve reformizmini gizlemeye çalışıyordu.
Bütün bu sağ, revizyonist anlayışın değişik dayanakları olmasına
rağmen, bunların başında kurtuluş savaşı ve Kemalizm sorunu gelmektedir. Bu konunun soldaki etkinliğinin ne şekilde işlediğine geçmeden kurtuluş savaşının ve Kemalizmin ne olduğu konusunu kısaca açıklayalım.
A) KURTULUŞ SAVAŞI VE KEMALİZM:
Kurtuluş savaşı konusundaki incelemeler resmî görüşün verilerini
aşıp gerçek temellere oturmaya başladıkça hareketin çok yanlı nit eliği de büyük bir çoğunluk nazarında açıklığa kavuşmaktadır.
1. Paylaşım savaşı ertesinde işgal altına giren imparatorluk içerisinde işgale karşı tavırlar çeşitli olmuştur. Bu çeşitliliğin temeldeki
nedeni elbette ki sınıfsaldır. Değişik sınıf ve tabakalar işgal karşısında sınıfsal çıkarlarının etkilenişine uygun tavırlar almışlardır.
İstanbul hükümeti elde kalanların da gideceği korkusuyla düşmana tam bir teslimiyet göstermiştir. Abdülhamit'in vatanseverliği bu
teslimiyet içerisinde gösterdiği bir takım çabalara bağlanmakla birlikte bunların da birçoğu rivayetten, uydurmacalardan öteye varmaz.
Ancak aynı yapı içerisinde yer alan bir takım büyük bürokratlar özellikle Paşalar- Avrupa'da ve Balkanlarda hâlâ yaygınlık arz eden
burjuva milliyetçiliğinin etkinliği ile de işgale karşı çıkmışlardır. Onların bu burjuva milliyetçiliği 1876 ve 1908 hareketleriyle birlikte gelişmişti. Özellikle 1908 devrimi bir takım «burjuva üst yapı reformlarıyla
geçişirken» (Lenin), burjuva milliyetçiliğini de perçinliyordu. Os-
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manlılık anlayışının yerini milliyetçilik alırken şovenliğe kadar -doğal
olarak- uzanıyordu. Bu şovenliğin örneklerini cumhuriyet hükümetleri
döneminde, Kürt ulusal hareketine karşı uygulanan «tedip» ve zorla
asimilasyon politikalarında açıkça görebilmekteyiz.
Bunların yanında işgal karşısında ekonomik çıkarları doğrudan
doğruya zedelenen ticaret burjuvazisi, küçük burjuvalar, eşraf ve bir
takım toprak ağaları de işgale karşı çıkıyorlardı. Köylüler ve işçiler
zaten işgal karşısında bir kat daha ezilme durumunda kalmıştı.
1908 devriminden gelen deneyleri ve devlet yönetimine katılarak
elde etmiş oldukları maharetle donanmış olan Osmanlı üst bürokrasisinden gelen burjuva milliyetçileri, kendilerine alternatif olabilecek
akımların zayıflığından da yararlanarak tüm halkın işgale karşı olan
tepkilerini kendi bünyelerinde kısa zamanda örgütlediler. Bu çabal arından temel dayanağı mahallî itibara sahip ticaret burjuvazisinde
buldular. Örgütlenmenin tepesinde yer alan paşalar çok karmaşık bir
koalisyon içinde yer alıyor görünmelerine rağmen, çeşitli manevralarla hareketi kendi düşündükleri doğrultuda ilerletiyorlardı.
Mücadele boyunca, kendilerinin Bolşeviklere sempati duydukları
şeklindeki bir görünümden, sultanın savunuculuğuna kadar her türlü
yöntem Makyavelistçe bir anlayışla uygulandı.
Mücadelenin başlangıcında kendilerine yardım edebilecek
SSCB'den başka hiçbir ülke yoktu. 1917 devriminin yarattığı heyecan Anadolu'da büyük bir sempati uyandırmıştı. İslamiyet’le Bolşevikliği birleştirme çabaları da sık sık görülüyordu. Kendilerini Bolşevik
gören birçok küçük burjuva çeşitli yerlerde örgütlenmeler içerisindeydi. Ancak ne yapacağını ve nelerden yararlanabileceğini iyi bilenler büyük bir ustalıkla bu hareketlerin hepsini kendi içlerinde -zora
başvurmak suretiyle- erittiler. (Yeşil ordunun lağvı- Çerkez Ethem
kuvvetlerinin imhası- komünistlerin tutuklanmaları -Mustafa Suphi ve
arkadaşlarının katli- vb.)
1920 sonlarına kadar hareketin derleyicisi olan burjuva milliyetçisi
Osmanlı paşaları sosyalistlerle tam bir balayı yaşadılar. Yunanlılara
karşı kazandıkları ilk başarılar onların emperyalist ülkelerce yavaş
yavaş tanınmasını da getirdi.
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Hareketin önderlerinin kafasında belirsizlik diye bir şey söz konusu değildi. Ne yapacaklarını biliyorlardı. Yönlendikleri doğrultu ne
padişahı, halifeliği kurtarmak, ne de bir halk hükümeti kurmaktı. Mustafa Kemal «bizi yutmak isteyen emperyalizme ve kapitalizme karşı
mücadele» lâflarını ederken anti-kapitalist olduğu gibi bir izlenim
uyandırdı. Hâlbuki sosyal devrim konusunda şunları söylüyordu:
«Ancak, memleketimize ve milletimize zarar verecek yolda gelişimine (Bolşevikliğin) karşı kesin tedbirler almak zorunluluğundayız...
Sorumsuz bazı kimseler Rus komünistliğini ülkeye sokmak yoluna
başvurabilirler. Biz burada sosyal devrimlerden söz etmiyoruz. O
milletin gelişmişliğine ve yeteneğine bağlıdır. ( 4 ) (M. Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, s. 9)
Bunun yanında SSCB'ne şirin görünmek, solcuları denetim altına
almak için komünist partisi dahi kurduruyorlardı. Kendi denetimleri
altına girmeyenlere karşı da yalan ve iftira kampanyasıyla birlikte
saldırıya da geçiyorlardı:
«Mustafa Kemal Paşa — bu söz üzerine meclisimize çok acı bir
gerçeği bildirmek zorundayım. İçimizde hafiye vardır. Bu gizli toplantılarda, milletin ve memleketin hayatıyla ilgili olarak söz konusu edilen en gizli noktalar raporla yabancılara verilmiştir...» (M. Goloğlu
a.g.e. s. 31)
Birkaç gün sonra bu hafiyelerin kimler olduğu ortaya çıkıyordu.
Hafiye şaibesi altında meclisteki solcuların dokunulmazlıkları kaldırılıyor, solculara karşı genel bir saldırıya geçiliyordu.
Bunun yanında kurtuluş savaşı önderlerinin neyi amaçladıkları
baştan hangi sosyal nizama yöneldikleri ise çok berraktır. Bu konuda
Lenin, Ankara büyük elçisi S. İ. Aralov'a şöyle diyordu:
«Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değildir. Fakat görülüyor ki
iyi bir teşkilâtçı, kaabiliyetli bir lider, MİLLİ BURJUVA DEVRİMİ yönetiyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı...» (S. İ. Aralov, Türkiye Hatıraları,
s. 38)
Lenin Anadolu hareketini daha o zamanlardan bir Milli Burjuva
Devrimi ( 5 ) olarak değerlendirirken, hükümet sözcüleri de onun yanılmadığını doğruluyordu.
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Dışişleri Bakanı 27 Haziran 1921'deki konuşmasında «davamız,
ulusal sınırlarımız içinde tam bağımsız ve egemen olarak, hiç kimsenin karışmayacağı bir şekilde gelişmemizdir... Kapitalizm iki türlüdür.
Biri mondiyal kapitalizm, yani dünyayı egemenliği altına alan kapitalizmdir. Ötekisi de her ülkenin kendi içinde sermaye ile iş arasında
söz konusu olan kapitalizmdir. Rusya ile Türkiye arasında yapılan
anlaşmada söz konusu olan kapitalizm mondiyal kapitalizmdir. Yoksa bizim içimizdeki şeylere değil dostlarımız, düşmanlarımız bile karışamaz...» (M. Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, s. 6) diyerek mücadelenin yalnızca emperyalizme karşı olduğunu, ülkedeki kapitalizm
konusuna kimsenin karışamayacağını belirterek daha sonra yaptıklarıyla çakıştığı, üzere ( 6 ) yönelimlerinin ne olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu konuda daha birçok kanıt ortaya konulabilir. Ancak burada bizim amacımız konuyu yalnızca kaba çizgileriyle koymak olduğundan
bu yola gitmeyeceğiz. Sadece Kurtuluş Savaşına önderlik eden kişilerin hangi sınıf adına davrandıklarını ve kurtuluş savaşının mahiyetini belirleyeceğiz.
Kurtuluş Savaşına önderlik eden kişilerin sınıfsal kökenleri ne
olursa olsun bu pek fazla önem arz etmemektedir. Burada önemli
olan bu kişilerin ideolojik belirlenimleridir. Bu ideolojik yapının da
burjuva ideolojisinden başka bir şey olmadığını görüyoruz. Bu ideoloji de sınıfsal temelini çıkarları emperyalizmin işgali ile zedelenen ticaret burjuvazisinde bulmaktadır. Çıkarlarının emperyalizmle çatıştığı
ölçüde de anti-emperyalist tavır takınmak durumunda olmaktadırlar.
İşte bizim burada dikkatle incelememiz gereken nokta da budur. Yani
bu öncü sınıf anti-emperyalist tavrında ne derece tutarlı olabilmektedir?
Tutarlılığın ölçüsünü ise sözlerinde ve somut davranışlarında bulabiliyoruz:
1. Fiili işgali söküp atma konusunda sonuna kadar direnme:
2. Ekonomik ilişkilerinde emperyalist dünya ile yeni biçimler içerisinde kol kola yürüme. Sözde politik bağımsızlık.
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Bu iki nokta savaşın içinde de, sonrasında da somut olarak görülmektedir. Yani şu zamanda şöyleydi, ondan sonra böyle oldu gibi
bir durum söz konusu değil; bu bir sınıfsal özelliktir.
Nasıl ki Fransa'da Thiers hükümeti burjuvazinin ekonomik çıkarlarının tehlikeye düştüğünü gördüğünde, milliliği bir yana koyup ulusa
karşı bir tavır alarak «Milli İhanet Hükümeti» haline dönüşe-biliyorsa
ve bu karakter birdenbire ortaya çıkmamışsa, Anadolu mücadelesinin önder sınıfının karakterinde de aynı şey yatmaktadır. Thiers'de
ülkesini işgal etmek isteyen Almanlara karşı savaşıyordu, ulusa! varlığı savunuyordu, halkın mücadelesi ile yüz yüze geldiğinde ise Almanlarla anlaşıyordu. Bunlar burjuvazinin kendi karakterinden ileri
gelen şeylerdir.
Anadolu hükümeti bir yandan emperyalistlerin fiili işgalini ortadan
kaldırmak için savaşırken, aynı zamanda halkın çıkarlarını ifade
edebilecek her sesi susturuyor, emperyalist ülkelerle ekonomik ilişkileri yeni biçimler altında kurma çabalarını sürdürüyordu. ( 7 )
Kısaca kompradorluk ilişkilerinin yerine, yabancı şirketlerle milli
burjuvazinin ortaklıklar kurarak halkın birlikte soyulmasını sağlayacak yeni sömürgecilik yöntemleri ikame edildi. Bu tutum da zaten
emperyalizmin ulusal kurtuluş savaşları karşısında baş vurmak zorunda olduğu yöntemin ilk uygulamalarından biri olmuştur. Fiili işgali
kaldırıp yerine yeni sömürgecilik yöntemleriyle gizli işgal olgusunu
geliştirmek. Daha sonraları Kemalistlerin işçi sınıfı mücadelelerinde
yabancı sermaye yanında, onun savunucusu olarak tavırlar takınmasına sık sık rastlanılacaktır. ( 8 )
Yani burjuvazi fiili işgal karşısında gösterdiği anti-emperyalist tavrı, işgalin olmadığı şartlarda giderek gelişen bir işbirlikçiliğe dönüştürmektedir. Ancak istikbali gayet açık bir biçimde gören burjuvazi
savaş sonrasında da geleceğin hazırlıklarını yapmıştır.
Sınıf mücadelesi karşısında kalan millî burjuvazinin nasıl kaypak
bir tutum takınacağı daha zengin örnekleriyle Çin devriminde görülmektedir. Yani mücadele uzlaşmanın çekirdeklerini de içinde taşımaktadır.
Mao Tse Tung, Çin millî burjuvazisinden söz ederken şöyle diyor:
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«Çin millî burjuvazisi, bir sömürge ve yarı sömürgenin burjuvazisi
olduğu için siyasi ve ekonomik bakımdan son derece gevşektir ve bu
sınıfın bir başka vasfı da devrim düşmanıyla uzlaşmaya eğilimli olmasıdır. Bu sınıf devrime katıldığı zaman bile, emperyalizmle bağlarını tamamen kesmek istemez ve üstelik zirai bölgelerde toprak rantı
yoluyla feodal sömürü ile sıkı münasebetleri vardır, bu yüzden ne
emperyalizmi ne de feodal kuvvetleri yıkma uğruna mücadeleyi sonuna kadar götürmeye gönlü yoktur.» (Yeni Demokrasi, s. 19)
Bu satırları okurken Türkiye Kurtuluş Savaşına önderlik etmiş olan
sınıfın karakteristiklerini aynen görmemek mümkün değildir. «Çin»
kelimesi yerine Türkiye kelimesi koyarak aynı satırları tekrarlamak
hiç te zor değil ve yanlış bir şey de söylemiş olmayız.
Diğer yandan yine Mao Tse Tung Çin Millî burjuvazisi için şunları
söylüyordu:
«Çin, yabancılar tarafından talan edilen bir sömürge ve yarı sömürge olduğu içip Çin millî burjuvazisi muayyen zamanlarda bir dereceye kadar devrimci karakter taşır.» (Yeni Demokrasi, s. 18)
İşte millî burjuvazinin söz konusu ettiğimiz ikili karakteri bundan
ibarettir. Ve biz bunu şu ya da bu yanını abartıp azımsamak ya da
görmemezlikten gelme hakkına sahip değiliz. Somut duruma göre şu
ya da bu yanı ağır basabilir.
Bu çerçeve içerisinde Kemalizm’in bütünsel bir dünya görüşü olduğunu, burjuva ideolojisinin Türkiye'de adlandırılışı olduğunu görmemek bizleri, onun şu ya da bu yanını abartmak, kendi niyetlerimize göre bir değerlendirmeye götürmektedir. Kemalizm yalnızca bir
tavır değil düşünüş ve davranışla birlikte bir dünya görüşüdür, bir
ideolojidir. Millî burjuvazinin ideolojisidir. Eninde sonunda bir burjuva
ideolojisi olduğu için de şu ya da bu yanı abartılarak herkes tarafından altına girilebilecek bir ideolojik şemsiye olarak kullanılabilmektedir. Bu da Kurtuluş Savaşı sonucu elde edilen «Atatürk» prestijinden
yararlanabilmek amacını gütmekten başka bir şey değildir.
B) SOLUN TAVRI :
Belirtmek istediğimiz sorunun asıl önemli yanı solun bu soruna
nasıl bakıp değerlendirdiği ve ne şekilde etkilendiğidir.
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Geçmişte kesintisiz devrim teorisini kavrayamamış olan sosyalistler, demokratik devrimin ne olduğunu bir türlü formüle edememiş ve
emperyalizm aşamasında devrimin proletaryanın kafa sayısına bağlı
bir şey olmadığını anlayamamışlardır. Leninist devrim teorisini sağ
bir anlayışla yorumlayarak devrimci mücadele sorununda işi proletaryanın niceliği yönünden ele almışlardır. Gözlerini Sovyet devrim inin biçimine dikip, onu reçete olarak ele alınca da, işçi sınıfının Türkiye'de devrim yapıp yapamayacağı kuşku götürür bir duruma gelmiştir.
Bu durumda kafaları sağa döndürüp en devrimci gördüğü güçten
medet ummak mukadder olur. Gerçekten de böyle olmuştur. «En
eskiler», «eskiler», sağa baktıklarında da hemen Kemalistleri yakalamışlar ve Türkiye devrimci hareketinin elli yıllık değişmez geleneğinin temellerini atmışlardır.
Mustafa Suphi ve arkadaşları Ankara'ya Kemalistlerin sözlerine
güvenerek geliyorlardı. Ama burjuvaziye güven, kendi güçlerine dayanmama acı sonu getirdi. Bağımsız proletarya hareketinin geliştirilmesi yerine belli bir demokrasi ve reformcu anlayış içerisinde görülen Kemalist iktidarın desteklenmesi (1921'e kadar) ve onun içerisinde yer almaya çalışmanın egemen olduğunu görüyoruz. Mustafa
Suphi'den teorik plânda belge mahiyetinde olabilecek bir-şey elde
edemediğimizden bu konuda fazla bir şey söyleyemiyoruz. Ancak o
dönemde mücadele içerisinde yer alan sol güçlerin inceleyebildiğimiz
kadarıyla bağımsız sosyalist hareketi sıkıca savunmadıklarını ve
Kemalistlerin de bundan yararlanarak her türlü muhalefeti ya bünyelerinde erittiklerini ya da fiilen yok ettiklerini söyleyebiliriz.
Mustafa Suphi'nin ölümünden sonraki dönemde, solda uzun bir
dönem etkinliğini sürdüren Şefik Hüsnü'nün görüşleri oldukça berraktır. Belirtmeye çalıştığımız sorunu en iyi biçimiyle onun yazılarında
bulabiliyoruz.
Şefik Hüsnü devrim konusundaki görüşlerini şöyle özetliyor:
«Yalnız bizde proletarya diyebileceğimiz emekçilerimiz arasında
henüz bir dayanışma duygusu, bir sınıf bilinci uyanmamıştır. Esasen
biz de Marx'ın DEVRİM İÇİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ MADDİ KOŞULLAR DA HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.» ( Türkiye'de Sınıflar, s.
54 Şefik Hüsnü.)
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Bu görüş «devrimin objektif şartları var mıdır, yok mudur» şeklinde ta 1969'da da mirasyedi PDA tarafından aynen tartışılıyor ve savunuluyordu. Buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç şu ki, Marx'ın
devrim anlayışının ne olduğu 1969'da olduğu gibi 1921' lerde de henüz kavranamamıştı.
Ancak Ş. Hüsnü bu sözleri ederken bir devrimin de zorunlu olduğuna inandığından, «İŞÇİ VE EMEKÇİ SİNİFİ ancak uzun ve yıpratıcı mücadelelerden sonra UYGUN BİR ZAMAN VE FIRSATTAN YARARLANARAK, bu asalakları haksız olarak işgal ettikleri iktidar makamından kovmayı başarır.» (a.g.e. s. 60) diyor. Bundan ne anladığını daha da açarak «her büyük devrim en az üç büyük aşamadan
geçerek amacına ulaşır.
«İktidara el koyma aşaması devrimci tedbirler ve şiddet devresi.»
«Birinci aşama için usul ve kural saptanamaz. Bu gergin bir mücadele dönemidir. Birbirini hızla kovalayan olaylar karşısında gerekli
kararları, duraksamadan, serinkanlılıkla almak, duruma hâkim olmak
için en az köklü önlemleri uygulamaktan çekinmemek...» (Ş, Hüsnü
a.g.e. s. 63) diyor. Burada pek açık bir şekilde görüldüğü gibi hiçbir
şey söylenmiyor. Yalnızca bir mücadelenin var olacağından ve bunun çetin olduğundan söz ediliyor. İşçi sınıfı önderliğindeki köylü
ordusunun uzun süreli bir halk savaşında başarılı olabileceği kesinlikle görülemiyor. Buna karşılık başka yerlerde söylenenler de göz
önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki sözlerin ne ifade ettiğini çıkartabiliyoruz, yani mevcut durumda iktidar mücadelesi yapmanın
olanaksız olduğu, işin ancak burjuva devriminin derinleştirilmesi çabalarından öteye varamayacağı kastediliyor. Bu «derinleştirme» görevi de Kemalist burjuvaziden bekleniyor. Bu bekleyiş o gün ortaya
çıkmış bir şey değil. Geçmiş içinde şunları söylüyor:
«Gerçi biz başlangıçta henüz siyasi inançları ve sınıfsal nitelikleri
biçimlenmemiş bazı ülkücü önderlerin kurtuluş savaşımızı GEREĞİ
gibi BAŞARDIKLARIN! ve değeri inkâr edilmez bir siyasi devrimi
başlattıklarını dikkate alarak Cumhuriyet yöneticilerine GENİŞ BİR
KREDİ açmıştık. Bizim gibi halkı yoksul ve orta hallilerden ibaret olan
bir ulusun yabancı kapitalizmin sömürüsü ve egemenliğinden uzak
kalmasının ancak ulusun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi ve köylü
sınıflarından güç alan, ortaklaşa yaşayışa dayanan ekonomik kuru-
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luşlarla mümkün olabileceğini ileri sürüyor ve yazılarımızda BU YÖNDE DEVRİMİMİZİN DERİNLEŞTİRİLMESİNİ HÜKÜMETİMİZDEN ( 9
) DİLİYORDUK. BÖYLECE KADERİMİZİ ELİNDE TUTANLARA, BİZİ
KURTULUŞA GÖTÜRECEK EN KESTİRME YOLU GÖSTERDİĞİMİZ KANISINDAYIZ...» (Ş. H. a.g.e. s. 237)
Bu sözler «işçi için kendi işini kendi görmekten başka kurtuluş yolu yoktur» şeklindeki bir eleştiri karşısında ediliyor ve bizim anlatm aya çalıştığımız şeyi, yani sağından medet uman anlayışı açık yüreklilikle anlatıyor. Bu sözleri bir Marksist’in etmesi kolay yenir yutulur bir şey değil. Karşısında da fazlaca söylenecek bir şey kalmıyor.
Yalnızca daha sonraki yıllarda hükümetten böyle bir şeyin gelmediğinin görülmesi, umutlan hükümetten, kendi başına bir Kemalizm’e
doğru kaydırmış ve bu görüşlerin mirasçıları elli yıl sonra «Kemalizm’le sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar yoktur» diyebilmişlerdir.
(Bak. Mihri Belli, Yazılar.)
Burada Şefik Hüsnü'nün topluca eleştirisi amacını gütmediğimizden diğer görüşlerini ele almıyoruz. Bu anlayışın değişik kılıklara
girerek günümüze kadar geldiğini, bazılarını belirleyip bazılarını ise
etkilemiş olduğunu belirtelim.
İşçi sınıfının devrim yapabileceği konusunda kuşku sahibi olan bir
diğer «en eski» sosyalist de uzun yıllar yılmaz bir araştırma ve mücadele içerisinde bulunan Hikmet Kıvılcımlı'dır. Kıvılcımlı, bu anlayışını Ş.Hüsnü'ye göre daha bilimsel bir çerçeve içerisinde koymaya
çalışmış, görünüşte devrimi kesinlikle işçi sınıfının yapabileceğini
anlatırken, onun varlığını ve gücünü ispatlamak üzere tarihin derinliklerine dalmıştır. O karanlıklar içerisinde bulduğu «önemli bir yasayı»
(!) getirip günümüze de uygulamıştır. Antika tarihte: Site halkı; barbarlar Türkiye'de: Proletarya; proletarya aydınları.
Kısaca formülasyonun özü şu: Site halkı devrim yapamıyor, «vurucu güç» barbarlar, onları kendileriyle birlikte sıçratıyor.
Proletarya kendisi devrim yapamıyor, «vurucu güç» proletarya
aydınlan onları sıçratıyor.
Kıvılcımlı'nın bütün tezi, devrim anlayışı, bunca basit bir formülasyonun ifade ettiğinden başka bir şey değildir. Ve sonuçta ortaya çıkan da karmaşık bir cunta teorisidir.
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Burada Kıvılcımlı'nın «vurucu güç» diye bulduğu «proletarya aydınları», «dört yüz aslan gelenekli» Kurtuluş Savaşı önderi Kemalizm’den başkası değil elbet.
İşte 1960'lara kadar sosyalist hareket bu çizgi-öz itibariyle işçi sınıfının gücüne güvenmeme ve onun bağımsız öz gücünü yaratma
konusunu hep kulak arkası etme anlayışı-içerisinde sürüp geldi.
Parti anlayışı da, mücadele biçimleri de buna göre şekillendi. Kısacası devrim bir başkasına yaptırılacak, hediye olarak işçi sınıfına
sunulacaktı.
Bu sağcı revizyonist gelenek, 1960 hareketinin şırıngasıyla birlikte
TİP içerisinde yeni biçimler kazandı. Eski biçimler kendilerini aynen
korurken, TİP içerisinde de sosyalizmin karikatürleriyle birlikte revizyonist geleneğin mirasçısı olarak legal sosyalizm egemen oldu. Bu
küçük burjuva sosyalizmi yine reformizmden başka bir içeriğe sahip
değildi.
Mihri Belli'nin «göğüsleme manevralarının» yanında, bu legal
sosyalizm «göğüsleme işini» daha sonralara bırakıp şimdilik oyunu
burjuvazinin izin verdiği çerçeve içerisinde oynayıp göğsünü güçlendirmeye girişti. ( 10 ) Bu anlayışın doğal ürünü olarak ta her alanda
pasifizm, devrimcilik olarak yutturulmaya çalışıldı. Elbette ki böyle bir
ortam antitezini de bünyesinde taşır, geliştirir. Nitekim böyle oldu.
Devrimci bir yan gelişmeye başladı.
1960 sonrası nisbî özgürlük ortamı içerisinde sosyalizmin moda
olmasıyla birlikte, çeşitli küçük burjuva sosyalist akımları sosyalizm
diye yutturulmaya çalışılırken özellikle gençlik hareketi içerisinde
sosyalizmin biliminin yaygınlaşmaya başlaması, her türlü hastalığına
rağmen gençlik içinde TİP oportünizmine karşı bir muhalefeti oluşturdu. Sosyalist hareketin hâlâ doğru bir politika ile sınıf temelinde
değil de aydınlar arasında sürüyor olması bu muhalefetin kısa zamanda büyük bir güç olmasını kolaylaştırdı. Esas tepki TİP pasifizmine karşı gelişti. İdeolojik düzeyin çok düşük olması, gençlik hareketinin «aman kıpırdamayalım, faşizm gelir» diyen TİP oportünizmi
yerine bu defa «aman küçük burjuva devrimcilerini küstürmeyelim,
millî cephe (!) yıkılır» diyen Türk solu oportünizmine güç vermesine
yol açtı. Türk solu, gençliğin aktivitesine sahip çıkarak (küçük burjuva
anlamda) onu yanına kazandı. Türk solu dergisi Millî Demokratik
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Devrim adına darbecilikten başka bir şey savunmuyordu. Tutarlı bir
anti-emperyalist mücadele içerisinde bulunan bir kısım gençlik önderleri çalışmalarının hatalarını ve amatörlüğünü fark ettikçe Marksist-Leninist teoriye daha sıkıca sarıldılar.
Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayan MDD tezi İçerisinde Türkiye
şartlarına uygun devrim tezini bulmaya, mücadeleyi sınıf temellerine
kaydırmaya, proletarya önderliği sorununu doğru biçimde gündeme
getirmeye ve Marksist devrim teorisinin kavranmasını sağlamaya
çalıştılar. Çeşitli oportünist akımların etkisi ile de gençlerin teoriyi
ihmal etmeleri, «teori teorisyenlerin işidir» anlayışına yönelmeleri,
entellektüel zibidiliğe duyulan öfke, gençleri belirli ölçüde dar pratik
sınırları içerisine hapsetti. Sınıfsal kökenden gelen disiplinsizlik, lümpen eğilimler, kariyerizm, eleştiriye tahammülsüzlük gibi bir sürü hastalık içerisinden gençlik hareketi düşe kalka ilerledi.
Gençliğin tutarlı anti-emperyalist tavrı, revizyonistlerde korku
uyandırırken, halk sınıfları ve devrimciler arasında cevap bulmaya,
onlarla yakınlaşmaya başladı. Ancak bir Marksist-Leninist partinin
öncülüğünün olmayışı gençlik hareketinin kendi hastalıklarını başka
alanlara taşımasına, onları da kendine doğru çekmesine yol açtı. Bu
da, halka öncülük edecek bir Marksist-Leninist partinin çekirdeğini
oluşturabilecek nitelikteki kadroların hatalı eğilimler kazanmalarına
ve Marksist-Leninist bir partinin kuruluşunun gecikmesine yol açıyordu. Bütün bunlara rağmen gençlik hareketi bir tarihsel dönemde Türkiye Sosyalist hareketinin öncüsü ve sözcüsü durumuna geldi. Ancak
Sosyalizmin kitleler arasında yaygınlaşması, kitle eylemlerinin her
sınıf ve tabaka tarafından yaygın bir biçimde ortaya konmaya başlaması, doğal olarak gençlik hareketinin, yani DEV-GENÇ'in bunlara
önderlik edemez hale gelmesini, yer yer onların gerisinde kalmasını
getirdi. Olması gereken de buydu zaten. Bu durum daha ileri görevleri üstlenmeyi gerektiren bir Marksist-Leninist partinin zorunluluğunu
yarattı. Özellikle gençlik hareketi içinden çıkan devrimci önderler bu
gerçekliği kavrayarak partileşme yoluna gittiler. Bu dönem zarfında
Türkiye'de kitlelerin sempatisini kazanan DEV-GENÇ' den başka
örgüt var olamadı. TİP revizyonizmi, işçi sınıfı partisi olma iddiasında
iken gençlik örgütünün gölgesinde kayboluyordu. Çünkü gençlik hareketi içerisinde gelişen -bütün hastalıklara rağmen- hep devrimci
yan, buna mukabil oportünist kanatta gelişen ise hep karşı devrimci
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yan oluyordu. Nitekim sınıf çatışması şiddetlendiğinde oportünist
kanat hakim sınıflara sağlamak durumunda olduğu desteği, ideolojik
olarak onu doğrulamak suretiyle sağlamıştır. ( 11 )

1971: PROLETARYA HAREKETİNDE DÖNÜM NOKTASI :
1971'e kadar açıkladığımız çerçeve içerisinde gelişen Türkiye
sosyalist hareketi kendi bünyesinde geliştirdiği ikinci çizgiyi fırlatıp
attı. Doğumdan çok daha önceleri büyük sancılar içerisinde kıvranırken yok edilmeye çalışılan çocuk, zorunlu olarak dünyaya gelince
sağ tarafından piç diye adlandırıldı. Ana karnında boğamadıkları
çocuğu dünyaya gelince öldürmeye çalıştılar. Ancak bunu başarmak
kolay değildi. Çocuk, çocukluğunun gereği olan birçok hataları yaptı.
Ama bilgi teorisinin açıkladığı biçimde de hatalarından dersler çıkararak büyümesine devam etti.
Bugün 1971 silahlı mücadelesinde yer alan birçok örgütler ve tek
tek kişiler çeşitli biçimlerde de olsa temel hatalardan birinin, «kitle
desteği sorunu olduğunu», kitlelerden kopmak olduğunu söylemektedirler. Elbette ki bunu tespit etmek yeterli olmamaktadır. Bu hatanın doğruya nasıl çevrileceğinin cevabını da getirmek gerekiyor. Bu
da bir anda başarılabilecek, kesin cevabı verilebilecek bir nokta değildir. Bu temel ve bir takım tali olan diğer hatalara yol açan nedenlerin neler olduğunu, doğru olarak geçmişin deneyleri arasından bulup
çıkarmak gerek.
Geçmişin revizyonizmini fark edenler arasında ondan tümüyle
kurtulabileceğini zannederek ideolojik mücadeleyi bir yana koyup
kendisini ilk fırlatıp atan THKO hareketi oldu. Mevcut durumu, hem
içinde yüzüp hem de ondan kurtulmaya çalışarak uzun boylu eleştiren tek hareket THKP idi. Zamanın en pis kesimlerinden biri içerisinde gelişen TKP-ML (TİKKO) hareketi THKO ve TKHP'nin deneylerinden yeterince yararlanamadan, içerisinde hareket edeceği ortamı
son derece yanlış bir biçimde değerlendirerek, Cin Devrimi kopyacılığı ile yeni çizgiye katılmaya çalıştı. Türkiye'ye özgü yolu bulmaya
çalışan ise yine THKP oldu.
Bu üç hareketin ortak ve belirleyici karakteri, geçmişin kendi gücüne güvenmeme anlayışına karşılık, proletaryanın kendi silahlı gücünü yaratma doğrultusunda mücadele oldu. Bu doğru, temel öncül
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üzerinde bir takım başka yanlışlara düşmelerine rağmen doğru çıkış
noktasını yakalamışlar ve yapılarını onun üzerine inşa ediyorlardı.
Sonuç olarak Türkiye'de Leninist parti anlayışına dair iki formülasyon ortaya çıktı:
Ordulu parti. Ordusuz parti.
Bu iki anlayış çizgileri devrim anlayışına bağlı olarak şunu ifade
eder:
Burjuvazinin çizdiği sınırlar içerisinde kalıp düzen örgütlerini yaratmak mı? Yoksa proletarya mücadelesinde hiç bir sınır tanımayıp
proletaryanın kendi savaş örgütünü yaratmak mı? Mao «Ordusu olmayan hiç bir parti iktidar olamaz» diyordu. Buna gerçekten inananlarla inanmayanlar arasındaki ayrım da lâflar ne olursa olsun, pratikte kendisini ele verir. Burada 1971 pratiği sağlam bir ölçüt olarak karşımıza çıktı. Bir kısım devrimci silaha sarılırken, diğer bir kısmı da
burjuvazi ile birlikte, bu harekete karşı «Anarşizm» diye ad koydu.
Burjuvazi için düzen açısından zararlı olan her davranışın anarşi
olarak adlandırılması çok doğaldır. Ancak bu davranışa kendilerine
devrimci diyen kişilerin Burjuvaziden de geç kalarak aynı adı koyması kimin ne tarafa yol aldığının ölçütü olur; evet silahlı hareket, düzenin olduğu kadar düzen örgütleri için de bir anarşidir. Ama devrimciler açısından bu böyle değildir. Lenin bunu şöyle açıklıyor:
«Maneviyat bozan gerilla savaşları değildir. Örgütlenmemiş, düzensiz, parti dışı gerilla hareketleridir. Gerilla savaşlarını suçlayarak
ve lanetleyerek kendimizi birazcık bile olsun bu en keskin maneviyat
bozukluğundan kurtaranlayız. Çünkü suçlama, lanetleme, derin iktisadi ve siyasal nedenlerin doğurduğu bir fenomeni hiç bir zaman
durduramaz.» (Marksizm ve Gerilla Savaşı s. 99)
Silahlı mücadeleye bu şekilde karşı çıkanların elbette ki devrim
yapmaya niyetleri olamaz. Silahtan, vebadan korkar gibi uzak duranlar, silahlı mücadelenin doğru biçiminin ne olacağı, hatalarının düzeltilmesi için neler yapılması gerektiğini bulmaya çalışmak yerine, onu
tümden yok edip Marksizm dışı göstermeye çalışırlar ve kendileri
Marksizm'in dışına düşerler.
Bu gün de Türkiye devrimci hareketinde var olan iki çizgi: Biri
geçmişteki mücadele anlayışını tümden yok etme çabası içinde; di-
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ğeri ise zorunlu olan bu mücadelenin ülke şartlarında nasıl verilec eğini bulma çabasında; biri kaşarlanmış; diğeri gençlik çağını yaşıyor.
Biri devrimci özü yok etmeye, diğeri onu geliştirmeye, her noktasına
hâkim kılmaya çalışıyor.
Bundan böyle mücadele birincileri yok etme, ikincilerin hatalarını
doğruya dönüştürerek devrimci özü her noktaya hâkim kılma doğrultusunda olacaktır.
Bu mücadelede de birincil olarak bu harekete karşı tutarlı bir eleştiri yöneltmek gerekir. Biz bu eleştiriyi aynı zamanda bir öz eleştiri
olarak yapmaya çalışacağız ve şimdiye kadar olan açıklamalarımız
da bu eleştiri, öz eleştiri çabasına bir giriştir. Bu eleştirilerimizde
geçmişteki revizyonist çizginin doğrudan doğruya devamı olanlarla
sayımız suyumuz yok, onlarla olacak mücadele, temel önermelerinin
doğruluğu yanlışlığı konusunda olacaktır. Silahlı mücadele konusundaki eleştiriler ve öz eleştirilerimizle ilgisi olmayacaktır.
Özet olarak THKP hareketinin yenilgisinin nedenleri koyduğumuz
genelin dışında değildir. Ancak bu aynı hataya her hareket farklı biçimde ulaşmıştır. Bunun için de bu hareketin stratejik ve taktik sorunlarını tek tek ele alıp incelemek ve genel hataya yol açanın neler
olduğunu bulmak gerekir.
THKP hareketini ele alışta, geçmişten gelen çizginin mahiyetinin
ne olduğunu açık seçik görebilirsek, onun bu gelişim içinde ne türden
bir etkiye sahip olduğunu da görebiliriz. THKP hareketini eleştirirken
onun, hem geçmişin mirasının ne ölçüde etkisinde olduğunu görmek,
hem de yeni doğmuş olan çizgi içerisindeki hata ve sevaplarını doğru
olarak tespit etmiş olmak gerekir.
THKP'nin hem geçmişten gelen çizginin -onun inkârı olduğu halde- etkisinden sıyrılamadığını ve hem de yeni yaratmış olduğu çizgi
içerisinde yenilgiye götürebilecek, doğrudan ya da dolaylı olarak
stratejiyi ilgilendiren hatalar işlemiş olduğunu söylediğimizde bu hareketten geriye, hiç bir şey kalmayacağını söyleyecek olanlara peşin
olarak bunun doğru olmadığını söyleyelim.
Kaba materyalistler mekanik bir biçimde de olsa her gerçekliği
çarpıtan idealizm karşısında, ruhun değil de maddenin birincil olduğunu söylerken, -eksik olduğu, bu nedenle de yanlış olduğu halde-
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gerçeği söylüyorlardı. Mutlaklığı olan maddenin bilince yansımada
bir göreliliğe sahip olduğunu bilen bir kimse için, bu durum şaşırtıcı
bir şey değildir. Feuerbach 17. yy. materyalistlerine göre çok daha
fazla gerçeği dile getirirken bir sürü yanlışı da savunuyor, ancak bu
durum onu materyalist olmaktan alı koymuyordu. İhtiyar Dietzgen
Marx'a onca yaklaşmasına rağmen yaptığı hatalarla birlikte ustalardan biri olmaktan geri kalmıyordu. Buna mukabil Teori ve Pratiği ile
ortaya konulmuş bir takım gerçekleri çarpıtabilmek amacıyla, bazı
gerçekleri" savunsa da, Marksizm'i «düzeltmeye» kalkışan Bernstein
ise, bir dönek olmaktan öteye varamıyordu.
Kısaca, her şeyi -en teme! Gerçekliği- çarpıtıp, devrimi sağındaki
güçlerden bekleyen anlayış karşısında -içinde yanlışlarını taşısa dateori ve pratiği ile onun zıddı ve temel gerçeğin ifadesi olan çizgiyi
yaratmış olan hareketten çok şey kalmıştır. Zaten hiç bir gerçek bir
anda bütünüyle kavranılmamıştır. Tarihsel gelişim içerisinde adım
adım kavranılmış, yanlışlardan adım adım arınılmıştır. Bu nedenle
de Türkiye'de ilk defa olarak burjuvaziye karşı kendi gücüne dayanarak baş kaldırma yoluna girmiş olan, yani, o zamana değin geçerli
olan, madde karşısında ruhun birincilliği anlayışı yerine maddenin
birincilliği anlayışını getiren, -ki, bu kadarla da kalmamaktadır- hareketin her noktası ile ele alınıp, tek tek incelenmesi zorunlu bir görevdir. ( 12 )
Bu görevin yerine getirilmesi elbette ki bir veya bir kaç kişinin yüklenebileceği bir iş değildir. Mutlaka hareketin gelişimi içinde ortaklaşa
bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu konudaki temel anlayış bu olmalı ve bu doğrultuda sürmelidir.
THKP hareketinde eleştirilerimizin yönleneceği iki temel nokta bulunmaktadır:
1. Geçmiş hareketlerin etkinliği altında Kemalizm sorununa getirilmiş olan bakış, pratikte devrimin müttefiklerine karşı yanlış tutum
ve müttefiklerin doğru olarak ayırt edilemeyişini getirmiştir. Ancak
geçmişe özgün olan sağındaki güçlerden devrim beklem e anlayışı
kesinlikle yenilmiştir.
Kemalizm, küçük burjuvazinin en sol kanadının milliyetçilik tabanında anti-emperyalist tavır alışı olarak görüldü. Bu gerçeğin yalnızca bir yanını abartmak, onun emperyalizmle uzlaşma yanının da var
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olduğunu ve bu nedenle devrimin tutarlı bir müttefiki olmayacağını
gizlemek anlamına gelir. Her ne kadar Batur-Gürler'in faşist olduğu,
gerçek Kemalist olmadığı söylendiyse de, onlar hiç karınları ağrımadan Kemalizm'i savunmuşlar ve hiyerarşik olarak onlara bağlı olan
genç Kemalistler de bundan zerre kadar etkilenmemişlerdir. Ancak
bu adamların kimler adına davrandıkları pratikte görülünce, birçoklarının küçük burjuva hayalleri yıkılmıştır. Zira bu yurtsever insanlar
inandıkları Kemalizm'in hâkim sınıflarla bu şekilde bağlantılı olduğunu görememişlerdir. Devrimcilerin görevi onları Kemalizm'in bu yanına karşı uyarmak, yani Kemalizm'in gerçekten belli bir sınıfın ideolojisi olduğu gerçeğini onlara anlatmaktı. Ama geçmişten kalan Kem alizm tabusuna dokunulamadı. O, en yararlı olabileceği sanılan bir
biçimde yorumlanmaya çalışıldı.
Küçük burjuvazi elbette devrimin müttefiki olacaktır. Ve değişik
kanatlarının devrime karşı olan tavırları da değişik olacaktır. Ancak
burada hiç bir zaman küçük burjuva müttefikleri seçmenin ölçütü
Kemalizm olmayacaktır.
Geçmişten alıp getirilen tek hata bu değil elbette; ama en önemlisi, müttefikler sorununu ilgilendireni.
2. Hareketin kendine özgü olan en önemli yanlışı o zaman var
olan kitle bağlarını geliştirmek suretiyle, oligarşiyle olacak sıcak mücadeleyi adım adım bunun üzerine inşa etmek yerine, yanlış bir öncü
savaş anlayışıyla, mevcut kitle bağlarının kopması ve kitlelerden
kopuk ve dağınık bir silahlı mücadelenin seçilmesi ve sınıf savaşını
salt silahlı mücadeleye indirgemek olmuştur. Yoksa yanlış silahlı mücadeleyi seçmekte değildi. Ancak o seviyede böyle bir silahlı mücadeleyi temel alarak yürüyebilmek için ülkenin ve devrimcilerin sübjektif koşulları elvermiyordu.
Bu anlayış silahlı mücadeleyi, bir avuç proleter devrimcisinin Oligarşi ile savaşma kadar indirgedi. Şöyle deniliyordu:
«Ülkemizdeki baş çelişki oligarşi ile halkımız arasındadır. Dip Not:
Bunun pratikteki görünümü halkın devrimci öncüleriyle oligarşi arasındadır.» (Kesintisiz Devrim ll-Ill) Silahlı mücadele anlayışının bu
noktaya gelebilmesinin elbette dayandığı teorik temeller mevcuttur.
Bu temeller emperyalizmin üçüncü bunalım dönemi, sunî denge ve
evrim devrim dönemlerinin iç içeliği anlayışından kaynaklanmaktadır.
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Bunlara ayrı bir yazıda değineceğiz. Kitlelerle birlikte sürdürülmeyen
her öncü savaşı oligarşi tarafından mutlaka yenilecektir. Silahlı mücadelenin tek kurtuluş yolu olduğunu anlamamış olan kitlelerden,
silahlı mücadelede bir destek beklemek bir hayal olur. Kitleler kendi
deneyleriyle öğrenirler. Bu gün reformistlere umutla bakan kitlelerden
silahlı mücadelede destek beklemeye imkân yoktur. Belli bir siyasal
mücadele içerisinde adım adım hazırlanmak, ona göre örgüt ve çalışma tarzları geliştirmek başka bir şeydir, bunlar olmadan siyasal
mücadeleyi temel olarak silahlı propaganda ile sürdürmek bir başka
şeydir.
«Siyasal mücadeleden silahlı mücadeleye geçiş, uzun bir hazırlık
devresi gerektiren, çok büyük bir değişimdir. Eğer ayaklanmanın bir
sanat olduğu söylenebilirse, bu sanatın esas içeriği mücadeleye, her
aşamada siyasal koşullara uygun biçimler vermesini ve her dönemin
siyasal mücadele biçimleriyle silahlı mücadele biçimleri arasındaki
doğru ilişkileri muhafaza etmesini bilmektir. Başlangıçta siyasal m ücadele esas görevdir, silahlı mücadele ikinci plânda kalır. Daha sonra, silahlı mücadelenin anahtar rolü oynadığı ikinci aşamaya ulaşırız.
Fakat bu dönemde bile silahlı mücadelenin ne zaman sadece belirli
bir bölge içerisinde, ne zaman ülke çapında anahtar rolü oynadığını
açıkça tanımlamamız gerekir.» (Vo Nguyen Giap, Ağustos 1945 Genel Ayaklanması) denilirken, başlangıçta neyin temel neyin tali olarak
alınması gerektiğini Giap çok açık olarak koymaktadır. Ancak bunun
başlangıçta silâha dokunulmayacak anlamına gelmediğini de hemen
ilave etmektedir.
Proletarya partisinin siyasal önderliği altında sıcak mücadele doğru biçimini bulacak ve kitlelerin kavrayışıyla yenilmez bir güç olarak
anti-oligarşik devrime kadar yenilgilerden geçerek ilerleyecektir. Bu
mücadelede işçi ve köylülerin önderi, modern sanayi proletaryası
temeli üzerinde yükselecek olan proletarya partisi olacaktır.

KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ. SAYI 1. Haziran 1976.

KURTULUŞ

59

EVRİM ve DEVRİM AŞAMALARI
Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme – ll
“Kesintisiz Devrim”de silahlı mücadelenin doğruluğu ve de haklılığı
anlatılırken “evrim ve devrim aşamalarının iç içeliği” üzerine belli bir
görüş getirilmektedir. Bu ifadenin ne
anlama geldiği, doğruluğu yanlışlığı
sorununa geçmeden önce, evrim ve
devrim konusu üzerinde bulanıklığa
yer bırakmamak amacıyla, Marksizm’de bunların ne anlama geldiği
konusunda bir ön açıklamanın zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bu açıklamayı yaptıktan sonradır ki, kesintisiz devrimde bunların ne şekilde
ele alındığı sorununa geçeceğiz.
MARKSİZME GÖRE EVRİM VE DEVRİM NE DEMEKTİR?
Metafizikçilerden ayrı olarak, diyalektikçilere göre gelişme, niceliklerin üst üste yığılmasıyla gerçekleşen bir büyüme olarak değil de,
belli bir seviyeye kadar biriken niceliklerin yeni bir niteliğe ulaşması
olarak ta görülür. Yani diyalektiğe göre, hareketin evrimci ve devrimci
olmak üzere iki biçimi vardır. Kısaca söylemek istersek, gelişme nicel
birikimlerin sıçramayla yeni bir niteliğe ulaşması demektir. Her yeni
niteliğe ulaşmak için asgari bir nicel birikimin zorunlu oluşu da “zorunluluk” denilen tabiat yasası gereğidir. ( 13 ) Bu şu demektir: Bazı
koşullar bir araya gelmeksizin belirli bir sonuç ortaya çıkamaz, yani,
yeni bir şey elde etmek istiyorsak onu oluşturacak asgari koşulları bir
araya getirmek zorundayız. İşte her “nitel değişikliği zorunlu kılacak
asgari nicel birikim” derken kastedilen de budur.
Nicel birikimler belirli bir seviyeye ulaştığında bir sıçramayla, bir
alt üst oluşla, bir buhranla yeni bir niteliğe ulaşırlar. ( 14 ) Yani nitelik
değişikliği bir patlama, sıçramadır. Ancak bunun da belirli sınırlamaları vardır. Her nitelik değişikliği bir patlama bir alt üst oluş şek-

BELGELER ……………….. 5. Kitap

60

linde gerçekleşmeyebilir. Belirli koşullar altında nitel değişiklik dereceli olarak adım adım da gerçekleşebilir. Bu konuda Stalin, “Son Yazılarında, sosyalist toplumda, kırdaki eski burjuva ekonomik düzeninin, patlamalı olarak değil de, bu düzenden sosyalist düzene tedrici
bir geçişle yeni bir niteliğe ulaştırılmış olduğunu anlatır. Ve bunu da
kendisi “dereceli nitel değişiklik” olarak adlandırır.
İster dereceli, ister sıçramalı olsun her nitel değişiklik asgari bir
nicel birikimi zorunlu kılar. Aksi düşünüş belli bir olguyu yaratmak için
gerekli olan unsurların bir araya getirilmesi zorunluluğunun inkârı,
niteliğin yoktan var edilebileceği iddiası, yani salt metafiziktir. Üç oksijen atomunu bir araya getirmeksizin ozon (03) yapmak mümkün
değildir. Nitel değişiklikte belli bir nicel birikimin gerekliliği sorununda
ozon örneğinin çok açık olmasına karşın plâstik maddelerin ergimesi
sorunu biraz daha karmaşık gibi görünür ve yanlış olarak dereceli
nitel değişikliğe örnek olarak gösterilir.
Bilindiği gibi plâstik yumuşayarak ergin sıvı hale geçer. Plâstik
maddelerdeki bu yumuşama gözle görülür bir biçimde olmasına karşın demirde bu kadar bariz değildir ama aynı olgu söz konusudur.
Bunun böyle olduğunu insanlar tâ ilk çağlarda keşfetmişler ve demir
işleyebilme olanağını bulmuşlardır. Bu yumuşama bütün maddeler
için şu veya bu ölçüde olmak üzere geçerlidir. Özünde bu olay molekülleri birbirine bağlayan enerji karşısında, moleküllerin ısı yoluyla
kazandıkları hareket enerjisinin giderek bu bağları koparacak güce
yaklaşması olayıdır. Katı dediğimiz madde belli bir seviyede kazanmış olduğu hareket enerjisiyle eski şeklini muhafaza edebiliyorsa yumuşamış olsa da, yani eski şeklini değiştirebilmek için parmakla
bastırmanın (mumda) veya çekiçle vurmanın (demirde) yeterli olduğu
bir düzeye gelmiş olsa da- yine de katı haldedir, nitelik değiştirmemiştir. Bu hareket enerjisi seviyesinde, nitelik değiştirebilmek için,
yine bir miktar ısıya ihtiyaç vardır. Olaya bu şekilde bakıldığında daha önce söz konusu ettiğimiz, her nitelik değişikliği için belirli bir niceliğin birikmesi gerektiği olgusu aynen geçerli olur.
Stalin'in sözünü etmiş olduğu dereceli nitel değişiklikle örnek olarak almış olduğumuz olayın her hangi bir bağlantısı yoktur. Stalin bu
konuda aynen şöyle diyor:
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“Sekiz-on yıllık bir süre içinde ülkemizin tarımında burjuva düzeninden, kişisel köylü işletmeciliği düzeninden, sosyalist kolhoz düzenine geçişi başardık. Bu, köyde eski burjuva ekonomik düzeni tasfiye
edip, yeni bir sosyalist düzen yaratan bir devrim olmuştur. Oysa, bu
köklü dönüşüm bir patlama yoluyla yapılmadı. (abç). Yani var olan
iktidarın devrilmesi ile değil de eski kırsal burjuva düzeninden yeni
bir düzene tedricen geçmekle (abç) yapılmıştır. Bu devrim bu şekilde
yapılabildi, çünkü bu, yukarıdan yapılan bir devrimdi, çünkü bu köklü
dönüşüm var olan iktidarın teşebbüsü (abç) üzerine ve köylülüğün
esas kitlesinin desteği (abç) ile başarıldı. (Stalin, Dilbiliminde Marksizm üzerine. Son Yazılar, 1950-1953 s. 34)
Görüldüğü üzere Stalin burada nicelik birikiminin gerekli olup olmadığı sorunuyla hiç ilgilenmemektedir, “var olan iktidar”, “köylülüğün büyük çoğunluğunun desteği” derken bunu apriori olarak kabul
etmektedir. Stalin'in asıl ilgilendiği sorun dönüşümün ne şekilde yer
almış olduğudur. Bunu belirtirken de bunun bir patlama olmaksızın
gerçekleştiğini söylüyor. İşte zaten konunun önemli yanı da bu idi;
yeni bir niteliğe geçerken bu geçişin patlamalı olup olmaması. Hepsi
bu kadar.
Bütün bunlardan sonra bir kere daha hatırlatalım. Hareketin iki biçimi vardır: Niceliksel değişiklikleri ifade eden evrimci form ve niteliksel değişiklikleri ifade eden devrimci form. Stalin bunları tanımlarken
şöyle der:
“İlerici unsurlar; günlük faaliyetlerini kendiliklerinden sürükledikleri
ve eski düzeni, küçük, nicel değişmelere uğrattığı zaman, hareket
evrimcidir.
“Aynı unsurlar, birleştikleri, bir tek görüşle davrandıkları ve eski
düzeni yok etmek ve yaşamı nitel olarak değiştirmek, yeni bir düzen
kurmak amacıyla düşman kampını süpürüp geçtikleri zaman, hareket
devrimcidir. (Stalin, Anarşizm mi. Sosyalizm mi? s.16)
Ve yine Stalin, “Evrim devrimi hazırlar ve onun için elverişli zemini
yaratır. Devrim ise evrimi sonucuna vardırır ve onun ilerideki aksiyonuna yardımcı olur”. (Anarşizm mi Sosyalizm mi? s.16) derken sorunu daha da açık bir duruma getirir.
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Hareketin bu iki formundan birini ortadan kaldıracak şekilde ilerleyen her düşünüş, kaderci bir biçimde yanlışlığa, gerçeği kavrayamamaya ve onu değiştirememeye mahkûmdur. Gerçeği yakalayabilmek için muhakkak doğru öncüllerden (premis) yola çıkmak gerekir. Yanlış öncüllerden yola çıkıp da tesadüfen doğruyu yakalayan
tanrının talihli kulları da yok değildir. Ancak bizim işimiz bilimle. Bilim
tesadüfe ne ölçüde ve hangi anlamda yer veriyorsa bizde o ölçüde
ona yer verebiliriz.
Bütün bunlardan başka hareketin nicel ve nitel formlarını birbirine
indirgeyen metafiziğe ait Doğurucu Evrim Teorisi yeninin niteliksel
olarak doğuşunu kabul etmekle birlikte diyalektik karakterdeki kendinden gelişmeyi inkâr eder. Devrimin bir önceki evrimde bulunan
öncüllerini hesaba katmaz. Yani, yeni ortaya çıkan niteliği havadan
getirir. Bu nedenle de metafiziktir.
EVRİM ve DEVRİM DÖNEMLERİ İÇ İÇE GİRMEZ:
Leninist kesintisiz devrim teorisi mücadeleyi iki evrede mütalaa
eder. Bu elbette ki, bir tercih sorunu olmayıp, bu öğretinin felsefi anlayışından, diyalektik hareket anlayışından kaynaklanmaktadır.
Marksizm her tarihsel döneme ilişkin olarak ta somut şartların' somut
tahlillerinden kalkılarak, mücadelenin her iki evresine, evrim ve devrim dönemlerine ilişkin mücadele yöntemlerini açığa çıkartır. Hiçbir
zamanda evrensel olarak geçerli olmak üzere bir takım mücadele
kategorileri yaratıp şunlar evrim dönemine aittir,, şunlar da devrim
dönemine diye bir ayrıma gitmez. Belirli somut koşullar içerisinde
geçerli olacak sorr derece çeşitli mücadele yöntemlerini uygular.
Yaptığı en temel ayırım hareketin iki formu olup bunlardan birinin
evrimci bir diğerinin devrimci olduğu ve birincinin ikinciyi hazırladığıdır. Marksizm ayrıca şunu da öğretir: somut koşullar ne kadar değişik
olursa olsun maddenin hareketinin evrensel yasaları değişmez; hareketin iki biçimi olup birincisi (evrimci) ikinciyi (devrimci) hazırlar.
Kesintisiz Devrim ll-lll adlı buroşürde ise evrim ve devrim aşamalarının iç içe girmiş olduğu şu şekilde anlatılmaktadır.
1. “Devrim için dolanbaçlı halk savaşının zorunlu durak olduğu
emperyalist hegemonya altındaki geri bıraktırılmış ülkenin somut
pratikleri, devrim sürecinin bu evreleri arasındaki ilişkilerde değişiklik
yapmıştır..”
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2. “Bu tip ülkelerde devrim aşaması kısa bir aşama değil, oldukça
uzun bir aşamadır. Evrim aşamasının nerede bittiği devrim aşamasının nerede başladığını tesbit etmek fiilen imkansızdır. Her iki aşama
iç içe girmiştir.”
3. “Emperyalist hegemonya altındaki bütün geri bıraktırılmış ülkelerde milli kriz tam anlamıyla olmasa bile mevcuttur. Bu ise devrim
durumunun sürekli olarak varolması, evrim ve devrim aşamalarının iç
içe girmesi bir başka deyişle silahlı eylemin objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.”
4. “Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde, evrim ve devrim aşamaları, bu şekilde bıçak gibi birbirinden ayrılamazlar. Bu aşamalar
birbirinin içine girmiştir.”
Evrim ve devrim aşamalarının iç içe girmiş olduğuna ilişkin bütün
olarak kısaca yukarıdakilerden başka bir şey söylenmiyor. Bu gün
bunlar üzerinde akıl almayacak derecede diyalektik (!) açıklamalar
getiriliyorsa da, biz bu konuyu ortaya getirmiş olanlar ne demek istemiş onu irdeleyelim.
Yukarıya aldığımız dört paragraftan birincisi değişik koşullarda evrim ve devrim aşamaları arasındaki ilişkilerde değişiklik olabileceğini
söylüyor. Halbuki diyalektik bize evrimle devrim arasındaki tek bir
ilişkiden, birincisinin ikincisini hazırlaması ilişkisinden söz eder. Bu
ilişkide de her hangi bir değişiklik söz konusu olamaz. İkinci paragrafta sözü edilen devrim döneminin daha uzun olması ise evrimle
devrim arasındaki bir ilişki değil, olsa olsa devrim döneminin kendi
karakteristiğidir. Zaten daha sonraki paragraflar, “ilişkiler” derken,
evrimle devrim aşamalarının birbirleri karşısındaki tek ilişkisinin söz
konusu edilmiş olduğunu göstermektedir. Yani birincisi ikincisini
hangi ilişki içerisinde hazırlamaktadır: gerçekten bir nitel değişikliği
sağlamak için nitel değişiklik olmaksızın, nitel değişikliğin dışında bir
düzeye kadar nicel birikimler sağlamak mı, yoksa bir yandan güç
biriktirirken, nicel gelişim sağlarken onunla iç içe olarak nitel değişikliği de gerçekleştirmek mi? Bazılarına sorun bu kadar basite indirgenemezmiş gibi gelebilir. Çünkü ikinci ve dördüncü paragraflardaki
cümleler farklı şeyler söylüyormuş gibi görünüp farklı yorumlara temel olabiliyor bugün. Ancak incelediğimizde göreceğiz ki bunlar yukarıda koyduğumuz sorunun yalnızca tamamlayıcı parçalarıdırlar.
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İkinci paragrafta “evrim aşamasının nerede bittiği, devrim aşamasının nerede başladığını tespit etmek fiilen imkânsızdır” ve dördüncü
paragrafta da “evrim ve devrim aşamaları bu şekilde (yani Lenin'in
koyduğu şekilde) bıçak gibi birbirlerinden ayrılamazlar” deniliyor. Bu
iki cümle ele alındığında problemin sanki evrim döneminden devrim
dönemine geçişle ilgili bir sorun olduğu zannedilebilir. Gerçekten bir
geçiş döneminde hareketin tam olarak hangi noktada form değiştirmiş olduğunu tespit etmek, oldukça zor bir olgudur. Hele toplumsal
olay gibi karmaşık bir süreçte böyle bir tespiti yapabilmek daha da
zordur ve izafiyet söz konusudur. Bu nedenle de toplumsal olaylardaki dönüşümler gerçek dönüşüm noktasında olmasa da belirli sürelerle ifade edilirler. Lenin bunu şöyle ifade ediyor: “...banka sermayesinin vb. tam hangi noktaya kadar geliştiğini, melikten niteliğe geçişinin tam nerde olduğunu görmek olanağını veren ayrıntılı istatistiklere
göz attık. Kuşku yok ki, doğadaki ve toplumdaki bütün sınır çizgilerinin koşullara bağlı ve değişebilir şeyler olduğunu söylemek bile gereksiz; bu bakımdan, söz gelimi, emperyalizmin “kesin” olarak ortaya
çıktığı yıla ya da on yıllık dönemi; tartışmak yararsız olacaktır.” (Lenin, Emperyalizm, s. 107)
Fakat burada ele alınmış olan sorunun geçiş dönemi karakteristiğine ilişkin bir şey olmadığı, bu iki cümlenin de hemen altında yer
alan sözlerde çok açık olarak görülmektedir: “Her iki aşama iç içe
girmiştir.” “Bu aşamalar birbirinin içine girmiştir.”
Üçüncü paragraftaki “evrim ve devrim aşamalarının iç içe girmesi
bir başka deyişle silahlı eylemin objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.” sözü bu “iç içe girmişliğin” bir çakışma olduğunu anlayabilmek için yeterlidir. Bu noktaya, “öncü savaşının sun'i dengeyi bozma
görevi” ışığında yaklaşır ve de “silahlı eylemin objektif şartlarının
varlığıyla”, “evrim ve devrim aşamalarının iç içe girmesi”nin aynı anlamda kullanıldığını hatırlarsak evrim ve devrim aşamalarının iç içe
girişinin bunların çakışması olarak görüldüğünü daha kolay kavrarız.
Suni denge üçüncü bunalım dönemi ülkelerinde baştan beri var olan
bir olgu olarak görülmektedir. “Suni denge hangi mücadele biçimi
temel alınarak bozulacaktır?” sorusuna verilen yanıtta, bilindiği gibi
“öncü savaşıyla” şeklindedir. Bu bize yalnızca ve yalnızca, öncü savaşını başlatabilecek bir parti olduğu takdirde her dönemde silahlı
propagandanın temel mücadele yöntemi olarak ele alındığını, silahlı
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eylemin objektif şartlarının başından beri var olduğunu başka bir deyişle evrim ve devrim aşamalarının ta başından beri iç içe girmiş
olduğunu, yani çakıştıklarını anlatır.
Bu nokta herhangi bir tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde açıktır.
Söz konusu edilen evrim ve devrim aşamalarının iç içe olması, hareketin evrimci formuyla devrimci formunun iç içe girip tek bir harekete
indirgenmesidir. Nicel değişiklikle nitel değişiklik tek bir hareket olarak sürmektedir. Hareketin böylesine tek bir biçime indirgenmesini
diyalektik kabul etmez. Bunu savunan tek bir görüş vardı: O da yazının başında açıkladığımız doğurucu evrim teorisidir. Diyalektik dışıdır.
Bu görüşün, sağ sapmanın mücadeleyi evrim devrim aşamaları
olarak ayırdıktan sonra evrim dönemini yaşıyoruz diyerek kendi pasifizmine evrim dönemini paratoner olarak kullanma çabasına karşı
öne sürülmekte olduğu açıktır. Bu görüş mücadeleden kaçıp gidenlere karşı mücadeleyi sürdürmek isteyenlerin ortaya koyduğu bir çabadır. Buradaki temel motif silahlı mücadeleyi reddedenlere karşı, silahlı mücadelenin her dönemde temel mücadele biçimi olduğunu
teorik olarak kanıtlama çabasıdır. Halbuki daha önceleri “Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine” adlı yazıda evrim devrim dönemleri sorunu
doğru ve açık bir biçimde konulmuştu. Yazıda şöyle deniliyordu:
“Gerçekten de proletaryanın özörgütünün olmadığı, devrimci işçi
ve köylü kadrolarının ortaya çıkmağı bir evre, evrim konağıdır. İçinde
bulunduğumuz dönemin ayırt edici özelliği ise budur. Proleter devrimcilerinin bu aşamadaki dili Almancadır. ...Her halükarda belli bir
sübjektif devrimci birikim oluşmadan ne Fransızca konuşulabilir ne
de devrim konağında olunabilir.” (Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine,
s. 72)
Kesintisiz Devrim ll – lll 'de ise: “...emperyalist hegemonya altındaki bütün geri bıraktırılmış ülkelerde milli kriz tam olgunlaşmamış
olsa bile mevcuttur. Bu ise devrim durumunun sürekli olarak var olması, evrim ve devrim aşamalarının iç içe girmesi, bir başka deyişle
silahlı eylemin objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.”
Görüldüğü gibi evrim ve devrim aşamalarının iç içe girişinin temel
nedeninin milli krizin sürekli olarak var olması olduğu söyleniyor. Bu
neyi ifade eder onu inceleyelim.
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Yazıda da belirtildiği gibi Lenin'e göre devrim aşamasında olunabilmesi için:
a) Proletaryanın bilinç ve örgütlenme seviyesinin devrim için yeterli olması şarttır,
b) Ezeni de ezileni de etkileyen bir milli bunalımın olması şarttır.
Bu iki şart her zaman için bir arada bulunmayabilir. Proletaryanın
bilinç ve örgütlenme düzeyi yeterli olduğu halde ezeni de ezileni de
etkileyen bir milli kriz olmayabilir ve tersi, milli kriz olduğu halde, devrimin yapılabilmesi için gerekli sübjektif koşullar yok ise devrimcilerin
de iktidar üzerine yürümesi imkânı ve devrim döneminden söz edebilme imkânı da yok demektir. Olgunlaşmamış olsa da salt bir devrimci durumun varlığı devrim döneminde olmayla özdeş tutulamaz.
Kitleleri harekete geçirebilme olanakları yok iken iktidar üzerine yürümeye kalkışmak yürüyeni kitleden koparır var olan güçlerini eritip
bitirir.
Lenin devrim durumu dediği olgunun (ekonomik ve politik buhranın) göstergelerini üç madde halinde sıraladıktan sonra şöyle' diyor:
“iradenin dışındaki bu objektif değişiklikler olmaksızın, yalnız tek tek
gruplar ve partiler değil, tek tek sınıflarda, genel bir kural olarak ihtilal
yapamazlar... her ihtilal durumu, yukarda belirtilen objektif değişikliklerin yanında sübjektif değişikliğin de, yani bir buhran döneminde bile
itilip düşürülmedikçe hiç bir vakit yıkılmayan eski hükümeti yıkacak
(ya da yerinden uzaklaştıracak) kadar kuvvetli bir ihtilalci sınıfın ihtilalci yığın eylemi yapmaya yetenekli olması halinde çıkabilir.” ( 15 )
Kısacası devrim için gerekli sübjektif koşullar yoksa mücadele
yöntemleri devrim dönemine, yani iktidarı ele geçirmeye ilişkin yöntemler yerine bu sübjektif denilen koşulların yaratılması için gerekli
olan yöntemler olmalıdır. Bunlar proletaryanın ve diğer emekçi sınıfların bilinç ve örgütlenme düzeyinin yükseltilmesinde, bunlarla sıkı
bağlara sahip, geniş kitleleri siyasal eyleme sürükleme yeteneğine
sahip proletarya partisinin yaratılmasında kullanılacak yöntemlerdir.
Bu yöntemler, geniş siyasal kitle gösterileri, kitleleri ve kadroları burjuva ideolojisinin etkisinden arıtmak amacıyla sürdürülecek ideolojik
mücadele, öz olarak ajitasyon, propaganda ve örgütlenme çabaları
olarak sınırlanır ve bunlarda evrim döneminde temel mücadele yöntemleri olmak zorundadırlar. Bunlara destek olmak üzere her türlü
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araç somut şartlara bağlı olarak yaratıcı bir biçimde kullanılır. Ancak
bu dönemde kitleleri bilinçlendirme ve örgütlemenin temel yöntemi
silahlı propaganda olamaz. Ayrıca bunu yürütecek gücü bulmakta
imkânsızdır. Hangi yöntemlerin temel, hangilerinin tâli duruma düşeceği ise, insanların niyetleriyle değil, mücadelenin gelişim seyriyle
belirlenecektir.
Durum bu olduktan sonra, yani devrim aşamasında olunamadıktan sonra evrim ve devrim aşamalarının iç içe olduğunu iddia etmek
mücadeleye ne getirecektir? Yukarıdaki sübjektif koşullar olmadan
temel alman silahlı mücadeleyi kim yürütecektir? Pratikte gördüğümüz ve kesintisiz devrimde de belirtildiği üzere asgari düzeyde örgütlenmiş öncü müfreze olarak şehir gerillası. Gerillanın eylemleri önce
halkın tepkileriyle oligarşi arasında kurulmuş olan suni dengeyi kıracak, bir yandan örgütlenmeyi geliştirirken bir yandan da gücü yettiği
ölçüde diğer mücadele yöntemlerini de kullanacak, kitlelerin bilinç
düzeyini yükseltecektir. Ancak kitlelerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi
onların burjuva ideolojisinin etkinliğinden kurtarma görevini silahlı
propaganda yerine getirecektir. Çünkü Kesintisiz Devrim Il-III 'te ideolojik mücadeleden kadroların eğitiminin anlaşıldığı ifade edilmektedir. Bu durumda da kitlelerin eğitimi silahlı propagandanın görevi
olarak kalmaktadır. Unutmayalım ki kulaklara çarpan silah sesleri
sosyalizmle özdeş değildir. Silahın ne için atıldığını bilmek bilinç düzeyine bağlıdır. Sosyalizmin öğrenilmesi de bir eğitim sorunudur.
Kitlelerin bilinçlendirilmesi sosyalizm tarafına kazanılması burjuva
ideolojisine karşı sürdürülecek sürekli bir ideolojik mücadelenin ürünü olabilir.
İşgalin gizli olduğu, ulusal kurtuluş bilincinin ancak ve ancak sınıfsal bir tabanda verilebileceği ülkemiz koşullarında, bu günkü çelişkilerin düzeyi ne olursa olsun halkı silahlı mücadele etrafında toplama
çağrısı cevapsız kalacak olan bir çağrıdır. Oligarşiye karşı mücadelede silahlı eylemden başka hiçbir yöntemin kalmamış olduğunu kitleler ancak kendi deneyleriyle kavrayabilirler.
Evrim dönemiyle devrim döneminin iç içe girdiği görüşü, görüldüğü üzere, “silahlı eylemin objektif şartlarının her dönemde varlığı” ve
uygulanabilirliğini kanıtlama görüşüdür.
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Burjuvazinin barışçıl yöntemlerle iktidarı terk etmeyeceği bir dönemde “mösyö burjuvazi silahı ilk çeken olmuştur” ve halkta buna
karşı koymak üzere karşı-zoru kullanma hakkına sahip olmuş demektir. Unutulmaması gereken nokta ise bir hakkın doğması ile onun
kullanılması arasındaki ayırımdır. Halk kendisini bastırmak üzere zor
kullanan burjuvaziye karşı aynı zoru kullanma hakkına sahip olur.
Ama bunu nasıl kullanacaktır? İşte sorun bu noktadadır. Bu hakkı
kullanıp kullanamamak objektif koşullar yanında doğrudan doğruya,
onun bilinç ve örgütlenme düzeyine bağlı bir olgudur.
Ancak sorun bunların ötesindedir. İktidar üzerine yürüyecek güce
sahip olamadıktan sonra devrim aşamasının evrim aşaması içerisine
sokulması hiç bir anlam taşımaz. Yapılacak bütün işler iktidarı ele
geçirecek gücü yaratma çabasına bağımlı olduğu müddetçe bizler de
evrim aşamasıyla bağımlıyız demektir.
KURTULUŞ
Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 2. Temmuz 1976.
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Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme – Ill
-IAnlaşılamayan bir sorun olduğu için önce Kesintisiz II - III’te Öncü
Savaşı'ndan ne anlaşılmakta olduğunu incelemek zorunluluğu vardır.
Çünkü geçmişte THKP hareketine sempati duyup, bugün onun görüşlerini savunduklarını iddia edenlerin tümü, bu görüşleri kendilerince yorumlayarak, ona ait olduğunu zannettikleri çalışma tarzları öne
sürmektedirler. Bizce bu iddia ile ortaya çıkan tüm görüşler, ya öncü
savaşıyla neyin kastedildiğini gerçekten kavrayamamakta, veya, iyi
niyetle devrimin pratik sorunlarına cevaplar getirmeye çalışmakta, ya
da devrimciler için eleştiri - özeleştirinin ne anlam taşıdığını kavrayamaksızın, bu görüşleri bir tabu düzeyine yükselterek, Çayanizm
yaratmaya çalışmaktadırlar. Bunların ötesinde, bu görüşe ait olmayan çalışma tarzlarının ona ait olduğu iddiasıyla, kıvırtmalara
imkân sağlayabilmek için bilimi tahrif etme yoluna giderek devrimci
kadroların bilimden uzaklaşmasına, kafaların karışmasına neden
olmaktadırlar.
Bu unsurlar, yapılan eleştirilere bilimsel bir çerçevede cevap vermek yerine, ya duygusal ajitasyon yapmakta, ya da sanki cevap veriyormuş gibi, eleştirilerin bütünden ayrı olduğunu, parça parça sa-
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ğından solundan tutulup çekiştirildiğini, tahrifat yapıldığını iddia ederek yan çizmektedirler.
Yapılan eleştiriler elbette ki bütünlüklü olmak zorundadır. Parçayla
bütünü açıklamaya çalışmak, olsa olsa formel mantığın işi olabilir.
Parça bütün diyalektik ilişkileri içerisinde ele alınmadıkça, ne bütün,
ne de parça hakkında doğru bir bilgilenmeye ulaşılamaz. Şimdiye
değin bizim yaptıklarımız bundan ayrı bir şey değildir. Başlangıçta
“Yol Ayrımı” yazısında, geçmişle bağlantılı olarak 1971'in genel bir
değerlendirmesini yapmış ve özel olarak da THKP hareketi üzerine
olan görüşlerimizi koymuştuk. Bu değerlendirme içerisinde 1971'in
Türkiye devrimci hareketine kazandırdıklarına yine genel olarak değinmiş ve THKP'nin yanlış bulduğumuz stratejik ve doğrudan doğruya stratejiyi ilgilendiren taktik ve teorik hatalarına dikkat çekmiştik. Bu
bir genel çerçeve teşkil ediyordu. Daha sonraki yazılarımızda ise
sorunu yanlış terimlerle tartışmamak amacıyla Marksist terminolojiye
belirli bir açıklık getirmeye çalıştık. ( 16 )
Bizim ortaya koyduğumuz görüşleri bütünlüklü bulmayanlar oldu.
Ancak cevaplarken bütünlüklü olduğumuzu kabul etmek zorunda
kaldılar. Bu zorunluydu ve bizim görüşlerimiz de belirli bir bütünlük
arz etmek durumundaydı. Özel olarak devrim anlayışı ve çalışma
tarzı konusunda, genel anlamda Kurtuluş'ta şunlar söyleniyordu:
“Kitlelerle birlikte sürdürülmeyen her öncü savaşı oligarşi tarafından mutlaka yenilecektir, silahlı mücadelenin tek kurtuluş yolu olduğunu anlamamış olan kitlelerden, silahlı mücadelede bir destek beklemek bir hayal olur. Kitleler kendi deneyleriyle öğrenirler. Bu gün
reformistlere umutla bakan kitlelerden silahlı mücadelede destek
beklemeye imkân yoktur. Belli bir siyasal mücadele içerisinde adım
adım hazırlanmak, ona göre örgüt ve çalışma tarzları geliştirmek bir
şeydir, bunlar olmadan siyasal mücadeleyi temel olarak silahlı propaganda ile sürdürmek bir başka şeydir.
“Siyasal mücadeleden silahlı mücadeleye geçiş, uzun bir hazırlık
devresi gerektiren, çok büyük bir değişimdir. Eğer ayaklanmanın bir
sanat olduğu söylenebilirse, bu sanatın esas içeriği mücadeleye, her
aşamada siyasal koşullara uygun biçimler vermesini ve her dönemin
siyasal mücadele biçimleriyle silahlı mücadele biçimleri arasındaki
doğru ilişkileri muhafaza etmesini bilmektir. Başlangıçta siyasal mü-
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cadele esas görevdir, silahlı mücadele ikinci plânda kalır. Daha sonra, silahlı mücadelenin anahtar rolü oynadığı ikinci aşamaya ulaşırız.
Fakat bu dönemde bile silahlı mücadelenin ne zaman sadece bir
bölge içerisinde, ne zaman ülke çapında anahtar rolü oynadığını
açıkça tanımlamış olmak gerekir.” ( 17 )
Burada çalışma tarzı ve devrim anlayışı konusunda oldukça açık
ifadeler yer almaktadır. Eleştirirken kendi önerisini de ortaya koyan
bir paragraftır bu. Daha sonraki yazılar ise sorunu parça parça ele
alıp “çekiştiren” bir anlayışın değil, bütün olarak konulan görüşlerin
değişik açılardan daha da açılarak ele alınmasının ürünüdürler. Ve
bu açılımlar temel kavramlara yönelerek ilerlemiştir.
“Kişi genellikle çaresizliğe düştüğü zaman sinirlenir” derler. Bu,
ideolojik tartışmada bir o kadar daha doğrudur. Bugün bizim getirmiş
olduğumuz eleştiriler karşısında öz itibariyle söyleyecek söz bulamayan arkadaşlar, yazılarımızdaki özü bir yana koyup, genel olarak
hata aramaya çıkmaktadırlar. Bu yolda yürümeye devam ettikçe,
belki yazılarımızda bazı hatalar bulabilirler, ama Türkiye sosyalist
hareketine beş kuruşluk yararları olmaz. İşin doğrusu bizim muhtevada neler önerdiğimiz konusuna eğilmeleridir. Bu durum kendileri
için olduğu kadar, Türkiye sosyalist hareketi için de yararlı olacaktır.
Bu çerçeveye ulaşamadıkları sürece de daha bize çok “sinirleneceklerdir”. Ama sinirlenmek, çamur atmak, sunî çizgiler çizmeye çalışmak neye yarar. Bilimin yolu tektir. Yarın kabul edeceğimiz gerçeği,
inatçılığı, kariyerizmi ve duygusallığı bir yana koymaya gayret ederek, bugünden kavramaya çalışsak, ya da şu anda kabul etmekte
olduğumuzu ilân edersek, yapılması gerekeni yapmış oluruz.
Bu sözcükler, “Mahir Çayan'ın görüşleri arkasına saklanarak grup
yaratılmasına engel olacağım” diyen ve bu anlayışı paylaşmalarına
rağmen bugün, bizimle olan ideolojik ayrılığı “bu arkadaşlar geçmişi
eleştiriyorlar, ben ise geçmişe katılıyorum, işte aramızdaki ideolojik
ayrılık budur” diyerek belirlemeye çalışan ve şu anda bu çizginin
üzerinde yer alan arkadaşlaradır; ve aynı zamanda bu sözcükler,
Kesintisiz Devrim II-III'ü geliştiriyoruz diyerek, onunla alâkası olmayan, o çizgiyi çoktan terk etmiş olmalarına rağmen tam bir ideolojik
kargaşa içerisinde, “geçmişi biz temsil ediyoruz” iddiasında olan arkadaşlaradır.
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Davulun sesini uzaktan tatlı tatlı dinleyenlere, hedefe bir tek kurşun atmışlar mıdır, onu sorarız. Gerilla üzerine uzun uzun yazılar
yazıp, sağa sola korkaklık, pasifizm yaftası yapıştırmak kolaydır,
ama sosyal pratik insanın çanına ot tıkar. Geçmişte de çok rastlanılmıştır, “halk savaşı, halk savaşı” diye haykırıp, zamanı geldi denilince de, “ayakkabılarını boyatmaya gidip”, bir daha görünmeyenlere;
Kızıl Bayraklı gazeteler çıkarıp, ayaklanma çağrısı yapıp, sonra da
“biz devrimci harekete lâzımız” deyip, kızıl bayrak yerine beyaz bayrak çekenlere; tehlike geçince yeniden aslan kesilenlere. Tarih bunları da yaşadı. Yeniden de yaşayacağı muhakkaktır.
-IIKesintisiz Devrim'de mücadele yöntemleri genel olarak dünya ve
ülkenin tahlillerine dayanılarak getirilmekte, doğru bir noktadan yola
çıkılmaktadır. Buna dayanarak ülkenin ekonomik ve siyasal durumu
tahlil edilerek önemli bir sonuca ulaşılmaktadır:
SUNÎ DENGE
Ülkenin ve kitlelerin durumu konusundaki bu son derece önemli
değerlendirme kavranılmadıkça, öncü savaşının anlamı kavranılamaz.
“... Kısaca özetlediğimiz bu yeni sömürgecilik metodu, bir yandan
emperyalizmin ülkeye iyice yerleşmesi (yani emperyalizmin sadece
dışsal bir olgu değil, aynı zamanda içsel bir olgu haline gelmesi) sonucunu doğururken, öte yandan geri bıraktırılmış ülkelerde, geçmiş
dönemlere kıyasla izafi olarak - feodalizmin etkin olduğu, eski sömürgecilik dönemine kıyasla - belli ölçülerde pazarın genişlemesine
paralel olarak toplumsal üretim ve nisbî refahı arttırmıştır. (abç).
“ Bunun sonucu olarak, geri bıraktırılmış ülke içindeki çelişkiler
yumuşamış (feodal döneme kıyasla) halk kitlelerinin düzene karşı
tepkisi ile oligarşi arasında sunî bir denge kurulmuştur, (abç)” ( 18 )
Gördüğümüz gibi doğru bir anlayışla determinizmden yola çıkılmaktadır. Feodal döneme göre toplumsal üretim artmış, bu artış haliyle nisbî bir refah, yaratmış ve bu nisbî refaha paralel olarak da ülke
içerisindeki çelişkiler yumuşamıştır. Burada, tahlilin en önemli nokt asına gelmiş oluyoruz. Devrimi yaratacak olan güçlerin hakim sınıflar
karşısındaki durumu determinist bir yön, yani doğrudan doğruya
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ekonomiye bağlı bir yön ile tespit edilmektedir. Kitlelerin düzene karşı olan tepkilerinin yumuşamış olduğu söylenirken, haliyle bu tepkilerin ifadesi olan kitlelerin kendiliğinden gelme eyleminin de gerilemiş
olacağı zımnen kabul edilmektedir. Bu aynı zamanda kitlelerin siyasetten de uzaklaşmaları, devrimci harekete karşı ilgilerinin azalması
anlamına da gelir. Zaten Kesintisiz Devrim II-III'te de durum bu şekilde tespit edilmektedir.
Determinist yan bu şekilde tespit edildikten sonra, buna bağlı olarak kitlelerin düzene karşı olan tepkilerinin yumuşamasında etken
olan diğer faktörler de ele alınmaktadır.
“Emperyalist işgal gizlendiği için - emperyalizm aynı zamanda içsel bir olgu haline geldiği için- halk kitlelerinin milliyetçi tepkileri,
gâvur allerjisi nötralize olmuştur.” ( 19 )
Görüldüğü gibi birinci alıntıda sınıfsal tepkilerin yumuşama nedeni
getirilirken, burada da ulusal tepkilerin yumuşaması dile getirilmektedir. Objektif olarak bu durum söz konusu iken yeni sömürgeciliğin bir
başka özelliği olarak da:
“Ülke içindeki pazarın genişlemesine paralel olarak şehirleşme,
haberleşme ve ulaşım çok gelişmiş ve ülkeyi ağ gibi sarmıştır. Eski
dönemlerdeki halkın üzerindeki zayıf feodal denetim, ...yerini çok
daha güçlü devlet otoritesine bırakmıştır. Oligarşik devletin ordusu,
polisi ve de her çeşit pasifikasyon ve propaganda araçları ülkenin
her köşesinde egemenliğini kurmuştur.” ( 20 )
Bütün bu objektif ve sübjektif faktörler birleştirilerek sunî denge
daha da detaylandırılmış olmaktadır:
“Artık geri bıraktırılmış ülkelerdeki oligarşik devlet aygıtı, mevcut
üretim ilişkilerini -buna ülkedeki üretim ilişkileri iç dinamikle gelişmediği için, emperyalist üretim ilişkileri ( 1 ) (abç) demek yanlış olma1

Literatürde emperyalist üretim ilişkileri diye bir üretim ilişkisi söz konusu değildir. Her nhe kadar terim emperyalizme bağımlılık sorununu anlatabilmek için
kullanılmış ve ifade ettiği anlam açık ise de, sorunu doğru terimlerle ele almanın
yararı vardır.
Bildiğimiz gibi üretim ilişkileri, üretim süreci içerisinde insanların karşılıklı olarak kurdukları ilişkilerin hukuki üst yapıdaki ifadesidir. Üretici güçlerle üretim ilişk i-
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yacaktır- uzun bir süre koruyabilecek seviyeye gelmiş, bu ülkelerdeki
halk kitlelerinin, özellikle geniş emekçi yığınlarının tepkileri pasifize
edilerek, bu tepkiler ile oligarşi arasında sunî bir denge kurulmuştur.”
( 21 )
Zaten “nisbî refahın” artışıyla zayıflamış olan tepkiler, güçlü oligarşik devlet aygıtının çeşitli yöntemleriyle kolayca denetim altına
alınabilmekte ve bu durum uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Her
ne kadar suni olan bir dengeden söz edilse de, tanımlanan olay birinci olarak bir denge değil, halkın aleyhine olan bir dengesizliktir;
oligarşinin üstte, halkın altta olduğu bir dengesizliktir. Denge sözcüğünün kullanılışındaki asıl amaç, zayıf tepkileriyle halkın altta, oligarşinin ise üstte olduğu bir durgunluk durumunun sürüp gittiğini anlatabilmektir. İkincisi bu durum, sunî olarak nitelendiriliyorsa da, objektif
bir temele, ekonomik bir temele sahip olan bir olgudur, çünkü “ekonomik yapının getirdiği refahın tepkileri yumuşatmasının” bir ürünüdür.
Bütün bu söylentileri toparlayacak olursak, şu sonuca ulaşırız:
Kitleler; “nisbî refahın sonucu bir rahatlama içerisinde”, “günlük
maişet derdi içinde kaybolmuş”, “emperyalist yayınla şartlanmış”,
“düzenin şu ya da bu partisine umudunu bağlamış”, uyuşuk, pasifist,
“apolitik” bir durumdadır.
Kitlelerin durumu bu şekilde tespit edildikten sonra Kesintisiz Devrim II-III'te şu sorular sorulmaktadır:
1) “Emperyalizmin işgali altında olan ülkelerde emperyalizm ve
oligarşiye karşı mücadele nasıl yürütülecektir?

leri bütününe üretim tarzı adı verilir. Ve üretim tarzı, artı-ürüne el konuluşun biçimine göre adlandırılır. Böylece ele alındığında yukarıda tanımlanan olgu artı-değer
sömürüsü ve tamamıyla kapitalist üretim ilişkileridir. Ve emperyalist üretim ilişkisi
diye de emperyalizme bağımlı olan bir ülkedeki ilişkileri, yani kapitalist üretim
ilişkiler kastedilmektedir.

KURTULUŞ

75

2) “Oligarşi ile halkın memnuniyetsizliği ve tepkileri ( 2 ) arasındaki sunî denge hangi mücadele biçimi temel alınarak bozulacaktır?
3) “Halkı devrim saflarına çekmek için hangi mücadele metodunu
temel olarak seçeceğiz?
4) “Geniş bir siyasi gerçekleri açıklama kampanyasının temel aracı hangi mücadele biçimi olacaktır?.” ( 22 )
Birinci nokta hariç, diğer üç nokta yukarıda açıklanan durumda
bulunan kitlelerin devrim saflarına kazanılması için hangi mücadele
metodunu temel almalıyız sorusunu ortaya getiriyor. Bu soruyu cevaplayabilmek, emperyalizm ve ülkenin tahlili, devrim, çalışma tarzı
ve örgüt konularında etraflı bir inceleme ile mümkün olabilirdi. Kesintisiz Devrim II - IlI'te de böyle yapılmıştır. Üçüncü bunalım dönemi,
ülkenin koşulları incelenerek bu koşullarda geçerli olacak devrim,
çalışma tarzı ve örgüt anlayışları getirilmiştir. Soruna yeni cevaplar
getirmeye zorlayıcı yan, gerçekten dünyanın 1945'lerden sonra, yani
üçüncü bunalım dönemi dediğimiz dönemde yeni özellikler arz etmesiydi. Bu yeni özellikleri muhtevada arıyoruz demek, Leninizmi aşı yoruz, Leninizm geçtiğimiz dönemin Marksizmi idi demekti ki, bu Marksizmle özde çelişme anlamına gelirdi. Kesintisiz Devrim II - III'te böyle bir iddia söz konusu değil. Tam tersine:
“... emperyalizmin özü değişmemiştir. Değişen, emperyalistler
arası ilişki ve istismar biçimidir. Bu bakımdan, emperyalist dönemin
Marksizm’i olan Leninizm’in evrensel tezleri, emperyalizm bir sistem
olarak çökene kadar geçerlidir.” ( 23 ) denilerek, devrim sorunu Leninist kavramlar temel alınarak tartışılmaya ve genel bir devrim teorisine ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Evrim - Devrim ve Millî Kriz
Kesintisiz Devrim II - IlI'te ele alman Leninist kavramların başında
Millî Kriz Sorunu gelmektedir. Daha önce “Kurtuluş”un ikinci sayısında tartıştığımız evrim ve devrim aşamalarının iç içeliği de buradan
kaynaklanmaktadır.
Birinci olarak Marksist devrim teorisi anlatılırken:
2

Burada tepki sözcüğü karışıklığa yol açmasın. Yukarıda söylendiği gibi, bunlar
pasifize olmuş tepkilerdir.
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“Lenin'in ayırımına göre, devrim aşamasında olunabilmesi için:
a) proletaryanın bilinç ve örgütlenme seviyesinin devrim için yeterli olması gerekir, (Devrimin sübjektif şartlarının uygun olması şarttır)
b) ezeni de, ezileni de etkileyen bir millî bunalımın olması şarttır.”
( 24 ) diye sorun ortaya konulmaktadır.
Aynı millî bunalım kavramının, üçüncü bunalım döneminde emperyalizmin işgali altındaki ülkeler için (açık ve gizli işgalin aynı sonuçlan doğurduğu kabul edilerek) aldığı biçim incelenmektedir.
“Bu ülkelerdeki emperyalist hegemonya bağımsız bir milli burjuvazinin gelişmesine engel olduğundan ülke kapitalist bir ülke olsa
bile, var olan kapitalizm kendi iç dinamiği ile gelişmediğinden çarpıktır, emperyalizme göre biçimlenmiştir. Emperyalist hegemonya toplumun kendi iç dinamiği ile gelişmesine engel olduğu için ülke alt
yapı ilişkilerinden üst yapısına kadar, milli bir kriz içindedir.
“Bu milli kriz, tam anlamı ile olgun değildir. Ancak şu veya bu ölçüde vardır. Var olan bu krizin derinleştirilip olgunlaştırılması, tamamen o ülke devrimcilerine bağlıdır.” ( 25 )
Burada söz konusu edilen milli krizin Lenin'in koyduğu milli krizden farklı olduğu:
“Bütün geri bıraktırılmış ülkelerin pasifistleri Lenin'in klâsik tanımına (abç) dört elle sarılırlar.” ( 26 ) denilerek anlatılmaktadır. Ancak bu
olgunlaşmamış olsa da yukarıda açıklanan şekilde bir milli krizdir.
Bu milli kriz kavramından hareketle, sübjektif şartlar söz konusu
edilmeksizin evrim ve devrim aşamaları arasındaki bir ilişkiye geçilmekte ve bunun sonucu olarak da silahlı eylemin objektif şartlarından söz edilmektedir.
“Emperyalist hegemonya altındaki bütün geri bıraktırılmış ülkelerde milli kriz, tam anlamı ile olgunlaşmamış olsa bile mevcuttur. Bu
ise devrim durumunun sürekli olarak var olması, evrim ve devrim
aşamalarının iç içe girmesi, bir başka deyişle silahlı eylemin objektif
şartlarının mevcudiyeti demektir.” ( 27 )
Yukarıdaki alıntı bir mantık zinciri şeklinde, emperyalist hegemonyanın sürekliliğini, dolayısıyla sürekli bir milli krizi, sürekli bir devrim
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durumunu, her zaman için evrim - devrim aşamalarının iç içeliği ve
sürekli olarak silahlı eylemin objektif şartlarının mevcudiyetini ortaya
koymaktadır. Yani bu zincir sürekli devrim durumunun varlığı sonucu
evrim - devrim aşamalarının iç içeliğini de sürekli kabul etmekte ve
ayrı bir evrim dönemini tanımamaktadır. Bu nokta evrim - devrim
aşamalarının iç içeliğini kabul edip de, ayrıca bir evrim döneminden
söz eden arkadaşlar için devrimci dürüstlüklerini koruyabilmeleri açısından hayatî önem taşımaktadır.
Buraya kadar olan kısımda dört önemli noktayı tespit ettik:
I- Sunî denge
II- Sürekli milli bunalım
III- Evrim - devrim aşamalarının her zaman iç içeliği
IV- Silahlı eylemin objektif şartlarının her zaman var olduğu.
Bunlar içerisinde hangi mücadele yönteminin seçilmesinin gerektiğini belirleyen -bir soyutlamaya giderek- birinci ve dördüncü noktalardır. Bu sonuca varabilmek için daha önce sorulmuş olan dört soruyu hatırlamamız gerekir.
“Oligarşi ile halkın memnuniyetsizliği ve tepkileri arasındaki sunî
denge (abç) hangi mücadele biçimi temel alınarak bozulacaktır.” (28)
Eğer devrimciler halkın kurtarıcıları değil de, onunla birlikte kurtuluşu arayan insanlarsa ve devrimci mücadele onlarla birlikte sürdürülecekse, her şeyden önce “politikayla ilgilenmeyen”, “uyuşuk”, yani
sunî denge koşulları içerisinde olan kitlelerin bu durumdan çıkarılması gerekir ki, devrimci hareket içerisinde yer alsınlar.
İşte Kesintisiz Devrim II - III'ün silahlı mücadele konusunda ortaya
getirdiği özgün anlayış yukarıda anlatılan “sunî denge”nin kırılması
anlayışıdır. Ve sunî dengenin de ancak silahlı propaganda sayesinde
kırılabileceğini, başka mücadele yöntemlerinin sunî dengeyi kırmak
yerine onu devam ettireceğini Kesintisiz Devrim II - III şöyle anlatır:
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“...bu tip ‘klâsik kitle’ çalışması ( 3 ) ile ekonomik-demokratik mücadeleyi, politik mücadeleye dönüştürmek isteyen örgütler, düşmanın askerî üstünlüğü ve baskısı karşısında güçsüzlüğe düşecekler,
giderek iyice sağa kayacaklardır.
“Bu yol 'oligarşik diktatörlük ile halktan gelen baskı arasında kurulmuş sunî dengeyi bozacak yerde onu devam ettirecektir' “ (Che). (
29
)
Bugün hem Kesintisiz Devrim II - IlI'te savunulan görüşleri savunduklarını iddia eden, hem de sunî dengeyi kırmak için yapılması gereken silahlı propagandadan kaçan arkadaşların dayanağı Kesintisiz
Devrim'de karşı çıkılan “asgarî örgütlenme”dir. Niçin söylediğinizi
yapacak kadar dürüst olamıyorsunuz sorusuna verilen cevap; ya
“henüz parti yok”, ya da “asgarî örgütlenme” olmakta ve bu sözcüklerin arkasına sığınarak günler, aylar, hatta yıllar geçmektedir.
Doğrudur. Kesintisiz II - III partisiz bir silahlı propagandayı savunmamaktadır. Ama aynı zamanda partinin savaşa savaşa kurulacağını belirtmekte ve hiç de parti kavramının biçimiyle ilgilenmemektedir. Onu ilgilendiren partinin muhtevası ve yerine getireceği işlevdir.
Bu konuda THKP pratiği en açık delildir. THKP belirli bağlarıyla son
derece küçük bir azınlık tarafından kurulmuş ve siyasi çizgisini hayata geçirmeye çalışmıştır.
'26 Temmuz Hareketi' de Sierra Maestra'da mücadeleyi çok küçük bir azınlıkla başlatmıştır.
Kesintisiz Devrim II - III bu konuda şöyle diyor:
“Bu dönemde bir devrim olmuştur. Ve bu devrimi yapanlar, işe silahlı propagandayı temel çarpışma biçimi olarak alıp, öncü savaşı ile
başlamışlardır.

3

Klasik kitle çalışmasından kasıt: “Kitlelerin içine girerek, kitlelerin acil gereksinmeleri etrafında kitleleri örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi bilinç götürüp örgütleme, yani emekçi kitleleri ekonomik hak ve istemleri etrafında örgü tleyip siyasi hedefe yönlendirme” (a.g.e., s. 339)dir.
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Bu tarihsel durumun bu Leninist çalışma biçimini temel alan devrimci hareketler, bugün dünyanın kırlık bölgelerinde halkların kurtuluş
destanını yazmaktadırlar.” ( 30 )
Bu paragraf aynı zamanda mücadeleye ne zaman ve neyle başlanılması gerektiğini de açıklığa kavuşturmaktadır: işe silahlı mücadele ile başlamak. Dergi çıkararak değil.
Her ne kadar belirttiklerimiz Kesintisiz Devrim II - III'e göre neyle,
nasıl başlamak, yani çalışma tarzı ve partinin nasıl olması gerektiği
konusuna yeterince açıklık getiriyorsa da, “asgari örgütlenme” konusundaki görüşleri de aktarmakta yarar var. Yapacağımız aktarma,
Kesintisiz Devrim II-lII'ü savunuyoruz diyerek söylediklerini göz ardı
edenlere çok önceden verilmiş çok iyi bir cevap niteliğinde de olacaktır. Biraz uzun olsa da aktaralım:
“Elbette bu yoldan gidildiğinde de görünüşte bazı ilerlemeler olacaktır. Ancak, bu yolun savunucuları, giderek, başlangıçta savaşçı
niteliklere sahip olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecek, yozlaşacak
ve giderek bürokratlaşacaklardır. Yitirilen devrimci öz ve de pasifize
edilmiş beş-on emekçi; işte bu görüşün yolu basitleştirilince budur.(4)
4

Bu çizginin kitleleri bilinçlendirme politikası:
- Merkezi periyodik bir yayın organı (abç) (Siyasi gerçekleri açıklama kampanyasının bir aracı olarak) (Devrimci Gençlik Dergisi-Kurtuluş).
- Broşürler (abç) (Devrimci Gençlik Yayınlarından 5 broşür - Kurtuluş)
- Nakil ip görevini yapan merkezî organın dağıtım şebekesinde, mahalle birim
alınarak bürokratik kademelerini kurma
- Ve de sözde askerî hareketlerin (silahlı propaganda değil!) asgari örgütlenmesi, (abç)
“Bütün bunlara revizyonistler stratejik örgütlenme derler, önce bu sözde stratejik örgütlenme için çalışılır, (abç)
“Ancak oligarşinin baskı ve tenkil politikasının ağır şartları altında:
- Merkezi periyodik yayın organı ve broşürler çıkarmak
- Klasik sözde kitle çalışması ile devrimin 'taze kuvvetlerini' (abç) oluşturmak.
“Henüz oluşum halinde olan ve asla da stratejik örgütlenme aşamasında olmayan örgütün yöneticilerinin ve önde gelen üyelerinin çalışmalarını, dergi ve broşür
çıkarmaya ve dağıtmaya teksif eder. (abç).
“Karşı devrimin baskı şartları altında örgüt bir türlü silaha sarılacak seviyeye gelemez. Zaman geçer. (Şimdilik 1972'den 1976'ya kadar - Kurtuluş)
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“Karşı devrimin baskı şartları altında örgüt bir türlü silaha sarılacak seviyeye gelemez. Zaman geçer. (Şimdilik 1972'den 1976'ya
kadar - Kurtuluş)
“Asgari örgütlenme (abç) için şartlar bir türlü hazır olamaz. Giderek örgüt tam bir bürokratizmin batağına saplanır. Üyelerdeki savaşçı
ruh (eğer varsa) yiter, elemanlar merkezi organın çıkmasını bekleyen
gazete bayilerine dönerler. Dağıtılması güç, okuyucusu fazla olmayan gazete bayileri halinde 'işçi - köylü bölge komiteleri' iki üç sözde
yönetici pasifistin (abç) gevezelik, entellektüel tartışma ve de rapor
alan, rapor veren bir bürokratik mekanizması haline dönüşür.
Bu kadarı dedikleri ile -ki dedikleri de Arap saçına benzer- yaptıkları arasında tutarlılık olmayanlara Kesintisiz Devrim II - III'ün verdiği
en iyi cevaptır. Geçmişte bu işi yalnızca PDA yapardı. Bugün
THKP'nin prestiji yenilerini bu çizgiye ekledi. Söylenecek daha fazla
söz olduğunu zannetmiyoruz. 5
Gördüğümüz gibi Kesintisiz Devrim II - III’de özgün öncü savaşının, yani silahlı propagandanın görevi, her şeyden önce sunî dengeyi
“Asgari örgütlenme (abç) için şartlar bir türlü hazır olamaz. Giderek örgüt tam
bir bürokratizmin batağına saplanır. Üyelerdeki savaşçı ruh (eğer varsa) yiter, elemanlar merkezi organın çıkmasını bekleyen gazete bayilerine dönerler. Dağıtılması
güç, okuyucusu fazla olmayan gazete bayileri halinde 'işçi - köylü bölge komiteleri'
iki üç sözde yönetici pasifistin (abç) gevezelik, entellektüel tartışma ve de rapor
alan, rapor veren bir bürokratik mekanizması haline dönüşür.
“Aşın gizlilik ile gevezelik ve lâçkalık beraber gider. İllegalitenin çarkları pasifizm
adına döner. Arada bir hazırlop para gaspı işi olursa, merkez birkaç kişiyi tayin ederek bu işin yapılmasını organize eder. Böylece örgütün çok yönlü çalışmayı başarı
ile yürüttüğü kanısına varılır. Haftalar, aylar (dikkat edilsin, yıllar demiyor, haftalar,
aylar diyor - Kurtuluş), stratejik örgütlenmeyi ve de askeri eylemler için asgarî
örgütlenmeyi (abç) tamamlama hikâyesi ile, ‘büyük işler plânlanıyor' kanısı içinde,
gevezelik, yazı -çizi işleri ile geçer. İşte silâhlı mücadeleye sözde evet diyen pasifizmin çalışma tarzı pratikte budur.” (a.g.e. s. 340-341.)
5

Bu aktarmalar kimseyi dolduruşa getirmek için değil, bizim tahrifat yaptığımızı
iddia ederek, göz göre göre bu görüşleri tahrif edenleri deşifre etmek ve yapmaya
niyetleri olmadığı işleri “savunuyoruz” diyerek birçok arkadaşı yanlış doğrultulara
sürüklemelerini engellemek için yapıyoruz.
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kırmaktır. Ve temel mücadele metodu olarak kabul edilmektedir. Bazıları temel mücadele metodunun hayata geçirilmese dahi gene de
temel mücadele metodu olarak kalabileceğini iddia etme cüretini
gösterdiler. Bu, cevaplandırmaya dahi değmeyecek ölçüde büyük bir
zırvalıktır. Nominalistler gibi kelimelerin, yok o anlama değil de bu
anlama geldiği, onun aslında göründüğü gibi olmadığı şeklinde bir
yığın zırva yumurtlanabilir. Ama temel mücadele, temel mücadeledir
ve hayatta cereyan edene biz mücadele deriz; hayalperestlerin kafalarındaki zihin antremanlarına değil. Bu konuda biraz önce aktardıklarımız da sorunu böyle almaktadır. “Asgarî örgütlenme”, “stratejik
örgütlenme”, “parti”, “temel mücadele hemen hayata geçmez”, iddialarına verilecek cevap verilmiş, geliştirmeye, yoruma yer bırakmayacak bir kesinlikle de işe silahlı propaganda ile başlamak gerektiği
vurgulanmış, ayrıca arkadaşlarımız anlamakta zorluk çekmesinler
diye de hayata geçirilmiştir!
Emperyalizm ve Üçüncü Bunalım Dönemi
Lenin, işçi sınıfı hareketi içindeki genel bir ihanetin temellerine
inebilmek amacıyla yaptığı incelemelerinde emperyalizm olgusunu
beş esas niteliğine bağlı olarak şöyle tanımlıyordu:
“1. Üretimin ve sermayenin yoğunlaşması öyle yüksek bir noktaya
gelmiştir ki, ekonomik hayatta tayin edici rol oynayan tekelleri yaratmıştır.
2. Banka sermayesi ile sanayi sermayesinin birleşip kaynaşması
ve bu mali sermaye temeli üzerinde bir mali oligarşinin yaratılması,
3. Emtia ihracından ayrı olarak sermaye ihracının istisnaî bir
önem kazanması,
4. Dünyayı aralarında paylaşan uluslararası tekelci kapitalist birliklerin kurulması ve,
5. En büyük kapitalist devletler arasında bütün dünyanın toprak
bakımından paylaşılması tamamlanmıştır.” ( 31 )
Ancak Lenin, hemen bunun ardından yukarıda sıralanan ekonomik çerçeveyle sınırlı kalmanın emperyalizmin tam bir tanımını vermeyeceğini belirtiyordu:
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“Aklımızda, yalnız yukarıdaki tarifi sınırlayan temel, sırf ekonomik
kavramları değil de, bir de kapitalizmin bu aşamasının genel olarak
kapitalizm bakımından tarihteki yerini veya emperyalizmle işçi sınıfı
hareketi içindeki başlıca iki eğilimin ilişkisini tutarsak, emperyalizmin,
başka türlü tarif edilebileceği ve edilmesi gerektiğini ilerde göreceğiz,
(abç)” ( 32 )
Görüldüğü gibi Lenin, emperyalizmin tam bir tanımına ulaşabilmek için, esas olarak onun işçi sınıfı hareketi içerisindeki eğilimlerle
olan bağlantısının açığa çıkarılmasını gerekli görür. Ve şu sonucu
ortaya koyar:
“... bir avuç çok zengin ülke hesabına yüksek tekel kârları demek
olan emperyalizm, proletaryanın, üst tabakasının satın alınması için
gerekli olan ekonomik imkanı yaratır ve böylece oportünizmi besler,
biçimlendirir ve kuvvetlendirir, (abç)” ( 33 )
Bu noktada emperyalizmin kapitalizmin bir safhası olarak en tam
tanımına ulaşmış oluruz. İşin asıl önemli yanı da işçi sınıfı hareketi
açısından bu noktadır. Lenin, bu mekanizmanın işleyişini çok önceden izlemiş olan Marx'ın Engels'e yazdığı 7 Ekim 1858 tarihli bir
mektubundan yaptığı aktarmayla açıklar:
“İngiliz proletaryası fiilen gittikçe daha fazla burjuvalaşmaktadır.
Öyle ki, bütün milletlerin en burjuvası olan bu millet burjuvazisinin
yanı-sıra bir burjuva aristokrasisine ve bir burjuva proletaryaya malik
olma amacına açıkça yönelmektedir.” ( 34 )
O dönemde yalnızca İngiltere için bir gerçeklik olarak ortaya çıkan
bu olgu, yirminci yüzyılın başlarında kapitalizmin ileri derecede geliştiği tüm emperyalist metropoller için genel bir durum haline geldi ve
Lenin'in tarihin çöp sepetine gönderdiği İkinci Enternasyonal dönekliğinin maddî temelini teşkil etti. İşte Lenin bu gerçekliği, ikinci enternasyonal oportünizminin maddî temellerini açığa çıkarabilmek, işçi
sınıfı hareketini devrimci rayına oturtabilmek amacıyladır ki, emperyalizm olgusunu incelemiş ve emperyalizm çağının Marksizmi olan
Leninizmin temellerini atmıştır.
Emperyalizmin Dünü ve Bugünü
İşçi sınıfı hareketinin bir bunalım içerisine girdiği her dönem, bu
konudaki yeni teorilerle at başı gider. Bugün dünya üzerinde izledi-
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ğimiz gibi, işçi sınıfı hareketi genel bir bunalım yaşamakta, buna paralel olarak da en başta emperyalizm üzerine son derece değişik
teoriler ve bunalımdan çıkış yolları ortaya getirilmektedir. Genel bir
bunalımın varlığı Marksizme bulaşmış birçok aydında Lenin olma
sevdaları yaratmaktadır. İzlenen olayın İkinci Enternasyonal oportünizminden temelde hiç bir farkı yoktur. İkinci Enternasyonal oportünizmi değişen zaman ve mekân koşullarında sadece elbiselerini değiştirmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm devlet, demokrasi, ileri
demokrasi, devrim ve proletarya diktatörlüğü teorileri İkinci Enternasyonal döneklerinin savundukları ve Lenin'in tarihin çöplüğüne
gönderdiği teorilerin aynı özü koruyarak değişik kılıklarla ortaya sürülmesinden başka bir şey değildir. Dün'ün sosyalist, sosyal demokrat partilerinin yerini bugün komünist partileri almakta ve sosyal demokrat partiler haklılıkla kendileriyle olan ayrılıkların neler olduğunu
sormaktadırlar.
Böyle bir durumun ortaya çıkmış olması şaşırtıcı görülmemelidir.
Çünkü Lenin'in emperyalizmin işçi sınıfı hareketi üzerindeki etkileri
konusunda getirmiş olduğu açıklamalar geçerliliğini aynen korumaktadırlar. Bir olayın, maddi nedenleri ortadan kaldırılmadıkça ortadan kalkmayacağını, bir dönemde bastırılmış olsa bile aynı maddi
nedenler etkinliğini sürdürdüğü müddetçe yeniden ortaya çıkabilec eğini her Marksist en basit bir doğru olarak bilir. İşte bu nedenledir ki,
bu gün yeniden hortlamış olan reyizyonizme karşı mücadelede her
Marksistin başvuracağı temel kaynak yine Lenin'dir. Bunun ötesinde
çağın değişmiş olabileceği, emperyalizmin yeni karakterlere büründüğü gibi varsayımlarla yanlış doğrultularda ilerlemeye çalışmanın
işçi sınıfı hareketine yeni sapmalardan başka bir şey getirmeyeceğini
bilmek gerekir.
Emperyalizm yok olana kadar özünün değişmeyeceğini bilirsek,
arayacağımız değişikliklerin de özde değil biçimde meydana gelebilecek değişiklikler olacağını da biliriz. Bu değişiklikler, emperyalizmin
başlangıçtan beri var olan özelliklerinden bir ya da diğerinin ağırlık
kazanması şeklinde niceliksel olgular olarak incelenmelidir. Yeni
özelliklerin ortaya çıktığı ya da çıkabileceğini beklersek mutlaka
muhtevaya ilişkin değişiklikler aramak zorunda kalırız ki, bu da Leninizm’in aşılması, yeni bir çağ içerisine girişimizle özdeş tutulabilir.
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Bu anlayışla, “emperyalizmin toptan çöküş çağı”, “sosyalist ülkelerin belirleyici olduğu çağ” gibi teorilerle burjuvazinin değirmenine su
taşıyan değişik sapmalar kendilerine maddi temel bulduklarını sanmakta, herhangi bir konuda karşılarına Lenin dikildiğinde, “dünya
değişti”, “bu soruna Lenin'le cevap getirilemez” şeklindeki ifadelerle
Leninizm’den kopmuş olduklarını açıkça ilân etmekten çekinmemektedirler.
Bütün bu teoriler Lenin'in getirmiş olduğu emperyalizm tahlilinin
yetersiz olduğu iddiasını ya üstü kapalı, ya da açık bir şekilde ortaya
getirmekte; Lenin'in getirdiği analizlerde hangi eğilimlerin hız kazanıp, hangilerinin gerilediğini açığa çıkararak, bunun işçi sınıfı hareketi içindeki etkilerini inceleyecekleri yerde, emperyalizme yeni nitelikler
atfetmekte, şu ya da bu şekilde emperyalizmin özünün değişmiş olduğu sonucuna varmaktadırlar.
Lenin'den günümüze değin emperyalizmin geçirdiği değişiklikleri
kısaca gözden geçirecek olursak:
1. Sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması daha da artmış;
dünya üzerinde egemen olan tekellerin sayısı daha da azalmış, bunun yanında güçleri artmıştır. Bu özellik Lenin'in getirmiş olduğu
sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması olayının devamından
başka bir şey değildir. Bu durum ancak daha az sayıda tekelin dünya
piyasasını ele geçirmesi anlamına gelir. “Yoğunlaşma daima daha
da ileri gidiyor. Girişimlerin her biri, gittikçe daha fazla büyümektedir.
Bir veya birçok çeşitli sanayi kollarında, gittikçe artan sayıda girişimler, yarım düzine büyük Berlin bankasının desteklediği ve yönettiği
dev girişimler içinde birbirleriyle birleşiyorlar.” ( 35 )
Sermayenin bu ölçüde büyümesi izafi anlamda pazarlarının da
daralması, tekeller arası rekabetin daha da şiddetlenmesi anlamını
taşır.
2. Sermaye ihracının ulaştığı boyutlar hemen hemen çağın başından bu yana on mislini aşmıştır. Bu nicel büyümenin yanında sermayenin ihraç biçimi konusunda belirli değişiklikler söz konusu olmuştur. Para sermaye yanında patent, royalti, know-how gibi sermaye
bileşenleri ihracın unsurları arasında büyük ölçülerde yer almıştır,
ihraç edilen bu sermayenin en büyük kısmı metropollerin karşılıklı
olarak birbirlerine ihraç ettikleri sermayeden oluşur. Bu doğrultuda bir
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eğilime zorlayıcı faktörlerden biri sömürge ve yarı sömürge ülkelerin
bağımsızlığına kavuşmaları ve kapitalist pazarları mutlak anlamında
daraltması ise, bir diğeri de kapitalist bir pazarın daha büyük ölçüde
sermayeyi yutabilme olanağıdır. Bu nedenledir ki ihraç edilen sermayenin en büyük kısmı metropol ülkelerine gitmektedir.
3. “Dünyayı aralarında paylaşan uluslararası tekelci kapitalist birliklerin” (Lenin) daha da gelişmesi. Lenin'in getirdiği bu özellik sanki
sonradan çıkmışçasına, günümüzde emperyalizmi tahlil edenler
uluslararası dev tekellerin yeni bir olgu yaratmış olduğunu, metropol
devletlerinin yerini bu tekellerin almış olduğu iddiasını getirmektedirler. Bu iddialar ne kadar ince akıl oyunlarıyla kanıtlanmaya çalışı lırsa
çalışılsın, her şeyin ölçütü pratik ise, bu pratik, dünyanın paylaşılması olayının aynen Lenin'in belirttiği gibi “büyük devletler” arasında
sürmekte olduğunu göstermektedir. Bu, özel tekellerle devlet tekellerinin kaynaşması ve tekellerin devlete egemen olmalarıyla daha da
pekişen bir durumdur.
Bir başka teori ise, uluslararası tekellerin bunca büyümesini, emperyalizmin bütünleşmesi olarak yorumlamakta ve Lenin'in çoktan
cevaplamış olduğu ultra emperyalizm tartışmasını yeniden gündeme
getirmektedir. Bu da, yukarıda açıkladığımız gibi, niceliksel bir durumu kendi niyetleri doğrultusunda yeni bir niteliğe ulaştırmaya çalışarak, tam anlamıyla Kautsky'nin çizgisine düşmektedir.
Emperyalistler arası entegrasyon iddialarına verilecek en iyi cevap yine Lenin'de yer alıyor:
“Kautsky'nin içlerinde ultra emperyalizmin embriyonunu gördüğü
uluslararası karteller, dünyanın paylaşılmasının ve yeniden paylaşılmasının, barış içinde yapılan bir paylaşmadan barışçı olmayan bir
yolla yapılan paylaşmaya tersine bir geçişin örnekleri değil midir?”
(36)
Uluslararası karteller içerisinde ultra emperyalizmin embriyonunu
gören Kautsky için, bunları söyleyen Lenin, uluslararası tekellerde,
uluslararası entegrasyonun embriyonu bir yana, döl verdiğini görenlere acaba ne söylerdi?
Ve Lenin bu sorunu şu şekilde bağlar: “inter-emperyalist veya ultra-emperyalist ittifaklar ne şekil alırlarsa alsınlar, bu ittifaklar bir em-

BELGELER ……………….. 5. Kitap

86

peryalist grubun ötekine karsı birleşmesi veya bütün emperyalist
devletleri kucaklayan genel bir ittifak olsunlar, savaşlar arasındaki
devrelere ait bir mütareke olmaktan başka bir şey olamazlar.” ( 37 )
4. Kapitalizmin birinci ve ikinci genel bunalım dönemlerinde yaygın olan feodal - yarı feodal sömürge ülkeler, üçüncü bunalım döneminde yerlerini kapitalistleşmiş yarı sömürgelere terk etmektedirler.
Geçmişe göre, yan sömürge ülke devrimcileri açısından günümüzün
en önemli özelliği budur. Bu üçüncü bunalım döneminde peydahlanmış bir özellik değil, emperyalist sistemin var olan özelliklerinden
birinin hız kazanmasıdır.
Lenin Emperyalizm'de şöyle diyordu: “Kapitalist emperyalizm çağının sömürge politikasından bahsetmekte olduğumuza göre, şu
noktaya dikkat edilmelidir ki, malî sermaye ve onun buna uygun dış
politikası ki, büyük devletlerarasında dünyanın ekonomik ve politik
paylaşılması için yapılmakta olan mücadeleye indirgenir, devlet bağımlılığının birçok geçici biçimlerini meydana getirir.
Bu çağın karakteristiği, sadece başlıca ülkelerin sömürge sahipleri
ve sömürgeler diye iki ana grup halinde ayrılması değildir; bir de şeklen siyasi bağımsızlığa sahip olan fakat gerçekte malî ve diplomatik
bağımlılığın ağına yakalanmış bulunan çeşitli biçimlerde bağımlı ülkeler vardır. Bir bağımlılık biçimini, yan sömürgeyi (abç) az önce
göstermiştik.” ( 38 )
Gördüğümüz gibi Lenin, yarı sömürge ülkeleri de çağın karakteristikleri arasında saymakta ve başka bağımlılık biçimlerinin de var olduğunu ve bunların değişebilirliğini ortaya getirmektedir. Elbette bu
değişmelere neden olan ulusal ve uluslararası faktörler vardır. Eski
tip sömürgeciliğin istisnai duruma düşüp, yarı sömürgelerin ve yeni
sömürgecilik politikasının yaygın hale gelmesinin bir nedeni, emperyalistler arasındaki çelişkiler ise, temeldeki nedeni de bir ABD
devlet başkanının söylediği gibi “atom bombasından daha tehlikeli bir
silah olan ulusal kurtuluş savaşlarının” hız kazanmasıdır. Bu durum
emperyalistleri zorunlu olarak ülkelerin sözde siyasal bağımsızlıklarını tanımak ve bu çerçevede yeni sömürgecilik ilişkilerini geliştirmek
zorunda bırakmaktadır. Bağımlı ülke devrimcileri açısından en önemli olan nokta burasıdır.
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Bir diğer önemli nokta ise, bu yan sömürge ülkelerde, tarihi gelişime ve emperyalizmin bugün içerisinde bulunduğu duruma bağlı
olarak kapitalizmin gelişmesi ve geliştirilmesi olayıdır.
“Bu geri kalmış ülkelerde kârlar her zaman yüksektir; çünkü sermaye az, toprak fiyatları nispeten düşük, ücretler düşük ve hammaddeler ucuzdur.
Sermaye ihracı imkânını bir miktar geri kalmış ülkenin şimdiden
dünya kapitalist münasebetler sistemine çekilmiş bulunması olayı
yaratmıştır. Oralarda başlıca demiryolları yapılmış veya yapılmaktadır ve sanayi gelişmesinin ilk şartları meydana getirilmiştir.” ( 39 )
“Sömürgelerde ve denizaşırı ülkelerde kapitalizm en büyük hızla
gelişmektedir.” ( 40 )
Bu ifadeler açıkça göstermektedir ki, sömürge ülkelerde kapitalizmin gelişmesi görülmeyen bir olay değildi. Gelişen kapitalizmin
ilkelliğine bağlı olarak da sermaye, demiryollarına, hammadde kaynaklarına yönelmekteydi. Sermayenin ihraç alanları ülkedeki kapitalizmin gelişim seviyesine göre değişmiştir. Bu tarihi gelişim üçüncü
bunalım döneminde, bağımlı ülkelerin, eskiden olduğu gibi feodal yan feodal ilişkiler içerisinde değil, kapitalist üretim ilişkileri içerisinde
olmasını getirmiştir. Bu gelişimde diğer önemli faktör, emperyalizmin
sıkışan pazar sorunu karşısında daha geniş bir satın alma gücünü,
ve sermaye masetme kabiliyetini gösteren kapitalist pazarın geli şmesini zorlamasıdır.
Yarı sömürge kapitalizmi elbette ki içinde bulunulan tarihi aşamadan gelişmeye başlayacaktı. Bu saatte kapitalizmin geçirdiği bütün
safhaları yaşayamazdı. Çünkü metropolün bir uzantısı olarak gelişiyordu. Bu, doğal gelişim sürecini izlemekle beraber kapitalizme geç
geçmiş olan Almanya gibi ülkeler için de geçerlidir. Ancak aradaki
büyük farklılık, bağımlı ülkelerde doğal kapitalist gelişme sürecine
izin verilmeksizin, metropolün ihtiyaçlarına uygun, temelleri olmayan
ve her zaman için bağımlılık ilişkisini muhafaza edecek şekilde bir
kapitalizmin geliştirilmiş olmasına izin vermiş olmasında yatmaktadır.
Böyle bir yapı metropoldeki kapitalizme göre çok daha büyük bir
anarşiyi ve dengesizliği bünyesinde taşır. Ama nihai tahlilde kapitalist
pazarın işleyiş yasalarına tâbidir ve öyle işler.
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Yarı sömürge ülkelerde böylesine bir kapitalist gelişme geçmişteki
parçalanmış feodal denetim yerine, pazarı bütünleştirerek merkezî
bir denetim yaratabilme olanağını doğurmuştur. Feodal parçalanma
yerine merkezi otoritenin doğmasını sağlamasına rağmen bu bağımlı
kapitalizm, aynı zamanda, metropol ülkelerine göre nicel olarak çok
güçsüz olsa bile, geçmişe göre çok daha güçlü bir işçi sınıfını yaratmıştır.
Emperyalizm, bu ülkelerde kendisine bağımlı olarak gelişen bu
kapitalizmin doğrudan doğruya içerisinde yer alırken, diğer yandan
da askeri ve siyasi bağlantılar yaratmak suretiyle ülke içerisinde kendisi hemen hiç görünmeksizin gizli bir denetim mekanizması oluşturabilmiştir. Kendi askerleri yerine, işgali, ülkenin kendi askerlerine
yaptırmıştır. Bu ülkelerdeki dayanağını birinci dereceden kendisinin
bir alt modeli görünümünde olan tekelci burjuvaziye bırakırken, ülkedeki diğer en gerici sınıfları da kendi dayanakları içerisine almış ve
bu en gerici sınıflar ittifakının çimentosu olmuştur. Tabii gelişim ve
pazar ihtiyaçlarına bağlı olarak kapitalizm öncesi unsurları alt yapıda
adım adım sınıf değişikliğine zorlayan bu bağımlı kapitalizm, onun
üst yapıdaki etkinliklerinden yararlanmak zorunda; bu nedenle de
ekonomik gücü zayıflamış olsa bile yarı feodal unsurlarla olan ittifakını sürdürmek durumundadır. İşte emperyalizmin ne kendi askerleri,
ne de doğrudan kendi yöneticileri söz konusu olmaksızın ülkedeki
ekonomik ve siyasal hayatı yönlendirme şekline biz, emperyalizmin
iç olgu haline gelmesi diyoruz. Tabiatiyle işgalin böyle bir biçimine de
gizli işgal adını veriyoruz.
Bu işgal biçimi her ülkenin kendi tarihi koşullarına bağlı olarak hayatta gerçekleşirken, muhakkak ki değişiklikler arz edecektir. Ancak,
bir genellemeyle, bu durumun, yan sömürge ülkelerin kurtuluş mücadelesi açısından getirdiği önemli bir sonuç ortaya çıkmaktadır:
Mücadelenin ulusal plân yerine sınıfsal bir plânda yürümesi ve iç
savaş durumuna bürünmesi. İşte çağımızdaki kapitalistleşmiş yan
sömürge ülkelerinin mücadelelerindeki en önemli karakteristik budur.
Bu feodal parçalanmanın olduğu ülkelerdeki anti-feodal mücadelelerden, fiili işgal altında bulunan ülkelerdeki mücadelelerden son derece ayrı taktiklerin gündeme gelmesini getiren noktadır.
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Ülkenin kapitalistleşmiş olduğunu, mücadelenin bir köylü devrimi
olmaktan çıkıp, bir halk devrimi haline bürünmüş olduğunu tespit
edip de, hâlâ yarı feodal ülkelerde verilen mücadeleleri örnek almaya
çalışanlar, onların kopyacılığını yapanlar, emperyalizm ve ülke tahlillerini boş yere yapmaktadırlar. Çünkü bu tahlillerin sonuçlan onlar
için hiçbir şey ifade etmemektedir.

Küba Devrimi Üzerine Birkaç Söz
ABD'nin “arka bahçesinde” vuku bulan Küba devrimi bütün dünyadaki devrimcilerin dikkatlerini üzerinde toplamış, yarı sömürge
ülkelerdeki devrimci hareketler üzerinde önemli etkiler yaratmış bir
devrim hareketidir. Özellikle günümüz yarı sömürge ülkeleri için genel bir devrim modeli yaratma çabasında olanlar Küba devrimini yanlış yorumlamalara tâbi tutarak çeşitli tezlere ulaşmışlardır. Hareketin
başarıya ulaşmış olması, yanlış da olsa bu yorumların kanıtı olarak
görülmüştür.
Bu doğrultudaki çabalar, özellikle Lin Piao'nun “tek halk savaşı
modeli anlayışı”ndan kaynaklanmıştır. Bilindiği gibi Lin Piao genel
olarak ülkeler ve dünya için kır-şehir ayırımına dayanan genel bir
halk savaşı modeli ortaya koymaktaydı. Tek tek sömürge ve yarı
sömürgelerde kırlar temel alınarak buradan şehirler kuşatılacak,
dünya çapında da “dünyanın kırları olan yarı sömürge ve sömürge”
ülkelerden de “şehirler olan metropol ülkeleri kuşatılacaktı”. Bu şekilde bir genelleme somut şartların somut tahlilini, “esas olan maddenin
kendi iç çelişkileridir” gerçeğini bir yana koyarak, büyük bir dogmatizmin sosyalist hareket içerisine yerleşmesine yol açmıştır. Tam bu
anlayışa paralel olarak dünyanın birçok ülkesinde somut şartların
tahlilini bir yana koyan birçok genel devrim teorileri yaratılmıştır.
Bu gerçekler bizi Küba devrimini bir kez daha ele alıp incelemek
zorunda bırakmaktadır.
Küba devrimi de dahil hiçbir devrim hareketi üç - beş ya da beş on yılın işi olamaz. Mutlaka her hareketin geçirdiği ilkellik ve gelişme
yılları olmuştur. Küba devrimine yaklaşırken bu noktayı ihmal etmek,
Küba üzerine olan analizlerdeki en büyük eksiklik olmuştur. Bunların
başında Regis Debray gelmektedir. Regis Debray, Küba devrimini
tahlil ederken, devrimin önderlerinden doğru yanlış bazı sözler apartarak, Küba'nın çok değişik bir durum yaratmış olduğunu, Marksist
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devrim teorisinde devrim yaratmış olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.
Bu nedenle de eserinin adını “Devrimde Devrim” koymuştur. Bunu
yaparken bazen Marksist devrim teorisine ait olmayan öğeleri ona
yamamış, bazen de doğrudan doğruya Marksizmin temel öğelerine
saldırmış, yanlış ikilemler yaratmaya çalışmıştır.
Bu teorinin en can alıcı noktası, devrim hareketini bir siyasi hareketin değil de, askeri hareketi temsil eden “foco”nun çekirdeğinde
yatan siyasi özün yaratacağı iddiasına varması olmuştur. Debray'ın,
Kübalıların Devrimde devrim yapmış olduğunu iddia etmesinin nedeni, devrimi siyasi hareket mi yönlendirecektir, yoksa foco mu, yani
parti mi askerî eylemi yaratıp yönlendirecektir, yoksa askeri birim (foco) mu ikileminde, bunun foco olduğunu söylemesidir.
Regis Debray'ın kendi ifadesi ile:
“Lâtin Amerika devrimi ve bunun öncüsü olan Küba devrimi böylece, uluslararası devrim deneylerine ve Marksizm - Leninizm'e
önemli katkıda bulunmuştur.
“Belli başlı koşullar altında siyasal ve askerî yön ayrı olmayıp, çekirdeğini gerilla ordusunun teşkil ettiği halk ordusundan ibaret tek bir
organik bütün teşkil ederler. Öncü parti bizzat gerilla foco'su biçiminde bulunabilir. Gerilla gücü çekirdek halinde bulunan partidir. Bu
Küba devriminin getirdiği sarsıcı bir yeniliktir, (abç)” ( 41 )
Marksizm ise, her şeyin belirleyicisinin siyaset olduğunu ve bunun
ifadesini proletaryanın siyasi partisinde bulduğunu iddia eder. İşte bu
anlamda Regis Debray gerçekten “Devrimde Devrim” yapıyordu,
ama bu bir “karşı devrim”di. Çünkü Debray, Küba örneğinden çıkarak
genel bir devrim teorisine ulaşmaya hevesleniyor ve Küba olayını,
Sierra Maestra'da dolaşan bir düzine silahlı adam olarak görüyordu.
Buna mukabil olarak Fidel Castro da, “Gerilla siyasal bir örgüt, siyasal bir hareket tarafından örgütlenir” diyordu. Marksizm’de siyasal
hareket ifadesini proletaryanın siyasi partisinde bulur. Böyle bir hareketin adı parti olmayabilir. Bu yalnızca kaba bir biçimdir. Sorunun
önemli olan yanı muhtevası, yani partiyle ifade edilen siyasal örgütlenmenin yerine getirmesi gereken işlevlerdir. Bu noktada görürüz ki,
Debray bu konuda devrim yapamamış, bir felsefe öğrencisinin yapabileceği muhtemel şeyi, “ayakları havada güzel fikirler üretme” işini
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yapmıştır. Bu nedenledir ki, Regis Debray'ın Küba devrimi konusunda getirmeye çalıştığı orijinaliteleri bir yana koyup, Küba devrimine
başka bir perspektifle eğilmek zorundayız.

Küba Devriminin Gelişimi
Küba, yirminci yüzyılın başından beri, başta isçi sınıfı gelmek üzere, güçlü kitlesel mücadelelerin yer aldığı bir ülke olmuştur.
Jose Marti'nin 1892'de kurmuş olduğu siyasal partide işçi sınıfı
temsilcileri ve daha sonra komünist partisi kurucusu olan Carlos Balino da yer alıyordu. Jose Marti'nin İspanyol istilacılarına karşı sürdürdüğü mücadeleler, Küba halkının anti-emperyalist mücadelesinin
altın sayfalarını teşkil eder.
Yirminci yüzyılın ilk ve ikinci çeyreğinde, ABD emperyalizmi tarafından desteklenen Machedo diktatörlüğüne karşı sürdürülen mücadelelerde işçi sınıfı siyasi arenada en etken güç olarak yer aldı. Komünist partisinin 1925'te kurulmasından birkaç yıl sonra çeşitli sanayi dallarında birçok ekonomik grev baş gösterdi.
Küba işçileri Ulusal Konfederasyonu, 1930'da Lâtin Amerika Birliği
Federasyonu tarafından yapılan Kıta Günü çağrısına katıldı ve ülkede “açlık yürüyüşleri” düzenledi. Machedo, Federasyonu yasakladı.
Bu durumda hareket bir genel greve dönüştü. 20 Mart Genel Grevi
Küba işçi sınıfı tarihinde ilk genel grev oldu. İki yüz bini aşkın işçi ve
memur bir günlük bir grev yaptı. Bunu Havana'daki 1 Mayıs gösterileri izledi. Bu noktada Küba işçi sınıfı diğer emekçileri ve öğrencileri mücadeleyi kazandı. Öğrenci hareketi çığ gibi kabardı, silahlı
çatışmalara dönüştü.
Özellikle 20 Mart Genel Grevinden sonra işçi sınıfı, plantasyonlarda çalışan işçileri ve köylüleri kendi siyasi programı etrafında örgütlemeye başladı. Birçok yerde “Köylü Birlikleri” oluşturuldu. Kısa
zamanda plantasyonlarda çalışan binlerce şeker işçisi, ekonomik ve
demokratik taleplerle birçok grev hareketi koydular.
1933 yılı işçi sınıfı ve yoksul köylülüğün ekonomik demokratik
mücadelesinin doruğa ulaştığı yıl oldu. Öğrenci hareketleri fabrikalardaki ve plântasyonlardaki grevler, Machedo diktatörlüğünü iyice
sarsar oldu. ABD emperyalizmi bu durum karşısında hareketi pasifize edebilmek amacıyla Machedo yerine yeni bir yönetim getirme
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çabasına girişti. Tüm emekçiler buna karşı şiddetle direndiler. 1
Ağustos'-ta Komünist Partisi Genel Grev çağrısında bulundu. Daha
önceden başlamış olan grevler, hızla ülkenin her tarafına yayılmaya
başladı. Machedo, bu hareketi kan ve ateşle bastırmaya çalıştıysa
da, hareket 12 Ağustos'ta genel bir ayaklanmaya dönüşerek Machedo'nun devrilmesiyle sonuçlandı.
Machedo'nun düşüşüyle birlikte ABD elçisinin marifetiyle ABD
yanlısı, doğrudan onun desteğinde işbirlikçi yeni bir hükümet kuruldu. ABD yıpranmış uşağının yerine devrimci gelişimi frenleyebilecek
yeni bar hükümet kurmayı düşlüyordu. Ama gelişim ABD'nin beklediği gibi olmadı. İşçiler, öğlenciler, memurlar, küçük esnaflar ayaklandılar. Orduda kargaşa başladı. Ayaklanmaya askerler de katıldılar. Bu eylemlerin sonucu yeni kurulan hükümet fazla dayanamadı. Antonio Guiteras'ın başkanlık ettiği, anti-emperyalist kanadı da
kapsayan yeni bir geçici devrim hükümeti kuruldu. Geçici devrim
hükümetinin yapısı, bir yandan bir takım ilerici tedbirler alırken, diğer
yandan da Haitilileri ülkeden sürmek gibi gerici adımlar atılmasını da
getiriyordu.
1933'de başlayan devrimci süreç durmuyordu. Mart 1934'deki
devrimci genel grev kanla bastırıldı. Ancak genel grev silahlı eylemleri de kapsıyordu. Yani direnişler yalnızca bir grev direnişi değil, silahlı savaşla iç içe girmeye başladı. Solun parçalanmışlığı, gerçek bir
önderliğin sağlanamayışı, 1935'te Antonio Guiteras'ın öldürülmesiyle
birlikte son silahlı direnişlerin de yok edilmesi sonucunu getirdi. Bu
direnişlerin bastırılmasında, ABD'nin adamı Fulgencio Batista sahnede yer alıyordu. Batista başarılı manevralarla devrim dalgasını
geriletmeyi bildi. Zaman zaman sola yanaşarak, sendika önderleriyle
anlaşarak, onlara bazı politik tavizler vermek suretiyle iktidarını uzun
süre devam ettirebilmek imkânını buldu.
1940'ta, kâğıt üzerinde kalsa da 30'lu yılların mücadelesinin izlerini taşıyan yeni bir anayasa yapıldı. Mücadele sınırlı da olsa bir yasallık kazandı. 1944'de seçimlerin yapılmasıyla birlikte burjuva parlamenter sisteme geçildi. Bu yıllar dünyadaki anti -faşist eylemlerin
yükseldiği yıllardı. 1944 seçimlerini Batista'nın muhalifleri kazandılar.
Gran San Martin başkan seçildi. Martin Batista'ya yönelen muhalefetin umudu haline gelmiş ve halkın büyük kesiminin desteğini al-
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masını bilmişti. İktidara geldikten sonra süratle gericileşti. 1946'dan
itibaren komünistlere karşı saldırıya geçti. Komünistleri sendikalardan temizlemeye başladı. Mc Carthy'cilik Küba'da da aynen yansıyordu. Tüm mekanizma, basın - yayın Mc Carthy'cilerin eline geçti.
Anti-komünist saldırılarda şeker işçilerinin yiğit önderi Jesus Menendez öldürüldü.
1948 seçimleri hiçbir şeyi değiştirmedi. Yeni bir işçi düşmanı hükümet kuruldu. İşçi sınıfına saldırılar devam etti. Ama işçi sınıfı önderliğindeki halk mücadelesi durdurulamıyordu. 1950'de Kore'ye
asker göndermeye kalkışan hükümetin bu eylemi halk tarafından
engellendi. Ama hükümet ülkeyi satmaya devam etti. ABD ile yeni
anlaşmalar imzalayarak satışı bir o kadar daha pekiştirdi.
Ülkedeki hayat her bakımdan tam bir çöküntüye gidiyordu. Burjuva parlamentarizmi işleri çözüme ulaştıracağına, daha da çok karışıklık çıkmasına yardımcı oluyordu. Bu durum Fulgencio Batista'nın
10 Mart 1952"deki darbesi için en müsait fırsatı yarattı. Batista paralı
askerlerin desteğinde, bir ABD uşağı olarak iktidara el koydu. Hükümet üyelerinin hepsi yurt dışına kaçtılar.
Büyük ölçüde politize olmuş kitleler Batista'nın 10 Mart 1952 darbesi karşısında sessiz kalmadılar. Sokaklara döküldüler. Eduardo
Chibas'ın kurduğu Ulusal Partinin bir kesimi PSP, bu hareket içerisinde yer alıyordu. 1953'te Moncado harekâtından sonra PSP de
yasaklandı. Bu döneme kadar sürdürdüğü çalışmalarıyla, PSP işçilerin büyük bir kesimini örgütlemişti.
1955 yılında ülke çapında şeker grevi başladı. Şeker işçileri uzun
zamandır ileri düzeyde siyasi bir bilince sahiptiler. İşçi sınıfı mücadelesi içerisinde en önde giden kesimi oluşturuyorlardı. Hareket sadece
şeker işçileriyle sınırlı kalmadı. Tütün işçileri, öğrenciler, demiryolu
işçileri ve diğer emekçiler de harekete katıldılar. Batista 26 Aralık'tan
31 Aralık'a kadar korku dolu günler yaşadı. Grevleri kitle gösterileri
ve silahlı çatışmalar izledi. Bazı yerlerde işçiler şehirleri ele geçirdiler. Genel greve 500.000'den fazla işçi katılmıştı. Hareket askerî
kuvvetler tarafından bastırıldıysa da son bulmadı. Kitlelerin mücadeleleri siyasal hedeflere yönelmişti.
Durmadan genişleyen kitle hareketleri 1957'de Frank Pais ve
Raul Pujol'un öldürülmesiyle yeniden bir genel greve dönüştü. Ağus-
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tosun başlarında grev bütün ülkeyi sardı. Gösterilerde birçok insan
öldü. Ama kitleler hiçbir şekilde durdurulamıyordu.
1958 genel grevi ise silahlı örgütlenmelerle birlikte gelişti. Hareketin sağlam bir önderlik bulamaması genel grevi başarısızlığa götürdü.
Kitlelerin mücadelesinin ulaştığı bu seviyede hâlâ silaha sarılmamakta direnen PSP'nin sağlayamadığı önderliği kırlarda silahlı mücadeleyi geliştirenler yaratıyorlardı.
Komünist partisinin bu dar görüşlülüğü son derece önemliydi. Ancak bu Komünist Partisinin o güne kadar yapmış olduklarını görmemezlikten gelmeyi getirmemelidir. Komünist partisi o güne kadar birçok kitle eylemini örgütlemiş, kitleleri sosyalizmden yana kazanmış
ve daha sonra da görüleceği üzere Sierra Maestra'da yer alacak
birçok komünistin yetişmesini sağlamıştı.
Bu konuda Granma şunları yazıyordu:
“Gizli çalışmalarını gerektiren zor koşullar içinde, Küba Komünist
Partisini oluşturan küçük bir grup, Marksizm - Leninizmi işçiler ve
köylüler arasında yayma ve sevdirme görevini üstlenmişler, halkı
emperyalizme karşı, ulusal kurtuluş ve sosyalizm için mücadeleye
özendirmişlerdir. Küba Komünist Partisi, işçileri ve köylüleri örgütl emek için yorulmaksızın çalışmış, sosyal kazançlar ve sosyalizmin
nihai zaferi için mücadelenin yol gösteren ışığı olmuştur... 16 Ağustos 1925'te bir avuç insanın başlattığı çabanın meyveleri, şimdi, muzaffer devrimimizde ve tüm halkımızın, az gelişmişliğe karşı savaşı
kazanmak ve sosyalist komünist bir toplum kurmak görevinin başarılmasında bulunmaktadır.” ( 42 )

KARARSIZ DENGE
İşte Küba devriminin gelişiminin 1958'e kadar olan kısa tarihi budur. Böylesine bir süreç, 1957'de Sierra Maestra'daki bir düzine insanın nasıl olup da ABD'nin “arka bahçesinde” iki yıl gibi kısa süreli
bir halk savaşıyla devrimi başarabilmiş olduğunu büyük ölçüde anlatır.
Bu uzun süren mücadele içerisinde kitlelerin mücadelede ulaştıkları düzeyi çok iyi değerlendirmesini bilen önderler, onun o noktadan
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itibaren nereye yönelmesi gerektiğini de doğru olarak tespit edebilmişler ve silahlı mücadeleyi başlatmışlardır.
Mücadelenin ulaştığı düzeyi Che Guevara şöyle değerlendirmekteydi:
“Bugün Amerika'da oligarşik diktayla halkın baskısı arasında bir
kararsız denge (abç) durumu gözlenmektedir... Bu diktalar, bütün
kısıtlamasız sınıf egemenliği dönemi süresince, işlerinin kolaylaştırılması için, kendi kendilerine verdikleri belirli bir yasallık çerçevesi
içerisinde vardırlar. Ama biz halkın öneminin son derece büyük olduğu bir aşamayı yaşamaktayız; halk burjuva yasallığının kapılarına
dayanmıştır ve bu yasallık, kitlelerin zorlamasını durdurmak için kendi yaratıcıları tarafından çiğnenmek zorundadır, (abç) Hiç şüphesiz,
her zorba yasanın utanmazcasına çiğnenmesi, üstelik bunun onayı
için sonradan yasa çıkarılması, halk güçlerini daha büyük bir gerilime
itmektedir, (abç) Bu yüzden oligarşik dikta cephesel bir çatışma olmadan, anayasa gerçekliğini değiştirmek ve proletaryayı daha da
bağlamak için eski yasa hükümlerinden yararlanmaya çalışmaktadır.
Bununla birlikte, işte burada çelişki ortaya çıkmaktadır. Halk artık
diktanın eski ve yeni baskı tedbirlerine giderek daha az katlanmakta
ve onları yıkmaya çalışmaktadır, (abç)” ( 43 )
Che Guevara'nın anlattığı, kısaca özetlediğimiz Küba devrimci hareketinin ulaştığı noktadır. Ve bu noktadan itibaren Kübalı devrimciler
silahlı mücadeleyi başarıyla sürdürmüşlerdir. Burada tespit edeceğimiz en önemli nokta, Regis Debray'ın “Sunî Denge” diye aktardığı “Kararsız Denge”den neyin kastedilmiş olduğudur. Küba'nın
1957'lerdeki durumunu hatırlayarak “kitlelerin mücadelesi burjuva
legalitesinin sınırlarına dayanmıştı” ifadesinin anlamını açıklığa kavuşturabiliriz. Kitle eylemleriyle hükümet deviren, küçücük bir adada
500.000'den fazla işçinin sık sık genel greve başvurup işi silahlı çatışmalara dönüştürebildiği bir işçi sınıfı olan, çürümüşlüğünün kokusu
bütün dünyada duyulan bir Fulgencio Batista hükümetinden oluşan
bir tablo. Tablonun elbette başka kısımları da söz konusu. Ama temel motifler bunlar.
Silahlı mücadele Che Guevara'nın da anlattığı gibi kitlelerin apolitik, uyuşuk bir halde bulunduğu bir ülkede değil, son derece şiddetli
devrimci ayaklanmaların yer aldığı, bunun yanında sübjektif koşul-

BELGELER ……………….. 5. Kitap

96

ların nispeten hazır olmadığı bir ülkede başarıya ulaşan bir yöntem
olmuştur.
Bu koşullarda küçük bir örgütlenmeyle de olsa işe silahlı mücadeleyle girişenler bazı önemli özel koşulların da yardımıyla kısa zamanda başarılı olabilmişlerdir.
Gene Che Guevara, emperyalizmin silahlı mücadeleler konusundaki tavrı üzerine önemli bir ders aktarmaktadır. Bu noktanın Küba
devrimini silahlı mücadele konusunda örnek almamak için belki de
belirleyici olduğu söylenebilir. Ama tarih nasıl Bakunin'e karşın çıktığı
işleri Paris Komünü'nde yaptırmışsa, Che Guevara'ya da Bolivya'da
yaptırmıştır.
Che'nin dersini olduğu gibi aktaralım:
“Öte yandan Küba'ya özgü olmamakla birlikte başka halklar tarafından kolay kolay değerlendirilmesi mümkün olmayan bazı şartlar
da mevcuttu. Bunun da nedeni şudur ki, emperyalizm, bazı ilerici
grupların tersine, yanılgılarından ders almasını bilir, (abç)
“Ayrı olarak niteleyebileceğimiz şart, Kuzey Amerika emperyalizminin yolunu şaşırmış ve Küba Devriminin gerçek derinliğini ölçememiş olması idi. Kuzey Amerika politikasının görünürdeki birçok
çelişmelerini bununla izah etmek mümkündür. Tekeller bu gibi hallerde adet olduğu üzere, Batista'ya bir halef bulmayı düşünmüşler,
mevcut durumdan hoşnut olmayan halkın devrimci bir görünüm içinde aynı amaca yönelmiş olduğunu bildikleri için bu düşünceye öncelik vermişlerdir. Artık işlerine yaramayan küçük diktatörü düşürüp,
yerine, zamanı gelince emperyalizmin çıkarlarına daha iyi hizmet
edebilecek yeni «gençler» getirmek, elbette daha akıllıca ve daha
ihtiyatlı bir hareketti. Emperyalistler bir süre bu kozu kullandılar,
(abç) Fakat acı bir şekilde kayba uğradılar. Zaferden önce emperyalistleri tedirgin ediyor, fakat ürkütmüyorduk, (abç) Daha doğrusu, iki
kozu birden oynamışlar, ilke olarak kaybetmelerine imkân bulunmayan bu ikili oyundaki deneylerine güvenmişlerdir. Gazeteci kılığına
bürünmüş State Department görevlileri rahatlarını kaçıran bu devrim
hakkında bilgi toplamak için defalarca gelip gittiler, fakat gizli tehlikenin en ufak bir belirtisini teşhis etmeye muvaffak olamadılar. (abç)
Emperyalizm tepki göstermek istediği zaman, zafer şenlikleri içinde
Havana sokaklarına giren tecrübesiz gençlerin politik ödevlerini açık
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seçik bildiklerini ve hayatlarını buna göre düzenlemeyi kesin bir şekilde karar vermiş olduklarını anladığı zaman, artık iş işten geçmişti.”
( 44 )
İşte Bolivya'da doğrulanan, Küba devriminden alınacak derslerin
en önemlilerinden biri budur. Che burada açık açık şunu söylemektedir: Küba'da yaptıklarımızın başka yerlerde tekrarlanması mümkün
değildir. Tarihin paradoksu.

MİLLÎ KRİZ
Kesintisiz Devrim Il-III'ün başlangıçta aktardığımız mantalitesini
kısaca özetlersek:
Üçüncü bunalım döneminde yarı sömürge ülkelerde kapitalizmin
çarpık gelişmesi nedeniyle sürekli millî kriz vardır. Bu evrim ve devrim aşamalarının iç içeliği ve silahlı eylemin objektif şartlarının varlığı
demektir. Bunun yanında nisbî refah ve oligarşik devlet aygıtının
varlığına bağlı olarak, kitlelerin pasifize olmuş tepkileriyle oligarşi
arasında bir sunî denge mevcuttur. Bu denge kırılmadığı müddetçe
kitleleri devrim mücadelesi içerisine çekmek mümkün değildir. Silahlı
propaganda dışındaki mücadele yöntemlerini temel almak bu sunî
dengenin devam etmesini sağlar. Bu nedenledir ki, objektif şartlarda
mevcut olan silahlı propaganda uygulanmak zorundadır. Bu olmadan, ne sunî denge kırılabilir, ne halk devrim saflarına çekilebilir, ne
de siyasî gerçekler açıklanabilir. Elbette ki bunlar olmaksızın da sosyalist mücadeleden söz edilemez.
Bu mantalite içerisinde ele alınıp incelenmesi gereken ilk nokta
sürekli millî kriz sorunudur. Tartışılmasına gerek görüyoruz; çünkü iki
tane «millî kriz» kavramı bulunmaktadır. Bunlardan biri Lenin'in tanımlamış olduğu millî kriz ve diğeri ise Kesintisiz Devrim II - III'te söz
konusu olan millî krizdir. Her ikisini tek tek ele alıp ne ifade ettiklerini
kavramak zorundayız.
Leninist devrim anlayışı emperyalizm çağında proletaryanın devrime önderlik etmesinin objektif şartının var olduğunu ortaya çıkardıktan başka, ayrıca bir ülkede devrimin olabilmesi için bir millî krizin
yaşanıyor olması gerektiğini de ortaya koymuştur.
Lenin şöyle diyordu:
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“Bir ihtilal durumu olmadan ihtilalin mümkün olamayacağı Marksistler için tartışma götürmez bir gerçektir.” ( 45 )
Lenin'in burada “ihtilal durumu” diye ifade ettiği, “ekonomik ve politik buhran”, yani millî krizdir.
Lenin ayrıca millî krizi tanımlarken şöyle diyor:
“Devrimin temel yasası, (abç) bütün devrimler tarafından ve özellikle 20. yüzyıldaki üç Rus devrimi tarafından doğrulanan devrimin
temel yasası (abç) şudur: Devrim olabilmesi için sömürülen ve ezilen
yığınların, eskiden olduğu gibi yaşamanın olanaksız olduğu bilincine
varmaları ve değişiklik istemeleri yetmez. Devrimin olması için söm ürücülerin eskiden olduğu gibi yaşayamaz ve hükümeti yürütemez duruma düşmeleri gerekir... (Sömürüleni de sömüreni de etkileyen) bir
ulusal bunalım olmadan devrim olanaksızdır. ( 46 )
Hemen şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu Leninizmin evrensel
tezlerinden biri midir, değil midir? Bizce, evet. Görüldüğü gibi Lenin
burada genel anlamda “devrimin temel yasası”ndan söz etmektedir.
Bu bütün devrimlerin temel yasası anlamına gelir. Bu noktada tartışma sürdürmek bizce anlamsız. Milli bir kriz olmadan devrim
imkânsızdır. Ama millî kriz nedir sorusu tartışma konusu olmuştur.
Lenin'e göre:
“Genel olarak bir ihtilal durumunun belirtileri nelerdir? Şu üç
önemli belirtiyi ileri sürersek yanılmış olmayız:
1) Egemen sınıflar için değişikliğe gitmeden egemenliği sürdürmek mümkün olmazsa; “üst sınıflar” arasında şu ya da bu biçimde
bir buhran, egemen sınıfın politikasında, baskı altındaki sınıfların
hoşnutsuzluğuna ve parlamasına sebep olacak bir çatlamaya götüren buhran ortaya çıkarsa. Bir ihtilalin olması için, genellikle «alt sınıfların eski biçimde yaşamak istememesi» yeterli değildir. “Üst sınıfların da eski biçimde yaşayamayacak durumda” bulunması da gereklidir.
2) Baskı altındaki sınıfların sıkıntısı ve ihtiyacı, normalden daha
öteye kadar ilerlemişse,
3) Yukarıdaki nedenlerin bir sonucu olarak, 'barış zamanında'
kendilerinin soyulmasına hiç ses çıkarmadan razı olan ama sıkıntılı
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zamanlarda hem buhranın her türlü şartları, hem de bizzat 'üst sınıflar' tarafından bağımsız tarihi eyleme itilen yığınların etkinliğinde
önemli bir artış varsa.” ( 47 )
İşte Lenin bir millî krizin göstergelerini en genel anlamda böyle tanımlıyor. Bu milli kriz ne tek başına bir ekonomik çöküntü, ne tek
başına herhangi bir anda hâkim sınıfların zor durumda kalmaları, ne
de tek başına halkın sıkıntı içerisinde olmaları anlamına gelmiyor.
Bunların tümünü kapsayan olguyu Lenin milli kriz diye tanımlıyor.
İlk defa olarak bir devrimin olması için Lenin'in tanımladığı milli
krizin gereksizliğini getiren Cezayir Komünist Partisinin sekreteri Beşir Hacı Ali'dir. Söyle diyor B. Hacı Ali:
“Durumu doğru değerlendiremememizin hemen akla gelen sebeplerinden biri de... Devrimci bir durumun gelişmesi konusunda yaptığımız değerlendirmelerin yüzeyde kalışıdır. Komünist Partisinin inandığı, Kasım 1954'te şartların bir ulusal kurtuluş savaşı vermemiz için
elverişli bir olgunluğa erişmemiş olmasıydı. Çünkü Lenin'in koyduğu
şartların kapitalist ülkelerle ilgili olduğunu ve askerî eylemlerle genel
ayaklanmanın farkını unutuyorduk.” ( 48 )
Burada B. Hacı Ali sözde özeleştiri yapmaktadır. Ülkede bir devrimci durumun geliştiğini kavrayamıyorlar. Çünkü Lenin'in koyduğu
şartların kapitalist ülkeler için olduğunu unutuyorlar! Şaşılacak şey ki
Lenin milli krizden söz ederken ve göstergelerini sayarken kapit alizmden hiç söz etmiyor. O, devrimin genel yasasından söz ediyor.
Beşir Hacı Ali'nin asıl anlamadığı bu. Yoksa B. H. Ali devrimin önderliğini küçük burjuvazi ve burjuvaziye terk ettikten sonra Marksizmi
daha iyi kavramış değil. Cezayir'deki sosyalist hareket de o günden
bugüne daha iyiye gitmiş değil.
B. H. Ali'nin burada yaptığı bir özeleştiri değildir. Cürümün bir
kısmından kurtulmak için “Lenin yanılttı” demeye getiriyor. Çünkü
Lenin, teorisinin yalnız kapitalist ülkeler için olduğunu belirtmemiş!
Cezayir Komünist Partisinin asıl hatası burada değil, küçük burjuvalar ve burjuvalar ulusal kurtuluş için savaşırlarken, CKP'nin de
Fransız işçi sınıfından medet umması olmuştur. Lenin'in koyduğu
şartlar nelerdir ki, Cezayir'de yoktu?
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Kesintisiz Devrim II - III'de Lenin'in klâsik tanımına sarılmanın
yanlış olduğunu söylüyor. Ama gene de bir millî krizden söz ediyor.
O zaman Lenin'in klâsik tanımına uymayan bu millî kriz nedir? Lenin
devrimin olabilmesi için, tanımını verdiği millî krizin olması gerektiğini
şart koşmaktadır. Halbuki Kesintisiz Devrim II - III, bu millî kriz tanımının sömürge ve yarı sömürge ülkeler için geçersiz olduğunu
anlatır.
“Gerilla savaşına karşı olan (lâfta evet deyip de, pratikte karşı
olanlar da dahil) bütün geri bıraktırılmış ülkelerin pasifistleri Lenin'in
klâsik tanımına dört elle sarılırlar. Meselenin, zaman ve mekân mefhumlarının ışığından bu devrimci konuş tarzı, onlara göre maceracılıktır, anarşizmdir, fokoculuktur v.s.
“Gerekçe, ülkede Lenin'in klâsik tanımına uygun bir milli kriz mevcut değildir.” ( 49 )
Burada Lenin'in tanımının klasik olduğunu ve geri bıraktırılmış ülkelerde bu tanıma uygun bir millî krizin aranmaması gerektiği anlatılıyor. Buna karşılık milli kriz için şu tanım getiriliyor:
“Emperyalist hegemonya altındaki ülkelerde (ister II. bunalım döneminde emperyalist hegemonyanın dışsal bir olgu olduğu feodal,
yarı-feodal ülkelerde olsun, isterse de III. bunalım döneminde emperyalist hegemonyanın içsel bir olgu olduğu emperyalist -kapitalist
üretim ilişkilerinin egemen olduğu geri bıraktırılmış ülkelerde olsun,
evrim ve devrim aşamaları,... kesin çizgilerle ayrılamaz.
“Bu ülkelerdeki emperyalist hegemonya bağımsız bir milli burjuvazinin gelişmesine engel olduğundan ülke kapitalist bir ülke olsa
bile, var olan kapitalizm kendi iç dinamiği ile gelişmediğinden çarpıktır, emperyalizme göre biçimlenmiştir. Emperyalist hegemonya toplumun kendi iç dinamiği ile gelişmesine engel olduğu için ülke alt
yapı ilişkilerinden üst yapısına kadar, milli bir kriz içindedir.” ( 50 )
Görüldüğü gibi, milli krizin bütün tanımı bu kadar. Ancak sorumuz
yine cevapsız kaldı. “Bu milli kriz nedir?” Lenin'in koyduğu şekliyle
göstergeleri nelerdir. Bizi asıl ilgilendiren milli krizin göstergeleridir.
Böyle bir şey gereksiz olsaydı Lenin üç ayrı kitabında aynı şeyleri
tekrarlamak ihtiyacını duymazdı.

KURTULUŞ

101

Yukarıdaki açıklamada, ülke ekonomisinin çarpıklığı, emperyalizme göre şekillenmesi hayata neleri getiriyor da, ülke alt yapı ilişkilerinden üst yapısına kadar milli bir kriz içinde olabiliyor? Bu sorunun
cevabı burada olmasa da, Lenin'in göstergelerini kullanarak yazının
bütünü içerisinde bunları bulabiliriz. Lenin, milli krizi anlatırken, gördüğümüz gibi hâkim sınıflar arasındaki politik bunalım, kitlelerin sıkıntısının normalin ötesine gidişi, kitlelerin aktivitesi gibi, toplumdaki
objektif değişmeleri milli kriz olarak nitelemektedir.
Eğer bu öğeler Kesintisiz Devrim II - III'de konulan genel ülke
analizi içerisinde ele alınacak olursa, şu sonuçlara varırız.
1. Kitlelerin ihtiyaçlarının normalden öte gitmesi: “Nisbî refah”ın
söz konusu olduğu bir durumda biz, kitlelerin ihtiyaçlarının normalden öteye gittiğinin değil, daha da normalleşmiş olduğunu söylüyoruz
demektir. Yazıda sözü edilen “nisbî refah” kavramının bize anlatacağı bundan başka bir şey değildir.
Aslında toplumsal gerçekler Türkiye'de kitlelerin “nisbî refah sayesinde” yumuşamış olduğu gibi bir durumu ortaya koymamaktadır.
Birinci gösterge olarak, Cumhuriyetin başından beri kendiliğinden
gelme eylemin her zaman için, özellikle yakın geçmişte, artış göstermiş olması alınabilir. Zaman zaman gerilemeler olmuşsa, bu hiç
bir zaman için bir süreklilik arz etmemiştir. Ve uzun vade çizgisine
baktığımızda artan bir eğilim görürüz.
Bir diğer gösterge de, toplumsal refah konusunda ele alınabilecek
olan, hayat standardının yükselmesi, buna mukabil, o standarda uygun ihtiyaçların artması ve bunun enflasyonla daha vahimleşmesidir.
Şurası bilinen bir gerçektir ki, üretkenlik arttıkça emekçilerin eline
geçen miktar da artacak, daha büyük bir satın alma gücü doğuracaktır. Ancak bu, sömürü alanının ve enflasyonun artışıyla karşılanacak,
çok kısa bir süre için sağlanmış olan ücret, maaş artışı, ulaşılan yeni
düzeyin problemleri karşısında bir refah değil, bir sıkıntı boğazı ol arak ortaya çıkacaktır. Kısacası, yarı sömürge ülkelerde kapitalizm
gelişse de, -feodal döneme göre- toplumsal üretimi arttırsa da, bunun yaratacağı yumuşama ancak bir-iki yıl sürebilecek ve son derece geçici bir olay, sözü edilmeyecek bir olay olarak nitelendirilmesi
gerekecektir.
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Sonuç olarak, ne kitlelerin yumuşayıp, tepkilerinin pasifize edilebilmiş olduğunu söyleyebiliriz, ne ele sürekli olarak haddinden fazla
ileri gitmiş olduğunu. Kesintisiz Devrim II - III bunu yumuşamış, pasifize olmuş olarak tespit ediyordu.
2. Hâkim sınıfların kendi aralarında sürekli bir politik bunalımın olduğunu iddia etmek bizce son derece yanlıştır. Bazı dönemler hariç
(örneğin 12 Mart), az ya da çok bir istikrar sağlayabilmektedirler. Biz
eskisi gibi yönetemiyoruz diye bir dertleri olmamaktadır. Ancak bunun sürekli bir istikrar olduğunu iddia etmek de sürekli bunalım iddiası kadar sakat olur ki, tek başına hâkim sınıfların bunalım içinde olması, kitlelerdeki genel bir kıpırdanışla paralel gitmiyorsa, bu bunalım her zaman hâkim sınıfların lehine çözülür.
3. Bir üçüncü nokta da, kitlelerin aktivitesi sorunudur. Aslında toplumsal bir bunalımın en önemli görülmesi gereken öğesi budur. Kitlelerin kendiliğinden gelme eyleminde büyük ölçüde bir artış toplumsal
evrimin ilk şartıdır. Bu olmadan, kitlelerin bir siyasi aksiyona havadan
girebilmesi mümkün değildir. Kesintisiz Devrim II-III, gene bu unsuru
da durgunluk olarak görmektedir. Daha önce “sunî denge”nin pasiflik
içerisindeki bir durgunluk olduğunu görmüştük.
İşte soruna Lenin'in getirdiği kriterler bunlardır ve bu kriterlerle
Türkiye'ye baktığımızda da millî kriz diye bir olgudan söz edemeyiz.
Kesintisiz Devrim II - III'de, millî kriz sorunuyla bağlantılı bir diğer
nokta da gizli işgal ile fiili işgalin aynı sonuçları doğurduğu iddiasıdır.
Bilindiği gibi fiili işgalin getirdiği en önemli nokta, kitlelerin, tüm ulusun, bir avuç hain hariç, düşmanı açıktan açığa görebilmesi ve ulusal
ajitasyonla, kitlelerin daha kolayca birleşebilmesidir. Böyle bir durum
ulusal bilincin varlığı karşısında çok kolaylıkla kitlelerin kendiliğinden
gelme eylemine siyasal bir muhteva kazandırır ve bir ulusal savaşın
sübjektif imkânlarının çok daha kolaylıkla ve kısa zamanda hazır
olmasını getirir. Ama gizli işgal şartlarında ulusal düşman açıktan
açığa görülemediği için, mücadelenin daha ziyade sınıfsal bir plânda
yer alması ve bir iç savaşa dönüşmesi zorunluluk olur. Sınıfsal bir
mücadele ise, sınıfsal bir bilinç ile o sınıfın bilimi ele geçirmesiyle
mümkün olur. Bu durumda hareketin kendiliğinden gelmelik ilkelliğini
aşıp da devrimci bir siyasi bilince ulaşması daha zorlu mücadeleleri
gerektirir. Ve hiç bir zaman için ulusal planda yürüyen bir mücadele
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ile sınıfsal planda yürüyen mücadelenin aynı şeyler olduğunu söyleyemeyiz. Yine bu noktada da bir ihtilalin olması için gerekli olan milli
krizin varlığından bu anlamda söz edilemeyeceği açıktır. Fiili işgalin
de olması, her zaman milli krizin oluşması ile özdeş tutulamaz.
Bu takdirde tekrar Kesintisiz Devrim II - III'teki, “bu ülkelerde alt
yapı ilişkilerinden üst yapısına kadar milli bir kriz mevcuttur” önermesine dönmemiz gerekiyor.
Dikkatle incelendiğinde görülür ki, bu önerme, Lenin'in milli kriz
tanımının aynı olan kriterleri ihtiva etmektedir: “Alt yapı ilişkileri”,
ekonomik ilişkiler ve üst yapı, politik ilişkiler. Haliyle bunların sınıflarla olan ilişkisini dışta bırakamayız. Burada söyleyebileceğimiz -bu
önermeye dayanarak- ülkede sürekli bir ekonomik ve politik krizin
olduğudur. Sürekli bir ekonomik ve politik bir krizin olup olmadığının
bir takım ölçütlerinin olması gerekir. Aksi takdirde herkes istediği
herhangi bir durumu kriz olarak değerlendirebilir. Kesintisiz Devrim II
- III'-te bu türden kriterlerden söz edilmemiştir.
Ancak Marksizm - Leninizm bize ekonomik ve politik krizin kriterlerinin neler olduğunu açıklamıştır. Bunlar, yukarıda aktardığımız,
Lenin'in koyduğu kriterlerdir. Bunları göz önünde bulundurmaksızın,
milli kriz konusunda tartışmak, havanda su dövmektir. Leninist ölçütlerle sorunu ele aldığımızda da, kitleleri, pasiflik, durgunluk içerisinde
görüyorsak, milli krizden hiç söz edemeyiz.

SUNÎ DENGE VE KARARSIZ DENGE
Che Guevara Lâtin Amerika ülkelerini tahlil ederken, bir genelleme ile kararsız denge diye yeni bir terim getirmektedir. Bu terim daha
önce incelediğimiz gibi kitlelerin aktivitesini de kapsayan, hareketin
gelişme düzeyini anlatan bir ifadedir. Zaten devrimci gelişim denilen
olguyu metreyle ölçebilme imkânı yoktur. Ancak bir takım göstergeler
yaklaşık olarak kullanılır. Burada Che Guevara'nm kullandı ğı en
önemli gösterge “kitlelerin mücadelesi burjuva legalitesinin kapılarına
dayanmıştır” ifadesidir. Bu, şu ya da bu ölçüde bir devrimin olabilmesi için objektif koşulların varlığı anlamına gelir. Che Guevara burada
önemli bir noktayı belirtmektedir. Böyle bir durumda “bütün koşulların
oluşmasını beklemek gerekmez” demektedir. Hepsinin oluşmasını
beklemeye gerek olmayan koşulların objektif koşullar olmadığı açıktır. Çünkü insan iradesinden bağımsız olan olgulara ihtiyaç duyulu-
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yorsa, sübjektif etkenin hayata geçirilebilmesi için mutlaka bu objektif
koşulların var olması gerekir. Kısacası Che'nin sözünü ettiği olgular
sübjektif olanlardır ve bunun getirilmesinin nedeni, bir takım Lâtin
Amerika ülkelerinde olduğu gibi Küba Komünist Partisinin de devrimi
büyük ölçüde kaderciliğe bırakması var olan objektif koşullara uygun
iradecilik içinde davranıl-mamasıdır. Che objektif koşulların büyük
ölçüde var olduğu Küba gibi bir ülkede devrimcilerin duruma iradeci
bir biçimde müdahale etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Che'nin şu sözleri bunu açıkça ortaya koymaktadır:
“1. Halk güçleri orduya karşı bir savaşı kazanabilir,
“2. Devrim yapmak için bütün koşulların hazır olmasını beklemek
zorunlu değildir, ayaklanma bu koşulları yaratabilir.
………………
“Bu üç önermeden ilk ikisi, eylemsiz kalan ve profesyonel bir orduya karşı hiçbir şey yapılamayacağı bahanesine sığman, onları
harekete geçirmeye çalışmaksızın oturup, bütün zorunlu objektif ve
sübjektif koşulların herhangi bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmasını bekleyen devrimcilerin (abç) ya da sahte devrimcilerin bozguncu
tutumlarını nakzeder.” ( 51 )
Görüldüğü gibi Che'nin sözleri bütün şartların kendiliğinden oluşmasını oturup bekleyenleredir. Küba gibi objektif koşulların büyük
ölçüde var olduğu bir ülkede devrimcilerin duruma iradeci bir biçimde
müdahale etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ama iradeciliği hiçbir
zaman objektif koşuldan koparmamak, salt iradeciliğe düşmemek
gerektiğini şu sözleriyle anlatır:
“Tabii devrim için gereken bütün koşulların gerilla eylemiyle verilecek bir itme ile yaratılacağı düşünülmemelidir. Zorunlu bir minimum
olmaksızın, merkezin kurulması ve sağlamlaştırılmasının uygulanamayacağı daima hatırda tutulmalıdır. Halk bir iç çatışma içerisindeyken, toplumsal hedefler için çarpışmayı sürdürmenin faydasızlığını açıkça görmelidir. Baskı güçleri yürürlükteki kanunlara karşı iktidarlarını sürdürmeye kalkıştıklarında barış zaten yıkılmış demektir.
Bu koşullar altında halkın memnuniyetsizliği kendini daha aktif bir
biçimde ortaya koyar. Bir direnme tutumu, sonunda başlangıçta yetkililerin tahrik ettiği bir çarpışmanın patlak vermesiyle billurlaşır. Hü-
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kümetin iktidarı -hileli olsun, olmasın- halk oyuyla elde ettiği ve hiç
olmazsa anayasaya uygunluk görünüşünü koruduğu yerlerde, barışçı mücadele olanakları henüz tüketilmediğinden gerilla güçleri harekete geçirilemez.” ( 52 )
İşte Che'nin iradenin dışındaki bir takım faktörleri sayarak açıklamak istediği kararsız dengenin unsurları bunlardır.
Bu öğeler ve Küba devrimci hareketinin gelişimi göz önünde bulundurulduğunda Kesintisiz Devrim II - III’teki sunî denge ile Che'nin
kullandığı kararsız denge'nin neredeyse birbirine zıt kavramlar olduğu görülür. İşte bu nedenledir ki, Kesintisiz Devrim II - III'te getirilen
öncü savaşına, Küba devrimi dayanak olamaz diyoruz.

Öncü Savaşı ve Silahlı Propaganda
Proletaryanın partisi ideolojik, politik ve ekonomik - demokratik
her alanda öncü mücadelesi sürdüren bir örgüttür. Bu anlamda proletarya partisi, proletaryanın öncü savaşçı örgütüdür. Ancak her partinin iktidar mücadelesinde kitleleri sıcak savaşa katamadan önce
sürdürmesi gereken bir öncü savaşı söz konusudur. Hiç bir devrim
hareketi, baştan tüm kitlelerin katıldığı bir ayaklanma olarak gerçekleşmemiştir. Kitlenin sıcak savaşa katılışı, mutlaka bir azınlık öncü
grubu tarafından sürdürülen öncü savaşı aşamasından geçerek gerçekleşir ve her somut duruma göre değişiklikler arz eder. Ancak bu
aşamaya gelinceye kadar ülkedeki devrimci birikimin belirli bir düzeye ulaşmış olması gerekir. Bu birikimi sağlayabilmek için somut şartlara uygun çalışma tarzları geliştirilir. “Hareketi belli özel bir mücadele biçimine bağlamayan marksizm, sosyalizmin bütün ilkel biçimlerinden ayrılır.” “Bütün soyut kalıpların ve öğreti reçetelerinin can
düşmanı olan marksizm, iktisadi ve siyasi buhranlar keskinleştikçe
sürekli olarak yeni, değişik savunma ve saldırı yöntemleri doğuran
ilerleme halindeki kitle mücadelesi karşısında dikkatli bir tavır alınmasını gerektirir.” Lenin çarpışma biçimlerinin tarihsel bir incelenmesinin gerektiğini şu ünlü paragrafta anlatır:
“Bu sorunu (çarpışma biçimleri sorunu - Kurtuluş), somut tarihsel
durumdan ayrı olarak ele almak, diyalektik maddeciliğin esaslarının
yeterince kavranamadığını gösterir. İktisadi evrimin değişik aşamalarında, siyasal, ulusal, kültürel, canlı koşullardaki değişmelere bağlı
olarak değişik mücadele biçimleri ortaya çıkar, bunlar, başlıca çar-
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pışma biçimleri olurlar. Bununla beraber ikinci derecede, tamamlayıcı mücadele biçimleri de değişir. Evrimin belli bir aşamasında belli bir hareketin somut durumunun ayrıntılı bir incelemesini
yapmadan bazı özel mücadele araçlarının kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna “evet” ya da “hayır” diye karşılık vermek Marksist görüşten büsbütün ayrılmak demektir.” ( 53 ) Kesintisiz Devrim II - III'de
aynı paragraftı ele alarak silahlı mücadelenin ülkenin somut koşull arında temel mücadele biçimi olması gerektiğini anlatır. Silahlı propaganda dışındaki yöntemlerin temel alınmasının mücadeleyi iyice sağa kaydıracağını söyler. Bu mücadele yöntemi sayesindedir ki, başka türlü devrim saflarına katılması mümkün olmayan kitlelerin devrim
saflarına katılması olanaklı hale gelir.
“Silahlı propaganda, her şeyden önce günlük maişet derdi vs.
içimde kaybolan, emperyalist yayınla şartlanmış, düzenin şu ya da
bu partisine umudunu bağlamış kitlelerin dikkatini devrim hareketine
çeker, uyuşturulmuş, pasifize edilmiş kitlelerde kıpırdanma yaratır.” (
54
)
“Ülkede tarihi gelişim içerisinde ulaşılan durumun bu olması; bir
yandan oligarşinin baskısı diğer yandan da kitlelerin uyuşturulmuş,
pasifize edilmiş olması, günlük maişet derdi vs. içinde olmaları, silahlı propagandanın dışındaki mücadele biçimleri ile ancak sağa gidilebileceği sonucunu getirmiştir. Bu durumda silahlı propagandayı kim
yürütecektir sorusu karşımıza gelmektedir.” Çünkü kitleler bu durumda iken silahlı mücadeleye destek sağlamazlar. Bu, yazıda da
kabul edilmektedir. Silahlı propaganda başlangıçta bir sempati yaratacak, bu giderek güven ve desteğe dönüşecektir. ( 55 ) Yani silahlı
propagandanın başlangıcında kitle desteği sorunu dışta kalmaktadır.
Çünkü, “Lafa karnı tok olduğu belirtilen kitleler” ancak “silahlı mücadele sayesinde devrim saflarına çekilebilirler.” Başka mücadele yöntemleri ile kitleleri örgütleyip onları silahlı savaşa yöneltmenin
imkânsız olduğu ve bunun varacağı noktanın pasifizm olduğu belirtilmektedir. “Ancak ve ancak silahlı propaganda ile yola çıkanlar bu
durumdan kurtulabilirler” denilmektedir.
Kesintisiz Devrim II - III silahlı propagandaya girişebilmek için önceden kitlelerin diğer mücadele yöntemleriyle örgütlenmesi gibi bir
olguyu kabul etmemektedir. Hazırlık aşaması olarak silahlı propa-
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gandayı yürütecek örgütlenmelerin hazırlığını kabul eder. Kitlelerin
örgütlenmesi ve desteğinin sağlanması silahlı propagandanın peşinden gelecektir. Yani gerilla başlangıçta “suda balık” değil “suyunu da
kendisi yaratacak olan bir balık”tır. Zaten Kesintisiz Devrim II – III’de
getirilen öncü savaşının özgün oluşunu iddia etmemizin nedeni de
budur.
“Kitle önce silahlı devrim cephesine sempati duyacaktır. Ama gözünde büyüttüğü merkezi devlet otoritesinden dolayı, silahlı devrim
cephesinin ezileceği düşüncesi ile eylemleri tereddüt ve büyük merakla izleyecektir. Gerilla savaşının başarı ile yürütülmesi üzerine
görecektir ki, silahlı devrim cephesi önemli bir güçtür: yıkılmaz ve
yok olmaz. O zaman sempatisi güvene dönecektir. Bu ikinci evredir.
Güvene dönmesi çoğunluğun desteğinin kazanılması demek değildir.
Ancak gerilla savaşı devamlı ve istikrarlı kılındıktan sonra, güven
yavaş yavaş desteğe dönecektir.” ( 56 )
İşte silahlı mücadelenin işlevi böyle görülmektedir. Kitle desteğini,
sempati ve güven aşamalarından geçtikten sonra sağlamak mümkündür. Bunun da koşulu gerillayı devamlı ve istikrarlı kılabilmektir.
Bu nokta THKP deneyinde gerçekleşememiştir. Gerçekleşmesi de
olanaksızdı. Çünkü gerillanın başlangıçta sahip olması gereken kitle
desteğini bir sonuç olarak görmektedir. Başlangıçta kitle desteğinden
yoksun olan gerilla en önemli avantajını kaybetmiş demektir. Çünkü
silahlı propaganda askeri zafer demektir. Kitle desteğinden yoksun
olarak askeri plandaki bir mücadelede oligarşinin güçleri her zaman
için ağır basar. Devletin kofluğu, çürümüşlüğü ancak stratejik planda
bir anlama sahiptir. Taktik planda ele alındığında, oligarşinin savaşçıları gerek eğitim, gerek teçhizat ve gerekse hareket kabiliyeti açısından çok daha güçlüdürler. Gerillanın bunlara olan üstünlüğü bütünüyle kitlelerden aldığı desteğe bağlıdır. Bu olmadığı takdirde iş
askeri plana geldi mi gerilla her zaman yenilir. Latin Amerika ülkelerinde başarısızlığa uğrayan birçok gerilla hareketinin basma gelen
budur. Kitle desteğinden yoksun olmak.
Bu örgütler içerisinde başarısızlığa uğramasına rağmen son derece büyük bir askeri güce sahip olan Tupomarolar, yenilmeden bir
müddet önce yaptıkları açıklamalarda, hükümeti ele geçirebilecek
askeri güce ulaştıkları halde, halkı henüz politize edememiş olduklarını söylüyorlardı. Ki Uruguay'da yapılan seçimlerde Komünist Partisi
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oyların yüzde yirmiye yakınını almıştı. Buna rağmen 10 bin kişilik
ordunun başlattığı genel bir saldırı, kitle desteğinden yoksun olan
Tupomarolar’ın kısa zamanda yenilgisini getirmiştir.
“Silahlı propaganda ... merkezi otoritenin görüldüğü gibi güçlü olmadığını, onun kuvvetinin her şeyden önce yaygara, gözdağına ve
demagojiye dayandığını gösterir.” ( 57 ) görüşünün doğruluğu ancak
askeri eylemlerin sürekli başarısı ile gerçekleşir. Ama silahlı propagandanın kitle desteğinden yoksun iken, askeri eylemler merkezi
otoritenin kuvvetlerine karşı elde edebileceği başarı son derece sınırlıdır. Ve bu alandaki başarısızlıklar ise merkezi otoritenin güçsüz
değil tam tersine zannedildiğinden daha da güçlü olduğunu, yenilmez olduğunu kanıtlamaya hizmet eder, uyanması beklenen kitlelerin daha da pasifize olmasına, teslimiyete düşmelerine yol açar.
Evet, taktik planda, merkezi otoritenin gücünün yaygara, gözdağı ve
demagojiye değil, esas olarak son derece disiplinli bir askeri - bürokratik yapıya dayandığını unutamayız. Bu ifadenin sadece stratejik
planda bir anlamı olabilir.
Silahlı propaganda ancak siyasi bir çalışma üzerine inşa edildiği
takdirde bir anlam ifade edebilir ve zafere giden yolda etkin bir mücadele yöntemi olabilir. “Halk savaşı genellikle, bizden maddi olarak
daha güçlü olan bir düşman üzerinde mutlak bir siyasi üstünlüğü
sağladığımız şartlarda verilir.” ( 58 )
Vietnam devriminin önderlerinden V. N. Giap siyasi mücadeleden
silahlı mücadeleye geçiş, parti ve kitleler konusunda şu dersleri akt arıyor:
“Silahlı mücadelenin siyasi mücadelenin bir devamı olmasından
ötürü, halkın siyasi gücü sağlamlaştırılmadan, güçlü hiç bir silahlı
kuvvet inşa edilemez. Halkımızın uzun ve zorlu devrimci mücadelesine dönüp baktığımızda, kitleleri aydınlatmak ve örgütlemek, işçi köylü ittifakını kurmak, Birleşik Halk Cephesini yaratmak ve kendisinin önder rolünü belirtmek için Partinin kurulmasından sonraki şiddetli siyasi mücadele yıllarının daha sonraki silahlı mücadeleye hazırlık yılları olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. Partimiz; silahlı mücadeleyi hazırlamaya, daha sonra da uzun bir direniş savaşını vermeye karar verdikten sonra, propagandaya kitleler içinde çalışmasına, halkın çeşitli kesimlerinin yurtseverliğini ve düşmana karşı olan
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kinini geliştirmeye, bütün halkı, özellikle işçi ve köylüleri direniş için
büyük bir birlik içinde örgütlemeye devam etti. Kitlelerin, halkın siyasi
gücü» silahlı kuvvetlerin gelişmesine imkân veren en güçlü üsdür.” (
59
)
Giap'ın burada aktardığımız silahlı mücadele anlayışı ile Kesintisiz Devrim II - III'de savunulan silahlı mücadele anlayışı arasındaki
fark çok açık olarak görülebilmektedir.
Bütün sorun silahlı mücadelenin nasıl yürütüleceğidir. Güçlü bir
siyasi etkinlik temeli üzerinde mi? Yoksa bu siyasal etkinliği de esas
olarak silahlı mücadelenin yaratması anlayışı içerisinde bir silahlı
mücadele mi?
Bu sorular doğrudan doğruya parti anlayışında ifadelerini bulurlar.
Silahlı propagandayı temel alıp, siyasi gerçekleri onunla açıklayacak,
kitleleri devrim saflarına esas olarak onunla çekecek olan bir parti,
çalışma tarzına bağlı olarak başlangıçta kitlelerin örgütlendirilmesi
işini tali olarak ele alacak ve esas olarak askeri eylemlerle siyasi
hedeflere vurarak siyasi üstünlük kurmaya çalışacaktır. Eğer bu bir
yol ise örgütün geniş kitleleri hareket ettirebilme yeteneğine sahip
olma gibi bir özeliği taşımaya ihtiyacı yoktur. Çünkü bunu ileriki gelişimi içerisinde sağlayacaktır. Bu anlayış pratiğe yansıtılınca, yapılacak iş siyasi bir görüş etrafında, sınıfsal kökenine bakılmaksızın
marksist-leninistlerin oluşturduğu, son derece dar bir parti örgütlenmesine giderek, silahlı propagandayı yürütecek “tim”lerin kuruluşuna
hız vermek ve derhal silahlı propagandaya geçmektir. Örgütün daha
fazla gücü varsa, kitle eylemlerini de örgütler, diğer kitle çalışması
yöntemlerini de gücü oranında uygular. Başlangıçta asla her yere
koşmaz. Silahlı propaganda dışında, diğer alanlarda yürütülecek
bütün çalışmalar silahlı propagandaya destek olacak şekilde sürdürülmek zorundadır.
Bu siyasi anlayışa ulaşmış olanların artık bekleyecek zamanları
yoktur. “Klasik kitle çalışma”sıyla güç toplamaya çalışmak diye bir
sorun söz konusu değildir. Bu ancak silahlı propaganda sayesinde
elde edilebilecek bir şeydir.
Bunun yanında başlangıçta siyasi bir üstünlüğü silahlı propaganda dışındaki çalışma tarzlarını temel alarak sürdürmeye çalışan bir
örgüt ise çok daha değişik bir yapıya sahip olmak zorundadır. Baş-
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langıçta kitlelerin acil gereksinmelerini ele alarak bunları siyasi bir
muhtevaya ulaştırmaya çalışarak, başta işçi sınıfı olmak üzere geniş
yığınları hareket ettirebilme gücüne sahip bir parti haline gelmeye,
yani kitleleri devrim saflarına kazanmaya, onların öncülerini başlangıçta dar olsa da giderek genişleyen bir proletarya partisi içerisinde
örgütlemeye çalışacaktır. Böyle bir partinin çalışmalarında silahlı mücadele bu çalışmalara ancak destek olacak şekilde kullanılacaktır.
Bu nokta partinin güç sorunudur. Ve hâkim sınıflarla olacak olan çatışmayı uygun koşullarda belirleyecek olan da budur. Hangi koşullar
altında olursa olsun hâkim sınıflara karşı bir mücadeleyi istikrarlı
kılabilme gücünde olmayan bir parti açık savaş alanına giremez. Bu
zaten düşmanın yapmak istediği şeydir: Güçlerin yetersiz olduğu bir
anda devrimcileri açık çatışmaya çekebilmek ve kendi tayin ettiği
alanda dövüştürmek.
Her devrimci hareketin başlangıçtaki görevi halkı örgütlemektir.
Örgütsüz halk hiçbir şeydir. Esarete mahkûmdur. Halk ancak örgütlü
olduğu zaman, doğru bir siyasetle yönlendirildiği zaman yenilmez bir
güç haline gelebilir. Bu görevler aşılmadığı müddetçe -ki dünyada
süre gelen devrim hareketleri incelendiğinde görülür ki, Türkiye'de
halkın örgütlenmesi son derece geri düzeydedir- devrimciler başka
her hangi bir çalışmayı bunun önüne geçiremezler. Yapılan hataların
temelinde bu görevlerin atlanılması yatmaktadır. Çin devrimi, Küba
devrimi tartışılırken hep aynı hataya düşülmektedir. Mücadelenin
hangi evresinde bulunduğumuza bakılmaksızın, devrimin başarıya
ulaştığı ülkelerdeki ileri görevleri tartışma konusu haline getirilmekte
ve çözümler o noktadan itibaren ele alınmaya çalışılmaktadır.
Silahlı propagandanın başlangıçta kitlelerin örgütlendirilmesinin
de temel yöntemi olamayacağı sorununu uzun boylu tartışmaya gerek görmüyoruz. Kesintisiz Devrim II - III'de bu konuda şu tespit yer
almaktadır:
“Ülkemizdeki pasifistler özellikle şunu söylemektedirler. 'Yapılan
eylemler kitlelerde sempati uyandırıyor, ama hepsi o kadar...'
“Doğrudur. Kitleler bizlere karşı sempati duymalarına rağmen, henüz aktif olarak desteklemiyorlar ve mücadelenin içine girmiyorlar.
Bu son derece doğaldır. Ne bekleniyordu yani? 5-6 askeri eylem sonucu, kitlelerin ayaklanıp, ülkede devrim yapmasını mı?” ( 60 )
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Kitlelerin sempati duymalarına rağmen desteklememeleri bir yerde askeri eylemlerin azlığı ile açıklanmaktadır. Çünkü bu eylemlerin
bir amacı da güç gösterisiydi. Sorunun daha derinde yatan nedenleri
vardı. Askeri eylemler daha çok olsa idi de kitleler yine desteklemeyeceklerdi. Tupomaroları desteklememişlerdir. Kitleler ancak başka
kurtuluş yolu kalmadığını anladıkları zaman silahlı mücadeleyi desteklerler. Bunun Türkiye'de kavranmış olduğunu iddia etmek zordur.
Bu nedenledir ki, kitleler kendilerinin sürdürdükleri mücadele ile bağlantısını göremedikleri bir mücadele yöntemini desteklemişler ancak
o mücadelenin yiğitçe oluşuna sempati duymuşlardır. Ama sempatileri onların, “yazık oluyor gençlere” demelerini engellememiştir.
Silahlı mücadele sorunu devrimin ancak şiddetle olabileceğini
kavramış olmakla bitmiyor. Kitlelerin böyle bir mücadeleye nasıl katılabileceği noktasında yeniden bir takım doğru tespitler yapabilmek
isin can alıcı noktası haline geliyor. Genel olarak tüm pasifistlerin
yaptığı iş devrimin ancak şiddetle gerçekleşebileceği olgusunu inkâr
edemedikleri yerde onu sulandırmaktır. Barışçıl geçiş için hiç bir
umudun olmadığı durum da, barışçıl geçiş tartışmaları çıkartıp gerçeği karartmaktadırlar. Bu devrimi reddedişin en kaba ve en açık
görülebilen biçimi. Bunun yanında devrimin şiddetle olacağını söyleyerek, bu konuda yerine getirilmesi gereken örgütlenme ve propaganda çalışmasını yapmamak suretiyle devrimi anlaşılmaz bir iş
haline getirenler daha ince tahrifçilerdir. Bunlara olan reaksiyon ise
bu konuda doğruya yaklaşanların yanlışlarına yardımcı olmakta, siyasal mücadele sayesinde kitlelerin devrim saflarına kazanılması
görevinin ihmal edilmesi sonuçta bir aceleciliği getirmektedir.
Kitlelerin kavradıkları eylemlere katılacakları çok basit bir gerçektir. Ama silahlı propaganda, daha önceden yaratılmış organik kitle
bağlarına sahip değilse kendi kendisini anlatamaz. Kitleler silahlı
propagandanın dilini anlayabilmek için o eğitimden geçmiş olmalıdırlar. Aksi takdirde silahlı propaganda onlar için, sosyalizm değil yalnızca yiğitlik propagandası olur. Kitlelerin kendiliğinden sahip oldukları bilinç ancak bu kadarına izin verir. Siyasi bilinç onlara dışarıdan
propaganda yoluyla iletilmek zorundadır, ikisinin birden olabileceğini
savunmaya olanak yoktur. Çünkü silahlı mücadelenin mutlaka güçlü
bir siyasi temel üzerinde yükselmesi gerekir. Aksi takdirde askeri
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plandaki çatışmada halkın desteğinin olmadığı durumlarda silahlı
mücadeleyi başarı ile sürdürmek mümkün olamamaktadır.
Kesintisiz Devrim II - III böyle bir çalışma tarzını kesinlikle reddeder: “...önce kitleleri, silahlı aksiyonun dışındaki mücadele biçimleri
ile bilinçlendirip örgütleydim, yani silahlı mücadele için asgari (!) örgütlenmeyi sağlayalım, ondan sonra silahlı mücadeleye başlarız diyerek haklı ve mazur göstermeye çalışmaktadırlar. "
“Pasifistlerin emperyalizmin işgali altında olan ülkemizde meseleyi
bu şekilde koymalarının Türkçesi ‘önce revizyonist çalışma yaparak,
kitleyi ve kendimizi örgütleyelim, ondan sonra da devrimci mücadeleye başlarız' demektir. Oysa, barışçıl mücadele metotları temel alınarak yapılan örgütlenme asla savaşma aşamasına geçemez.” ( 61 )
Daha önce yazıda mücadele biçimleri a) barışçıl (uzlaşıcı değil) b)
silahlı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Burada silahlı mücadele dışındaki çalışma biçimlerini temel alarak örgütlenen devrimci örgütlerin
hiçbir zaman silaha sarılamayacağı iddia edilmektedir. Bunu kanıtlayabilecek hiçbir şey yoktur. Ve dünya devrimci hareketi, mücadeleyi
silahlı mücadele dışındaki yöntemlerle örgütleyerek silahlı savaş
aşamasına ulaştıran, muzaffer örgütlerin örnekleri ile doludur. Ve
başka türlü gelişen mücadele de yoktur. Çünkü savaşabilmek için
gerekli olan asgari bir birikimi yaratmanın başka yolu yoktur.
Silahlı mücadele dışındaki yöntemlerle örgütlenmenin zorunlu olarak statikliği ve kurumculuğu getireceği gibi bir durum söz konusu
değildir. Bir örgütün canlılığı, bürokratizmden uzaklığı kullandı ğı yöntemleri devrimci bir ruhla, özle ele alıp almamasına bağlıdır. Bu açıdan Fidel Castro'nun dediği gibi yöntemleri “devrimci ve devrimci
olmayan diye smıflandırmalıyız”. Devrimci yöntemlerle çalışmayan
örgütler elbette ki kurumculuğa yol açar. İster barışçıl denilen (uzlaşıcı değil) ister silahlı denilen yöntemler olsun devrimci yöntemler
ise, hayatın gerçeklerine göre bunları hayattan çıkarıp hayata geçiren örgüt devrimcidir ve savaşmak gerekiyorsa savaşır, ricat gerekiyorsa ricat eder, hatta seçime katılmak gerekiyorsa seçime de katılır. Ama bunları yapıyor diye böyle bir örgüte devrimci adından başkası yakıştırılamaz. Bu anlattıklarımız hayat tarafından, Vietnam devrimi, Angola, Mozambik devrimleri tarafından doğrulanmış gerçeklerdir. Giap şöyle diyor:
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“1930'da Çin Hindi Komünist Partisi kuruldu. Partinin önderliğinde,
Vietnam halkının milli kurtulus hareketi daha da gelişti. 2. Dünya
Savaşının sonlarına doğru, 10 yıl süren bir siyasi mücadeleden sonra, parti silahlı mücadele için hazırlığa geçilmesine ve bunun için
gerilla savaşının başlatılarak bir hür bölge kurulmasına karar verdi.” (
62
)
Görüldüğü üzere silahlı mücadele dışındaki çalışmaları temel alan
örgütler “asla savaşma aşamasına geçemezler” diye bir kural yokmuş. Çin Hindi komünist partisi böyle yapmış ve hayat gerekli kıldığı
zaman da savaşmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya anlatmıştır.
KURTULUŞ
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TÜRKİYE'DE ULUSAL SORUN ÜZERİNE
“BİREYİN diğeri tarafından sömürülmesine son verildiği ölçüde, bir ulusun diğeri tarafından sömürülmesine
de son verilecektir. Bir ulus içinde sınıflar arasındaki zıtlaşmaların ortadan
kalktığı ölçüde, bir ulusun diğerine karşı duyduğu düşmanlıkta son bulacaktır.” (Marx - Engels, Komünist Manifesto'dan)
Sosyalist hareketin bu güne dek
ulusal soruna ilişkin somut bir programı
olmadı. Bu, harekete damgasını basan
revizyonist ve pasifist çizginin, «kendi
sağındaki güçlerden medet umma»
anlayışının vardığı kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Özel olarak Kemalizm
sorununu tutarlı değerlendirememe, ulusal soruna karşı bir kuşkuyu
da birlikte getirmiş, ulusal sorun çok muğlak ifadelerle ve bunun pratikteki yansımalarıyla geçiştirilmeye çalışılmıştır. Ulusal soruna doğru
olarak bakılamadığı gibi, aynı zamanda bunun yalnızca Kürt sorunundan ibaret olmadığı da görülmemiştir. Çok uluslu devletlerde ulusal sorun, yalnızca bir ulusun göz önünde bulundurulup, diğer milliyetlerin göz ardı edilmesi olarak ele alınamaz. Ancak bu sorunun
Türkiye gerçeğinde ağırlık noktasını Kürt ulus sorununun oluşturduğunu gölgeleyecek her görüşe karşı dikkatli bir tavır alınması zorunludur.
1971'lerde bu sağ geleneğe karşılık yeni bir anlayış; sosyalist hareketin sürecinde tarihinde bir dönüm noktası olan kendi gücüne
güvenme, işçi sınıfının ve halkların öz gücüne güvenme anlayışı,
belirgin bir eğilim olarak ağırlığını duyurmuştur.
1919-38 arası Türkiye Kürdistan'ında gelişen olaylar, sosyalistlere, bu konuya ilişkin tavırlarını en açık biçimde ortaya koyma olanağını verdi. Çünkü o dönemde, Kürt ulusal hareketleri tüm sınıf ve
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tabakaların ilgisini üzerinde toplamış ve gelişmelerin odak noktası
durumuna gelmişti.
Fakat «bizde Marx'ın devrim için gerekli gördüğü maddi koşullar
henüz gerçekleşmemiştir» deyip, görevin “burjuva iktidarının derinleştirilmesi” olduğunu savunanların ve bunu «Kemalistlerden» bekleyenlerin Kürt sorununa yaklaşımlarının da tutarsız ve giderek söven bir biçim alacağı apaçıktır. Üstelik Kürt ulusal hareketlerinin j enoside varan ırkçı uygulamalarla bastırılması, devrimci örgüt ve
gruplara karşı baskıyı da birlikte getirmesine rağmen, bu eğilim etkin
bir şekilde süregelmiştir. 1971'lerde Kemalizm'i “küçük burjuvazinin
en sol kanadının milliyetçilik tabanında anti-emperyalist tavır alışı”
(Bakınız: Kesintisiz Devrim, Mahir Çayan) olarak nitelendirmek, o
dönemin bir mirası olsa gerek...
Bu gün ulusal sorunu ülkemizin somut koşullarında nasıl değerlendiriyoruz? Sosyalist hareketin en acil sorunu Kürdistan sorunu
mudur? Devrim süreci içinde ulusal sorun şu anda odak noktası durumunda mıdır?
«Toz koparan fırtına»da kimin ne söylediği belli değil iken, kopyacı ve seçmeci görüşler sırtlarını «şabloncu çizgilere» dayamış şekilde ortalıkta boy gösterirken, açık ki; sorunu sıhhatli ve tutarlı bir konumda ortaya koyabilmek oldukça güç bir görev halini almaktadır.
Genel anlamda henüz aydınlar seviyesini aşamamış, sınıf tabanını
oluşturamamış bir sosyalist hareketin parçası olarak, Kürdistan sorununda atacağımız her adımı devrimci sorumluluğumuzun bilincinde
olarak çok iyi hesaplamamız gerekiyor.
Bu karmaşık ortamda en acil görevimiz nedir? Kürt ulusal kurtuluş
mücadelesi sosyalist hareket için birincil bir önem mi taşımaktadır?
Sosyalist hareketin somut durumu, bu anın en acil görevi olarak
gündeme, proletaryanın öncü unsurlarının örgütlenmesi ve bu doğrultuda bir ideolojik mücadeleyi getirmiştir. Ulusal sorun da bu temel
görevin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Türkiye sosyalist hareketindeki bölünme ve ayrılıklar ve bunun
ulusal sorunda somutlaşan farklı çözüm yolları, her iki ulustan burjuva milliyetçilerinin “Sosyalizm” maskesi altında ortalığı bulandırmağa
çalışmaları, kendi kaderini tayin hakkı Leninist ilkesinin reddine ka-

BELGELER ……………….. 5. Kitap

116

dar varan görüşler, tüm bu etkenler bizi, Kürt ulusal sorunu üzerine
ciddiyetle eğilmemiz konusunda zorunlu tutmaktadır.
Bu görev, Türkiye'nin ve özel olarak Kürdistan'ın somut şartlarının
tahlili ile başarılabilir. Kürt ulusal kurtuluşunun izleyeceği doğrultu,
ancak bu somut tahlillerin ışığında tutarlı bir şekilde çözüm lenebilir.
Eğer emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesinde ele geçen her
olanağı iyi hesaplayamazsak, toplumun içine düştüğü bunalımı derinleştirmek için oligarşiye tavır alan her halk hareketinden yararlanmayı beceremezsek savaşı ciddi olarak sürdüremeyeceğimiz
açıktır.
Her türlü ulusal baskıya karşı olduğumuzu ilan etmemiz yetmez.
Ezilen ulusun emekçilerinin en etkin ve en tutarlı unsurlarıyla ezenlere karşı mücadelede kenetlenmemiz gerekmektedir.
Emperyalizm ve oligarşinin boyunduruğunu söküp atmak için yürüttüğümüz savaşta, ulusal sorunla ilgili tavrımız; “soyut ya da biçimsel ilkeleri değil,
1 — Somut tarihi durumun ve her şeyden önce iktisadi durumun
tam ve doğru bir değerlendirilmesini,
2 — Ezilen sınıfların, emekçilerin, sömürülenlerin çıkarlarıyla
egemen sınıfın çıkarlarının ifadesinden başka bir şey olmayan genel
olarak halkın çıkarları genel fikri arasındaki açık-seçik ayrımı,
3 — Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun -mali Sermaye ve
emperyalizm dönemine özgü biçimde- küçücük bir ilerlemiş kapitalist
ve aşırı ölçüde zengin ülkeler azınlığı tarafından sömürgeleştirilmesini ve mali köleliğini gizleyen burjuva demokrasisi yalanına karşı
çıkarak hak eşitliğinden yararlanmayan, ezilen, bağımlı uluslarla bütün haklardan yararlanan, ezen ve sömüren uluslar arasında aynı
açık seçiklikte bir ayırımı birinci plana koymalıdır.” 63
İlk önce tüm yönleriyle Türkiye ve Kürdistan tahlili, tarihi ve ekonomik gerçeklerinin incelenmesi, sosyal ve politik durumlarıyla her iki
ulusun mücadelesinin özellikleri, ayrı ve ortak yanları.
Genel bilgimizin ışığında bu soruna yaklaşımımızın nasıl olması
gerektiğine geçmeden önce, ulusal sorun hakkında geçmişteki görüşleri ele almak ve eleştirmek gerekiyor. Çünkü ulusal sorunda ciddi
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olup olmadığımızı, işçi sınıfına ve her iki milliyetten (ki bunları, tek
uluslu devletlerden ayırt etmek için milliyetler devleti denilmektedir.)
Halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirip getirmediğimizi gösterebilmek, ancak geçmişteki hataları dürüstçe ve açık yüreklilikle
ortaya koymakla mümkündür.
Hataları görmek, bunları her yönüyle tahlil edip onları doğuran
nedenleri tespit etmek ve düzeltmeye çalışmak. Ölçü budur.
1971'lerde yayınlanmış iki broşürde ulusal sorun üzerinde şu görüşler açıklanmıştır. Bunlar, 1965-71 Türkiye'de Devrimci Mücadele
ve Dev-Genç ile Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup adlı broşürlerdir. Her ikisinde de sorun benzer ifadelerle değerlendirildiği
için, sadece adı geçen ilk broşürde yazılanları ele alacağız.
O günlerde söven ve burjuva milliyetçi görüş ve eğilimlere karşı
genel olarak tavır almaya çalışırken ulusal sorun üzerinde şunlar
söyleniyordu;
“Marksist-Leninistlerin bütün meselelere, halkların gerçek mutluluğunu, gerçek barışı sağlayacak olan sosyalist hareketi güçlendirme
açısından bakacaklarını ve milli meseleye de bu açıdan bakmak gerektiğini, şartlara göre ayrılma, bölgesel özerklik, federasyon haklarının savunulacağı veya sadece asimilasyon politikasına karşı çıkılacağı” savunuluyor. Aynı yerde dip notta da, “milli mesele hakkındaki
görüşlerimizi başka bir yazıda etraflıca koyacağız” * açıklaması yer
alıyor.
Hatırladığımız kadarıyla, o dönem anti-emperyalist mücadelede,
devrimci hareketin temsilcisi durumunda olan Dev-Genç'in bir toplantısında, ulusal sorun üzerinde uzunca duran arkadaşlar da, daha çok
genel ilkeleri tekrarlamışlar ve bu sorunu Türkiye devrimci hareketinde somut olarak nasıl görmemiz gerektiği konusunda değişik bir şeyler söylememişlerdir. Zaten yukarıda adı geçen broşürlerdeki görüşler de genel ilkeleri tekrarlamaktan öteye gidememiştir. “Halklar” sloganını ilk kullanan siyasi gruplardan biri olmasına karşın eski Kemalizm anlayışı aşılmadan (bu konuda ki eleştirilerimiz için bakınız:
Yol Ayrımı, Kurtuluş, sayı 1.) ulusal sorunu doğru dürüst değerlendirebilmek gerçekten şüphelidir.
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Devrim anlayışının bir parçası olan Kürt ulusal Sorununa geçmeden önce, kısaca tarihi süreç içinde ulusların teşekkülüne, ulusal
baskının doğuşuna ve değişik dönemlerde bu baskının aldığı biçimlere değinmek istiyoruz:
A — BİRİNCİ DÖNEM:
Feodalizmin yıkıldığı, kapitalizmin hâkim üretim biçimi olarak onun
yerini aldığı batının toplumlarında, bu süreçle birlikte bireylerin birleşerek uluslaştığını görüyoruz. Bu dönem kapitalizmin zaferi dönemidir. Merkezi devletlerin ortaya çıkışı da bu dönemdedir.
Demek ki uluslar, gelişme süreci içinde devlet biçimine de bürünmektedir. Bu dönemde önemli sayılabilecek ulusal grupların yokluğu
nedeniyle ulusal baskınında yokluğunu görüyoruz. (Batı da ise bugün çeşitli azınlıkların ulusal baskılara karşı değişik mücadele biçimlerini görmekteyiz.)
Doğuda ise bu gelişim farklı bir görünüm izledi. Kapitalizmin batıdaki gibi gelişememesi önce merkezileşmeyi ön plana çıkardı. Bireylerin uluslaşma süreci bu merkezileşmeyi geriden takip etti. Bu birçok
milliyetten oluşmuş merkezi devletlerin varlığı demekti. Çarlık Rusyası, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları bu gelişmeye örnek gösterilebilir.
Bu dönemin karakteristik özellikleri: “Kapitalizmin şafak vaktinde
milliyetlerin ortaya çıkışı; ve kaydedilmesi gereken bir gerçek olan,
Avrupa'nın batısında, içinde ulusal baskı bulunmayan salt milli devletlerin meydana gelişine karşılık; Avrupa'nın doğusunda, başında
daha gelişmiş olan tek ulusun bulunduğu ve daha az gelişmiş olan
öteki ulusları ilk önce siyasi bakımdan, sonra da iktisadi bakımdan
hakim ulusun boyunduruğu altına aldığı birçok uluslardan oluşmuş
devletlerin doğduğudur. Doğunun bu karma devletleri, uluslararası
çatışmaların, milli hareketlerin, milli meselenin ve onun çözülmesi
için çeşitli tarzların ortaya çıkmasını sağlayan ulusal baskının vatanı
olmuşlardır.” 64
Ayrıca bu dönem, henüz milli meselenin batı uluslarını kapsadığı
bir dönemdir. (İngiltere-İrlanda hariç-Fransa, İtalya gibi). Fakat ulusların baskı ve zulme uğraması, milli savaşın gündemde olması ve
henüz milli meselenin çözülmemesi bu dönemi de kucaklamaktadır.
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Kapitalizmin yükselme çağı olan bu dönem, ulusal hareketlerle
doludur. Burjuvazi, iç pazarı ele geçirmek, meta üretiminin hâkimiyetini sağlamak için, ayrı ayrı bölümler içinde yaşayan gruplar, özellikle
aynı dili konuşan halkı birleştirmeyi başardı. Çünkü satıcı olsun, alıcı
olsun herkesin, büyük veya küçük her bölgenin pazarla ilişki kurması
gerekiyordu. Bu, kapitalizmin gelişimi için zorunluydu. Bu nedenle
ulusal hareketlerin eğilimi kapitalizmin ihtiyaçlarının karşılanacağı
ulusal devletlerin oluşumuna doğru bir eğilimdir. Ve yine bu dönemin
tipik devleti ulusal devlettir.
«Ulusal devlet, kapitalizmin kuralı ve “norması”dır; heterojen uluslar devleti, geriliği temsil eder, ya da bir istisnadır. Ulusal ilişkiler bakımından, kapitalizmin gelişmesi için en iyi koşuları, hiç şüphesiz ki,
ulusal devlet sağlar. Bu, elbette ki, böyle bir devletin, burjuva ilişkil eri, muhafaza ettiği sürece, ulusların sömürülmesini ve ezilmesini önleyebileceği anlamına gelmez. Bu, ancak Marksistlerin ulusal devletler kurma özlemini doğuran güçlü iktisadi etkenleri görmezlikten gelemeyecekleri anlamına gelebilir.» 65
Toplumun en kalabalık kesimini oluşturan köylülerin harekete
geçmesi ve ulusal hareketin yığın hareketleri haline dönüşmesi, ulusal baskıya karşı çıkma ve halk/n tüm kesimlerinin politikaya aktif
olarak katılması dönemi...
Demek ki ulusların teşekkülü ve ulusal hareketlerin doğuşu, tarihi
bir süreçtir. Uluslar uzun bir tarihi dönemin sonucunda ortaya çıktılar.
Burjuva ulusal devletlerin ortaya çıkışının olumsuz yönü, bir ulusun bir başka ulusu egemenlik altına alma eğilimlerinin de gittikçe
güçlenmesiydi. Bu dönemde ulusal sorun, henüz bazı devletlerin
sınırlarını aşmıyordu.
B — İKİNCİ DÖNEM:
Bu dönem emperyalizm dönemidir. Ulusal devletlerin yerini sömürgeci devletler almıştır. Artık ezilen ulusların, bağımlı ve sömürge
ulusların uyanması, ulusal bağların gittikçe güçlenmesi söz konusudur. Ulusal baskıya karşı mücadele araçları gelişmiş ve ilk emperyalist savaş, “eski burjuva birçok ulustan müteşekkil devletlerin
dağılmasını ve büyük devletler diye adlandırılan devletlerin bo-
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yunduruk altında tuttukları yeni ulusal devletlerin meydana çıkmasını” (Stalin) sağlamıştır.
Bu dönem de, ulusların baskıya uğradığı ve henüz milli meselenin
çözülmediği bir dönemdir. Yalnız ulusal sorun bir devletin iç sorunu
olmaktan çıkmış ve birçok devleti ilgilendiren bir sorun halini almıştır.
Ulusları boyunduruk altında tutan emperyalist devletlerle, bağımlı
uluslar arasındaki savaş günün savaşıdır. “Ulusal meselenin gelişerek sömürgeler genel meselesi haline gelmesi, bir tarihi tesadüf değildir. Bu gelişim ilk önce, emperyalist savaş sırasında savaşa girmiş
olan emperyalist grupların, kendilerinin askeri birliklerini kurmak için
insan malzemesi sağladıkları sömürgelere başvurmuş olmasıyla
açıklanabilir. Bu sürecin emperyalistlerin sömürge halklarına baş
vurmak, onlardan medet umma sürecinin, bu halklar ve kabileler
arasında kurtuluş ve savaş azmini arttıramaması imkansızdır”.66
Sermayenin uluslararası birliği gerçekleşmiş ve devletlerarasında
ilişkiler sıklaşarak gelişmiştir. Emperyalizm sömürgeleri elinden kaçırmamak için her yolu denemektedir. Artık ilhak ve fetih politikası
gündemdedir.
İkinci dönemde yığınsal burjuva demokratik hareketler değil, uluslararası burjuvaziyle işçi sınıfı arasındaki çelişki gelişmeye damgasını vurmaktadır. Kapitalizm artık çöküşe doğru ilerlemektedir. Uluslar
ve sömürgeler meselesinin çözümü, emperyalizmin somut iktisadi
gerçekleri göz önünde bulundurularak ancak mümkün olabilecektir.
Uluslar ikiye ayrılmıştır. Bu yanda, “geniş sömürgeleri ve bağımlı
ülkeleri sömüren ve onlara zulmeden bir avuç ileri kapitalist ülke ile”,
diğer yanda ise, “emperyalist boyunduruktan kurtulmak için mücadele etme zorunluluğunda olan sömürgelerin ve bağımlı ülkelerin
büyük çoğunluğu” vardır.
Artık ulusal sorun her hangi bir ülkenin iç sorunu, özel bir sorunu
olmaktan çıkmış, bağımlı ve sömürge ülkelerin, mazlum ulusların
emperyalizmden kurtuluşu genel sorunu durumuna gelmiştir.
Bağımlı ve sömürge ulusların uluslararası sermayeye karşı mücadele bayrağını yükseltmesinin, ulusal baskının, emperyalizm döneminde gelişmesinin ana hatları bunlardır.
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Kapitalizmin bu iki dönemi arasında birbirine bağlı bir sürü etken
ve geçici bağlar vardır. Ulusal sorunun formüle edilmesi, ancak bu
tarihi ve ekonomik özelliklerin değerlendirilmesiyle başarılabilir.
“Bu iki eğilim, kapitalizmin evrensel yasasıdır. Kapitalist gelişm enin başlangıcında birinci eğilim egemendir, ikinci eğilim olgunlaşmış
olan ve bir sosyalist toplum biçimini almaya doğru yol alan kapitalizmin niteliğidir. Marksistlerin ulusal programı her şeyden önce
ulusların ve dillerin eşitliğini savunurken, bu alanda her türlü imtiyaza
karşı çıkarken (ve ulusların kaderlerini kendilerinin tayin etme hakkını savunurken); sonra da enternasyonalizm ilkesini ve proletaryaya
burjuva milliyetçiliğinin en yontulmuşunun bile bulaştırılmasına karşı
uzlaşmaz mücadeleyi savunurken, her iki eğilimi de göz önünde tutmaktadır.” 67
C — ÜÇÜNCÜ DÖNEM:
Üçüncü dönem ve belirgin karakteri; artık sömürge sisteminin,
ulusal baskı sorununun çözümlendiği, ezen ve ezilen ulusların ortadan kalktığı Sovyetler dönemiyle ilgilidir.
Ulusal sorunu genişleterek onu, tek bir devletin iç sorunu olmaktan çıkarıp sömürgeler genel meselesi haline getiren emperyalizmin
tam tersine, Sovyet devleti, üretim araçlarının kollektif mülkiyetine
dayanan niteliğiyle, her türlü baskının kaynağı olan sınıfsal baskıyı
ortadan kaldırarak, ulusal sorunu çözümleyen en tutarlı devlet biçimi
olduğunu ispatlamıştır. «Büyük Rus Ulusunun» baskı altına aldığı
ulusların yerine, ne ezen ne ezilen ulusların, ne de ulusal baskının
olmadığı, ulusların serbestçe ve gönül rızasıyla birleştiği yeni tipte bir
uluslar devleti ortaya çıkmıştır.
Ekim devrimiyle kurulan Sovyetler iktidarının evrensel önemini
ulusal sorun açısından şöyle değerlendirmek mümkündür:
“1 — Milli meseleyi milli boyunduruğa karşı savaş gibi özel bir
mesele olmaktan çıkararak, ezilen halkların, sömürgelerin ve yarısömürgelerin emperyalist sömürüden kurtuluşu temel meselesi haline getirerek bunun alanını genişletmiştir.
2 — Bu kurtuluşun gerçekleşmesi için büyük imkânlar yaratmış ve
tutulacak doğru yolları açmıştır. Ve böylelikle batının ve doğunun
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ezilen halklarının emperyalizme karşı birlikte muzaffer savaşını yöneterek onların kurtuluşunu geniş ölçüde kolaylaştırmıştır.
3 — Batının proleterlerinden Rusya ihtilâli aracılığıyla doğunun
ezilen halklarına kadar varan emperyalizme karşı yeni bir devrimler
cephesi kurarak sosyalist batıyla köleleştirilmiş doğu arasında bir
köprü kurmuştur.” 68
Özetlemeye çalıştığımız bu genel bilgilerin de yardımıyla, KÜRDİSTAN'ın (Kürt ulusunun yaşadığı ülkenin adı budur. Önceleri
hâkim sınıflar tarafından da bu yerler «Kürdistan» olarak adlandırılırdı. Sonraları bu ülkenin bölünmesiyle sömürgeciler Kürdistan adını
unutturmak için her yolu denediler.) somut özelliklerine ilişkin görüşlerimizi, Türkiye'nin hem bütünü, hem de diğer parçalanmış topraklarında yaşayan kesimlerle olan bağlarını birlikte değerlendirerek açıklamaya çalışacağız. Bunun üstesinden gelmenin yolu önce de vurguladığımız gibi, Marksist-Leninist ilkelerin ışığında kendi özgül koşullarımızın somut tahlilinden geçer.
Ulusal sorunu başarıyla çözümleyen ülkelerin deneylerini ve ulusların kendi kaderlerini tayin hakkına ilişkin genel doğruları yaratıcı bir
biçimde şartlarımızla kaynaştırmalıyız. Bunu başaramazsak, söylediklerimiz istediği kadar keskin laflarla dolu olsun pratikte ayakları
yerden kesilmeye mahkum olacaktır,
Bu günün Türkiye'si nasıl bir ülkedir ve gündemdeki devrimci
adımın karakteri nedir? Öncelikle tespit edilmesi gereken somut durum bu olmalıdır. Ulusal sorun ve ulusal hareket -Kürt ulusal sorunuancak bundan sonra bir açıklığa kavuşabilir.
Soruna böyle bir bakış açısıyla yaklaşmak, ulusal sorunda Marksizme uygun yaklaşım biçimidir. Çünkü toplumsal bir sorun incelendiğinde ilk önce o özel durumu tüm özellikleriyle bilmek zorunludur.
Şimdi genel nitelikleriyle bu günkü Türkiye sonra da tarihi ve ekonomik gelişimi içinde Kürdistan'a ilişkin tespit ettiğimiz somut durumların özelliklerini kısaca açıklamaya çalışacağız:
A — TÜRKİYE'NİN DURUMU:
1 — Türkiye, emperyalizmin boyunduruğunda yarı sömürge bir ülkedir. Kapitalizm hâkim üretim biçimidir. Yalnız bu kapitalist üretim
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ilişkileri iç dinamiğin yansıması olarak değil, emperyalizme bağımlı
olarak gelişmiştir. Üretim ilişkilerinin bu niteliğine rağmen, henüz
kapitalizm öncesi ilişkilerin tümüyle ortadan kalktığı söylenemez.
Büyük bir yaygınlık arz ederler.
2 — Kapitalizmin gelişimi çarpık ve tekelci yapıdadır. Uluslararası
tekelci burjuvazinin bir uzantısı olan yerli tekelci burjuvazi iktidarı tek
başına ele alacak güçte değildir. Diğer gerici sınıf ve tabakalarla ittifak halinde iktidarı paylaşmaktadır. Buna karşın ittifakta, emperyalizmle birlikte yönlendirici olan ve etkinliği sürekli artan tekelci burjuvazidir.
3 — Türkiye, emperyalizmle birlikte bu ittifakın -OLİGARŞİ'nindiktası altındadır. Oligarşinin sınıf yapısı, hâkim güçlerin ülke ekonomisinde, politikasında ve diğer alanlardaki etkinliğini yansıtacak bir
biçimdedir. Ve finans oligarşisinden farklıdır, o şekilde nitelendirilemez.
4 — İşçi sınıfı nicelik olarak gelişmiştir. Hem işçi sınıfının, hem de
diğer emekçi yığınların geçmişe ait güçlü bir mücadele geleneği yoktur. İşçi sınıfının örgütlenme düzeyi çok düşüktür. Sosyalist hareket,
genel anlamda, henüz bir aydınlar hareketi niteliğini aşamamıştır.
Sosyalist hareketle, işçi sınıfı hareketinin birleştiği söylenemez.
5 — Ülkede nispi anlamda bazı burjuva demokratik haklar olmakla birlikte, sosyalist güçlerin örgütlenmesi, ezilen sınıf ve tabakaların
ekonomik ve demokratik mücadelesi legal platformda büyük zorluklarla karşılaşmaktadır.
6 — Oligarşi, diktasını sürdürmenin yolunu baskı, terör ve diğer
pasifikasyon politikalarında görmektedir. Faşizm, ülkede tırmanış
içindedir.
7 — Devrimci adım anti-emperyalist ve anti-oligarşik demokratik
halk devrimidir. Toprak devrimi bu demokratik devrimin tali bir sorunudur. Bu demokratik halk devriminin temel hedefi anti-tekel mücadeledir. Bu mücadele bu günün somut koşullarında anti-faşist mücadele görünümüyle somutlaşmaktadır.
8 — Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda geri bir ekonomik yapı
mevcuttur. Bu topraklarda Türk ulusundan ayrı bir ulus yaşamakt adır. Bu ulus, Kürt ulusudur ve yaşadığı bölgenin adı Kürdistan'dır.
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Türk ulusundan farklı olarak bu ulus milli ve demokratik haklardan
hiç yararlanamamakta, varlığı bile kabul edilmemektedir. Kürdistan,
bir sömürge statüsüyle Türkiye bütününe bağlıdır. (Kürdistan'ın öteki
parçaları da genel nitelikleriyle aynı durumdadır. Yani Irak, İran ve
Suriye'deki Kürtlerin durumu.)
9 — Türkiye'de devrimci mücadelenin sınıfsal yanı bugünkü somut koşullarda ağır basmakla birlikte, mücadelenin ulusal kurtuluş
yanı da hareketin gündemindedir. Bu, Türk ulusunun, emperyalizm
tarafından ezilen, yarı-sömürge bir ulus oluşundan kaynaklanmaktadır.
Türkiye'nin toplumsal yapısı, devrimci hareketin genişçe bir yorumu, çalışma tarzı, örgüt anlayışı, vb. konularını derinliğine incelemek
bu yazının boyutlarını aşan bir iştir. Biz sadece ulusal soruna nasıl
baktığımızı ortaya koyabilmek için yukarıda maddeler halinde sıraladığımız somut özellikleri genel tespitler halinde belirtmekle yetiniyoruz.
Ayrıca Kürdistan'ın tarihi ve ekonomik gelişme süreci içinde nasıl
sömürgeleştiğini ve parçalandığını uzun uzun yazmakta, ancak geniş
bir araştırmanın ürünüyle mümkün olabilir. Çünkü ayrıntıları önceden
tespit etmek hem gereksiz, hem de olanaksızdır. Hareket güçlendikçe, örgütlenmede ileri adımlar atıldıkça bu zorlukların üstesinden
gelmekte kolaylaşacaktır.
B — KÜRDİSTAN'IN DURUMU:
1 — Türkiye'nin Kürdistan bölgesinde yaşayan Kürt ulusunun hemen sınırında komşu ülkelerde yaşayan yurttaşları vardır. Bunlarla,
ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yanların ortak özellikler göstermesine rağmen farklı bazı yanlarının da bulunduğu ilk bakışta göze
çarpmaktadır. Bazı ülkelerde ulusal bağımsızlıktan yararlanan yurttaşları olduğu gibi bazılarında ise milli talepleri için yurttaşlarının eskiden beri sürdürdükleri bir mücadele olduğu görülmektedir. (Irak'taGüney Kürdistan'da yürütülen mücadele, Sovyetler Birliği'nin Erm enistan Cumhuriyeti'ndeki özerk Kürt bölgesi). Bu durumun Türkiye'nin “geri bırakılmış” bölgesinde yaşayan Kürt'leri etkilememesi düşünülemez. Geri bırakılmış derken bu özelliğinde ulusal baskı ve sömürü politikasının bir yansıması olduğunu unutmamak gerekir.
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2 — Türkiye'de kapitalist üretim ilişkilerinin hâkim olmasına karşılık, Kürdistan'da feodal kalıntılar hâlâ varlığını sürdürmektedir. Bu
gerçeği abartmadan değerlendirmek zorundayız. Bu gün Türkiye
bütünü içerisinde kapitalizmin girmediği yerler yoktur. Kürdistan'da
kapitalizm öncesi ilişkilerin tasfiyeye uğrayan niteliğinin de gözlenmesi gerekir. Çünkü tekelci burjuvazi, çıkarlarının iç pazarın tam
olarak ele geçirilmesiyle geniş ölçüde karşılanabileceği bilincindedir.
(İç pazarın sonuna kadar kapitalist pazara katılması zorunluluğu.)
3 — Kürt ulusu kendi diliyle özgürce konuşamamakta ve yıllardır
uygulanan asimilasyon politikasının baskısı altında inlemektedir. Bu
ulusun kültürüne, diline hatta varlığına karşı yoğun bir baskı sürdürülmüş, gelenek ve görenekleri hâkim ulusun yaşantısına zorla uydurulmaya çalışılmıştır.
4 — Türkiye Kürdistan'ı Türkiye bütünü içerisinde geri bir düzeydedir. Bu ekonomik ve sosyal, hem de politik bakımdan gözlenebilen
bir durumdur. Ağalık, şeyhlik gibi kurumlar ve çeşitli bölünmeler aşiret ve tarikatler arasında- yaygın ve canlıdır. Öte yandan kapitalizmin bu bölgede gelişmesi, ticaret ve ulaştırmanın yaygınlaştırılması Kürt ulusunun iktisadi bakımdan güçlenmesi sürecini de hızlandırmaktadır. Bu somut özelliğin ulusun bilinçlenmesi ve uyanışı üzerindeki etkisini iyi değerlendirmeliyiz. Toplumda yeni özlemlerin, yeni
görüş ve değer yargılarının da oluşacağı apaçıktır.
5 — Kapitalizmin bu bölgede toprak burjuvazisiyle ticaret burjuvazisinin (bu sınıf, hem emperyalizmin ve tekelci burjuvazinin mallarının bölgedeki pazarlamasını düzenler, hem de bölgede üretilen malların batıya ve diğer komşu ülkelere gönderilmesiyle uğraşır.) gelişmesini ve güçlenmesini sağladığı bir gerçektir. Tarımda, hayvancılıkta, küçük iş yerlerinde oluşan fazla ürünlerin bunların elinde toplandığı, sınırlı ölçüde sermaye birikimine de yol açtığı görülmekle birlikte
bu sermayenin önemli bir bölümü batıya akmaktadır.
6 — Kürdistan'ın egemen güçlerinin (ağalar, eşraf ve aşiret liderleri toprak ve ticaret burjuvazisinin) bir kesiminin tavırlarında kendi
ülkelerindeki ulusal kurtuluş hareketlerinin kırılmasından yana eğilim
ağır basmıştır. Bu hareketler, onların ekonomik, sosyal ve siyasal
durumlarını tehlikeye düşürecek bir doğrultuya girdiği günümüzde bu
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eğilim güçlü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu eğilim oligarşiyle işbirliği şeklinde somutlaşacaktır.
7 — Kürdistan'da bu gün feodal unsurlar, yeni gelişen toprak ve
ticaret burjuvazisiyle birlikte bölgedeki sosyal ve politik gelişmeleri
ağırlıklarını koyarak etkilemektedirler. Bu sınıfların güçlerini de ekonomik durumlarından -toprak sahipliği, vb.-, üst yapıda süregelen
etkinliklerinden -aşiret, dinî liderlik, vb.- almaktadırlar.
8 — Kürdistan'ın her parçasında toplumsal örgütlenme bakımından olduğu kadar ekonomik, dinsel ve psikolojik açıdan değişik bazı
özellikler bulunmakta ve bu durum her parçanın içinde yer aldığı
ülkenin özelliklerine göre biçimlere bürünmektedir.
Kürt halkı, her bölgede sömürü, baskı ve yoksulluğun pençesinde
kıvranmakla birlikte ekonomik ve politik gelişmesi bölgeden bölgeye
farklılıklar gösterir. Bu somut durum, her ülkenin devrimci hareketinin
gelişmesi, emekçi yığınların hareketiyle sosyalist hareketin kaynaşması açısından tutarlı bir şekilde değerlendirilmelidir.
9 — Kürdistan'ı sömürgeleştiren, Kürt ulusunun temel haklarına,
tüm zenginliklerine, kültürel değerlerine el koyan ve bunu zor metotlarıyla sürdürenler, emperyalizmin ülkedeki uzantısı olan Türk hâkim
sınıflarıdır. Bölgedeki egemen güçlerin bir kısmı da bu hâkim sınıfların politikalarına katılmakta ve destek olmaktadırlar. Çünkü çıkarlarını sürdürmeleri bu şekilde tavır almakla mümkün olabilmektedir.
Kürdistan'da ulusal baskıyla (emperyalizme bağımlı oligarşik diktanın
baskısının kaçınılmaz bir sonucu olarak), sınıfsal baskı bir aradadır
ve iç içe geçmiştir.
10 — Kürt ulusunun toprakları onun iradesi dışında parçalanmıştır. Bu parçalanma baskı yöntemleriyle (tel örgülerle, mayın tarlaları
jandarma karakollarıyla, katliam uygulamaları ve tehditleriyle) süregelmektedir. Ezilen ve sömürülen Kürt halkı, doğal olarak bu baskılara sessizce boyun eğmektedir. Silahlı direnmeye kadar her şeye
başvurmuştur. Sürekli bu utanç verici yaşamın zincirlerini parçalamaya çalışmıştır. Değişik nedenlerden dolayı bu hareketler, genellikle uzlaşmacı ve teslimiyetçilerin, gerici ve milliyetçilerin önderliğinde yürütülmüştür.
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11 — Bugün Kürdistan'da ulusal kurtuluş mücadelesinin hedefleri
bölgedeki ekonomik ve politik gücü ellerinde bulunduranlarla, emperyalizm ve oligarşidir.
12 — Devrimci bir mücadele olmadan, emperyalizm ve oligarşiye
karşı iki halkın birliği ve dayanışması Sağlanmadan Kürt ulusunun,
sömürgeci zulmünden, sınıfsal baskı ve sömürüden kurtuluşu gerçekten çok zor olacaktır.
Ayrıca Kürt halkının tarihi gelişimine kısaca bakarsak göreceğiz
ki:
a — Bu halkın tarihi, sömürgeci ve istilacı kavimlerin, devletlerin
baskısına karşı mücadelelerle doludur. Kürtler; Helenler ve Romalılara, Bizanslılar ve Sasaniler’e, Araplar ve Türk'lere varıncaya kadar
birçok istilacı kavimlere karşı savaşmış, Kürdistan, bu kavimlerin ve
devletlerin kendi aralarındaki çatışmalara da sahne olmuştur. Bu
çatışmalar arasında, bölgede kurulmuş olan Kürt devlet ve beylikleri
varlıklarını sürdürmek için olaylardan yararlanmaya çalışmışlardır.
b —• Kürtler, Türkler'den önce Anadolu'da yaşayan bir halktır.
Türklerin buraları istilası sırasında aralarında şiddetli mücadeleler
olmuştur. Zaman zamanda Anadolu'yu fethe gelen öteki kavimlere
karşı da ortak savaşlara girmişlerdir. (Haçlı seferlerinde, Moğol istilasında, Selçuklu sultanlarına karşı mücadelede, vb.) Kürdistan'ın bölge olarak stratejik bir önemde olması, özellikle ticaret yollarının buradan geçmesi, bu savaşlara sahne olmasının en önemli nedenlerinden biridir.
c — Osmanlı toprak düzeninin (tımar sisteminin) Kürdistan'da uygulanmaması, Kürt beyliklerinin bölgede kendi «özerk» yönetimlerini
sürdürmeleri hakim sınıfların işine de gelmiş ve Osmanlı padişahları
bundan zamanı geldikçe ustaca yararlanmayı bilmişlerdir. Osmanlıİran egemen güçlerinin kendi aralarında uzun süren savaşları, bu
bölgeyi ele geçirmeye çalışmaları, savaşlar sonunda her iki devletin
bu günkü sınırlarının çizilmesi, işte Kürdistan'ın günümüzdeki parçalanmışlığının en önemli tarihi nedeni...
d — Osmanlı yönetimine karşı isyanların artması 19. yy.ın ikinci
yarısında görülmektedir. Bu direnmeler 1938’lere kadar devam etmiştir. Kürt isyanları sırasında katliamları, jenoside varan uygulama-
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ları görüyoruz. Osmanlı padişahları bu isyanlar sırasında Kürtleri
hem diğer halklarla (özellikle Ermenilerle) karşı karşıya getirmiş ve
birbirine kırdırtmış, hem de Kürt halkını içten bölerek birbirine düşürmeye çalışmıştır. (Alevi-Sünni ayrılıklarını körükleyerek, aşiretleri
birbirine düşürerek, vb.)
e — 20. yy. başlarında doğuda demokratik hareketlerin yaygınlaşması (1905 Rus devrimi. Balkanlardaki hareketler vb.) Kürt ulusal
mücadelesini de etkilemiş ve bu mücadeleler sırasında milli özlemler
açık bir şekilde dile getirilmiştir. Emperyalistler bu dönemde değişik
oyunlar tezgâhlamalarına rağmen, Türk ve Kürt halklarının emperyalizme karşı ortak tavrı da somut bazı olaylarda ifadesini bulmuştur.
Kürdistan'ın öteki parçalarında ise özellikle Irak'ta, emperyalizme
karşı Kürt ulusal hareketi —uzlaşmacı yanıyla birlikte değerlendirilmelidir— zaman zaman başarılı sonuçlara ulaşmıştır.
f — 1919 hareketinde emperyalizme karşı birlikte savaşılmasına
ve ortak mücadele örgütlerinin kurulmasına (Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinde Türklerle Kürtlerin temsilcileri birlikte çalışmışlardır.) rağmen, Kürt halkına uygulanan zülüm politikası savaş sırasında bile
yürürlükten kalkmamıştır. (Koçgiri olayı). 1925'lerden sonra ise bu
söven ve ırkçı politika katliamlarla «zenginleşerek» devam etmiştir.
Ağrı isyanı sırasında Kürdistan'ın diğer bölgelerinde de ulusal hareketler gelişmiş ve bu hareketlerin bastırılmasında sömürgeci ülkelerin hâkim sınıfları birlikte hareket etmişlerdir. (1928'lerden 1934'lere
kadar devam eden Ağrı isyanı sırasında Irak'ta Ahmet
Barzani, İran'da ise İsmail Han «Simko» önderliğinde mücadeleler
görülmektedir.)
g — Kürt ulus hareketleri bu tarihlerden sonra özellikle Irak'ta —
Güney Kürdistan'da— günümüze kadar sürmüş, İran'da Sovyetlerin
desteğinde —1946'larda— bir Kürt Cumhuriyeti (Mahabbat) kurulmuş ise de, bu Cumhuriyet emperyalizm ve şahlık tarafından kanlı
bir şekilde ortadan kaldırılmıştır.
Yukarıda belirtmeye çalıştığımız bu genel tespitlerin ışığında,
Türkiye'de ulusal sorunun çözümüne ilişkin görüşlerimize artık geçebiliriz. Soruna birbirine bağımlı iki noktada yaklaşmağa çalışacağız-.
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1 — Türkiye'de devrimci adım anti-emperyalist, anti-oligarşik demokratik halk devrimidir. Kürt ulusal sorunu bu genel sorunun bir
parçasıdır.
Bu devrimin başarısı ulusal sorunun çözümünün temellerinden biridir, bu günün somut koşulları, bu koşulların somut tahlilinden hareketle sorunun en doğru konumu bu şekilde ifade edilebilir. Somut koşullara göre, Kürt ulusal hareketi, kendi bağımsızlık mücadelesini
ayrı bir çözümde de görebilir. Elbette böyle bir durum söz konusu
olduğunda bunu engellemek, ezen ulus sosyalistlerine yaraşan bir
tavır olamaz. Tam tersine bu ulusun bağımsızlık savaşına en büyük
desteği sağlamak bir görev olacaktır.
Türkiye'de demokratik halk devriminin başarısı; Kürdistan'daki feodal kalıntıların tasfiyesi, hakim sınıfların Kürt halkına karşı uygul adığı şovenist ve ırkçı baskıların son bulması, Kürt ulusu üzerindeki
ulusal baskının ortadan kaldırılması, kısaca Kürt ulusunun kendi kaderini serbestçe tayin etmesi demektir.
Emperyalizmle bağların koparılması; aynı zamanda Kürt ulusal
sorununun Kürt emekçi sınıflarının ve sosyalizmin çıkarlarına göre
çözümlenmesi demektir.
Ulusal sorunu, devrimin karakteri genel sorununun bir parçası olarak görmek ve bunun devrimci adımın niteliğine uyması gerektiği
ilkesini benimsemek. Ulusal sorunda temel ilke budur. Oligarşik diktanın devrilmesinin, Türkiye'nin bağımsız bir toplum durumuna getirilmesinin aynı zamanda Kürt ulusal sorununun da çözümü olacağı
açık bir olgudur.
Bugün dünyada baş çelişki, yarı-sömürge ve sömürge ülkelerle
emperyalizm arasındadır. Ulusal sorunun çözümü dünya çapında bu
çelişkinin çözümü genel sorununa bağlıdır. Sorunu Türkiye'nin özgül
koşullarında en tutarlı şekilde çözümlemek, önce de vurguladığımız
gibi Türkiye'nin ve özel olarak Kürdistan'ın somut durumunun Marksist yorumundan geçer.
Kaldı ki ulusal sorun salt Kürdistan sorunuyla sınırlı değildir. Türkiye'nin de yarı-sömürge bir ülke olması, Türk ulusunun da emperyalizm tarafından ulusal baskı altında bulunması gerçeği önümüzdedir.
Türk halkı da bu baskının çemberinde kıvranmaktadır. Emperyalizme
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karşı savaş, Türkiye devrimci mücadelesinin gündemindedir. Ve devrimci adımın en önemli hedeflerinden biridir. Ancak bu iki ulusal baskıyı aynı görmek yanlıştır.
Kürt ulusu da belirtmeye çalıştığımız gibi sömürge bir ulustur ve
ulusal kurtuluş adımı bu mücadelenin önündeki temel adımdır.
Ulusal baskıyı uygulayan-ki ulusal baskının kaynağı sınıfsal baskıdır-emperyalizmin ülkedeki uzantıları olan yerli hâkim sınıflardır.
Kürt ulusunun gerici güçleri de bu sınıfların içinde yer almaktadır.
Düşmanın somut olarak belli olduğu ve ortak yönlerinin bulunduğu,
emperyalizmin desteğiyle de sömürülerini sürdürdüğü bir gerçektir.
Açıkça görülen hem Türkiye devrimci mücadelesiyle hem de Kürt
ulusal kurtuluş mücadelesinin birbirinden soyutlanamayacağı, ortak
düşmanlarının bulunduğu, emperyalizmden kurtuluşun iki halkın da
kurtuluşunu sağlayacağı gerçeğidir.
Biz, Kürt ulusal sorunu anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim genel sorununun bir parçasıdır derken, kısaca belirtmeye çalıştığımız
bunlardır. Asıl zorluk, Kürdistan'ın öteki parçalarla olan ilişkisinin
ortaya çıkardığı durumdan kaynaklanmaktadır. Çünkü her parçadaki
hareketlerin, ulusal kurtuluş mücadelelerinin birbirini etkileyeceği ve
birbirinden kopuk olmayacağı da açık bir gerçektir.
Sorunu somut özellikleri içerisinde, her ülkedeki iktidarın karakterine ve halk hareketlerinin gelişmesine bağımlı olarak koymak bir
zorunluluk olmaktadır. Bu gün mücadelenin emperyalizme karşı olmadığını, emperyalizme karşı savaşın Kürt ulusal hareketinin gündeminde olmadığını ileri sürmek olsa olsa burjuva milliyetçilerini bağlayan görüşler olabilir. Burjuva milliyetçilerinin kendi küçük dünyalarının ötesindeki gerçeklerden habersizce soruna yaklaşmaya çalıştıkları bilinen bir şeydir. Ezilen ulusların ve emekçi yığınlarının ulusal
baskının zincirlerinden kurtuluşunun emperyalizmle bağları koparmadan gerçekleşmesi olanaksızdır.
Ulusal sorun da diğer birçok sorun gibi değişik yorumlandığı ve
devrimcilerin özel olarak bu konuda da görüşlerinin henüz bir açıklık
kazanmadığı bir dönemde, bu soruna nasıl baktığımızı (ulusların
kendi kaderlerini tayin hakkından ne anladığımızı) kısaca genel doğruların ışığında tekrarlamak, her halde yararlı olacaktır:
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1 — Her ulusal hareket ve bunun muhtevası, her yerde ve zamanda aynı değildir. Bir yerde salt asimilasyona karşı olabilir, bir
yerde de ulusal hareket kendi bağımsız devletini kurma talebiyle
ortaya çıkabilir. Bu istekler, hareketin temel nedenlerine göre biçimler almaktadır.
2 — Kendi kaderini tayin etme hakkı bir ulusun kendisiyle ilgili, geleceğiyle ilgili konularda, hiçbir baskı altında olmadan karar vermesi
demektir. Bir ulus istiyorsa başka bir ulusal özerklik veya federasyon
ilkeleri temeli üzerinde birleşebilir. İstiyorsa ayrı yaşamayı seçebilir.
Bir “ulusun eski düzene dönme hakkı da vardır, ama sosyal demokrasi böyle bir kararı ya da tasarlanan şu ya da bu ulusal kurumu
onaylayacak değildir. Proletaryanın çıkarlarını savunan sosyaldemokrasinin görevleri başka şey, ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş ulusun hakları başka şeydir... Emekçi yığınların çıkarlarıyla bağdaşan
çözüm hangisidir? Özerklik mi, federasyon mu, yoksa ayrılma mı?
Bunlar belli bir ulusu çevreleyen somut tarihi şartlara bağlı çözümler
bekleyen sorunlardır. Ayrıca her şey gibi tarih; şartlar da değişir ve
belirli bir anda doğru olan bir çözüm başka bir anda kesin olarak
olumsuz bir nitelik taşıyabilir... Ulusal sorun'a çok yaygın olan ve
kolay ve basit çözüm arayan bir yol'a karşı olduğumuzu kesin olarak
belirtmeliyiz.” 69
3 — Ulusal hareketlerin desteklenmesi için uyulması gereken zorunlu ilkeler vardır. Emperyalizme darbe vuran, onu zayıflatan, emperyalizmin devrilmesini kolaylaştıran hareketlerin desteklenmesi bir
görevdir. Genel olarak emperyalizme karşı mücadeleye zarar veren
bir ulusal hareketin desteklenmeyeceği açıktır. “Bazı durumlarda
parçanın bütünüyle çelişmesi mümkündür. O takdirde parça reddedilmelidir.” (Lenin) Ulusal sorunda ileri sürdüğümüz isteklere karşı,
sosyalistler, soruna işçi sınıfının çıkarları açısından yaklaşmaya çalışırlar. İşçilerin sınıf mücadelesini güçlendiren isteklerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için mücadele bir zorunluluktur. Çünkü
“Proletarya, eşitliği ve ulusal devlet kurma hakkı eşitliğini tanırken,
bütün ulusların proleterlerinin birliğine büyük değer verir ve her ulusun isteği, her ulusun ayrılma hakkını işçilerin sınıf mücadelesi açısından değerlendirir.” 70
4 — Kürdistan'ın bağımsız bir devlet olup olmayacağı, Kürt ulusunun kendi devletini kurup kurmayacağı sorunu önceden tayin edile-
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cek bir olgu değildir. Sosyalistler, bu tür tahminlerle fazla uğraşmadan ulusal sorunun çözümünde Kürt ulusunun bu hakkının
zorunlu bir hak olduğunu açıkça savunmalı ve gerçekleşmesi için
mücadele etmelidir. Türk ve Kürt ulusunun ulusal devletlerini kurmada tam hak eşitliği, ulusal baskıya karşı, şovenizme ve ırkçılığa
karşı tutarlı mücadele; ancak bu yolla bir bilinçlendirme ve eylem
politikası ile sürdürülebilir, iki ulusun emekçilerinin birliği sağlanabilir.
5 — Kürdistan sorununun çözümü, demokratik devrim genel sorununun bir parçasıdır derken, “mücadelemizde belirli bir devleti
kendimize temel eliyoruz, o belirli devlet içinde bütün ülkelerden işçileri birleştiriyoruz, biz hiç bir özel ulusal gelişme yolunu savunamayız, biz bütün mümkün olan yollardan sınıf hedefimize doğru yürüyoruz.” (Lenin)
6 — Sosyalistler, Kürdistan'da ulusal baskı ve zulüm devam ettikçe, sömürge statüsü ortadan kaldırılmadıkça, Kürt ulusal kurtuluş
mücadelesine karşı gözlerini kapatamazlar. “Proletarya, ezilen ulusların belli bir devletin sınırları içinde zorla tutulmalarına karşı savaşmalıdır, bu da ulusların kendi kaderlerini tayin edebilmeleri uğruna
savaştır. Proletarya, ‘kendi’ ulusu tarafından ezilen sömürgeler ve
uluslar için siyasi ayrılma özgürlüğü istemelidir. Yoksa proletaryanın
enternasyonalizmi boş laftan başka bir şey olmazdı. Ezen ulusla
ezilen ulusların işçileri arasında ne güven, ne de sınıf dayanışması
olurdu... İstisnasız bütün ezilen ve eşit olmayan milletler için ayrılma
özgürlüğü istiyorsak ayrılmadan yana olduğumuz için değil, zorla
birleştirmeye karşıt olarak serbest, gönüllü birleşme ve kaynaşmadan yana olduğumuz için istiyoruz. Tek neden budur.” 71
Biz mücadelemizde belli bir devleti ve bunun sınırları içinde yaşayan ulusların somut durumlarını, toplumdaki üretim ilişkilerinin niteliğini ve sınıfsal güçlerin politik arenadaki yerlerini temel alarak ve
buna da Kürdistan'ın öteki parçalarıyla olan ilişkisini, orta-doğuda ve
genel olarak dünyada emperyalizme karşı ezilen ulusların kurtuluş
savaşlarını göz önünde bulundurarak diyoruz ki: Kürt ulusal sorununun çözümü, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim meselesinin
tutarlı bir çözümüne yakından bağlıdır. Çünkü Kürt ulusuna uygulanan baskıların, sömürünün asıl kaynağı emperyalizme bağımlı kapitalist üretim ilişkileridir. Sömürge statüsünü, ulusal baskıyı sürdüren
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oligarşik diktatörlüktür. Ve uluslararası planda ona destek olan emperyalizmdir.
Demek ki ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, devrimci bir tarzda, mücadelenin karakterine ve emperyalizmin yıkılması genel m eselesine bağlı olarak ele alınmalıdır. Sorunun çözümünde açıktır ki
Türk ve Kürt halkları arasında dayanışmanın sağlanması ve pekiştirilmesi Türkiye devrimci hareketiyle Kürt ulusal kurtuluş hareketi arasındaki bağların güçlendirilmesi zorunludur. Bu her iki hareketin (işçi
sınıfı hareketiyle Kürt ulusal kurtuluş hareketi) tek bir devrimci dalga
durumuna dönüşmesini de kolaylaştıracaktır.
2) ORTAK MÜCADELE ve ORTAK MÜCADELE ÖRGÜTLERİ:
Bu sorunu da birinci temel noktaya ilişkin olarak değerlendirmek
gerekir. Halkların mücadelesinin başarısı, en acık ve en tutarlı, “devrimin sarp, engebeli ve dolambaçlı yolunda” ancak ortak mücadele
ile ve bunun ifadesi olacak ortak mücadele örgütlerinin yaratılması
ve yaygınlaşmasıyla mümkündür.
Ulusal inanç ve geleneklerin, ezilen ulusun emekçilerinin üzerindeki etkisini, ulusal baskının getirdiği ayrı mücadele ve örgütlenme
geleneğinin varlığını görmemezlikten gelemeyiz. Özellikle devrimci
hareketin durumu sorunu daha da güçleştirmektedir. Söylediklerimizi
daha somut olarak ifade edersek:
Bugün, Türkiye ve Kürdistan'daki mücadeleyi yönlendirecek olan
gerçekten adına layık bir işçi sınıfı partisi olacaktır dersek, bu bir
genel doğrunun tekrarlanmasından başka bir şey olamaz. Şu anın
somut koşullarında genel olarak Kürt ulusal sorununun Türkiye devrimci hareketinin önderliğinde çözümleneceği veya Kürt ulusal kurtuluş hareketinin ayrı bir rota izleyeceğini tespit etmek gerçekten çok
güç bir sorun olmaktadır. Her şeye rağmen yapılması gereken Kürt
ulusal kurtuluş hareketine öncülük edecek sosyalist kadroların oluşturulmasına ciddiyetle eğilmek olmalıdır.
Fakat, hareketin gelişimi içinde Kürdistan sorunun tutarlı çözümü
yolunda verilecek ideolojik ve pratik mücadeleyle ortak örgütlenm enin sübjektif koşullarının yaratılması uzak bir ihtimal değildir. Ortak
örgütlenme aynı zamanda bir güven sorunudur. Bu güveni ezilen
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ulusun emekçilerine vermek, her şeyden önce ezen ulus sosyalistlerine düşmektedir.
Sorunu, daha anlaşılır bir şekilde ortaya koyabilmek için, birbirinden soyutlamamakla birlikte, bu konuyu iki ayrı başlıkta inceleyeceğiz:
1 — Ortak Mücadele:
Bir kere ulusal sorunun çözümünde işçilerin sınıf dayanışması, ortak mücadelede birliğin sağlanması ilkesi, temel bir ilkedir. Bu inkâr
edilmez bir gerçek. Çünkü böyle bir dayanışma ve birlik ile demokratik devrim başarılabilir, emperyalizme karşı halk savaşı verilebilir.
Aynı devletin sınırlan içinde yaşadıkları sürece, işçi sınıfıyla (iki
ulusun işçileri) diğer emekçi kitlelerin arasındaki bağları sıklaştırmak,
Kürdistan'ın özgürlüğüne yönelecek en tutarlı adım olacaktır. Böyle
bir birlik olmadan kurtuluşun kolay olacağı düşünülemez. Bu her gün
emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren halkların deneyiyle,
devrimi zafere ulaştırmış ülkelerin deneyleriyle kanıtlanmıştır, kanıtlanmaktadır.
Her yeni baskı ve zulüm dalgasında iki ulusun hâkim Sınıfları tam
bir anlaşma içinde emekçi sınıflar üzerindeki baskı ve sömürü de
nasıl işbirliği yapıyorlarsa, işçi sınıfının, her iki ulustan Kurtuluşçu
güçlerin ortak mücadelesi de neden sağlanmasın? Açıktır ki, “gerçekten ciddi ve derin her siyasi sorunda gruplaşma, sınıflara göre
oluyor, uluslara göre değil.” (Lenin)
Kendi kaderini tayin hakkını doğru olarak yorumlayıp yürütecek
sıhhatli ve ciddi bir propaganda ve pratik mücadeleyle işçi sınıfını ve
diğer emekçileri milliyetlere göre değil de, emperyalizme ve oligarşiye karşı sınıfsal durumlarına göre birleştirebilir, kenetlenmiş
hale getirebiliriz. Çünkü sosyalistler, hâkim sınıfların, “devletlerin
sınırında getirdiği değişiklikler ne olursa olsun, bütün ulusların proleterlerinin sınıf mücadelesinde en sıkı ve. bölünmez bir ittifakı gerçekleştirmek için mücadele eder.” (Lenin)
Bugünden, tüm yönleriyle işçi sınıfı hareketleriyle Kürt ulusal kurtuluş hareketi arasında sağlanacak ilişkileri önceden tespit etmek
olanaksızdır. Sorun, mücadele içinde aydınlığa kavuşacaktır.
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Burjuva milliyetçileri, sürekli devrimci hareketi saptırmak için ulusal kurtuluş sloganlarına başvurur. Oysa sosyalistlere düşen görev,
soruna sınıfsal açıdan yaklaşmak, işçi sınıfının diğer halk kitleleriyle
mücadele ittifaklarının nasıl sağlanacağı ve güçlendirileceğini değerlendirmek olmalıdır. Bu olmadan, burjuvazinin her çeşitten entrikaları, kalleşlikleri ve hileleri karşısında proletaryanın bağımsız politikası
savunulamaz ve işçi sınıfı, öteki ülkelerin işçileriyle sınıf dayanışmasını gerçekleştiremez.” (Lenin)
Oligarşik diktatörlüğü devirebilmek için işçiler ve halklar birleşmelidir. Kürdistan'da ulusal baskıya karşı yürekli bir mücadeleyi sürdürme, bu birliğin ön koşuludur.
Biz, Kürdistan'da halklar arasındaki birliği engelleyecek ölçüde bir
Türk düşmanlığının var olduğunu zannetmiyoruz. Fakat bu soruna
dikkatli yaklaşılmazsa bir sürü etken böyle bir düşmanlığı-birliği engelleyecek ölçüde yaratabilir. Kaldı ki, ezilen ulusun ezen ulusa karşı-doğal olan-kinini, enternasyonal görevini yerine getirmesiyle her
zaman sosyalist hareketin güçlenmesini yaralayacak şekilde hâkim
sınıflara yöneltmek mümkündür. “Proletaryanın birliği ve beraberliği
doğrultusunda ve sonra da dünyanın bütün ülkelerinin ve bütün uluslarının emekçi yığınlarının birliği ve beraberliği doğrultuşunda büyük
çabalar gösterilmedikçe, kapitalizme karşı zafer kazanılamaz.” (Lenin)
Savunduğumuz birlik vurguladığımız gibi, mücadele süreci içinde
gerçekleştirilecek olan bir birliktir, “Birlik işçiler için gerçekten gereklidir ve en önemlisi işçilerin, kendilerine kimsenin birlik vermeyeceğini,
kimsenin onların birliğini başarıya ulaştırmakta yardım edecek durumda olmadığını anlamalarıdır. Birlik ‘vaat edilemez’ -bu sadece
boş bir öğünme, kendini aldatma olur; birlik küçük entelektüel gruplar
arasındaki anlaşmayla yaratılamaz- bu en acıklı, safça ve cahilce bir
hayaldir. Birlik kazanılmak zorundadır ve işçiler sadece kendileri,
bilinçli işçiler, -gayretli ve bilinçli çabalarla- bunu yapabilecek durumdadır. 'Birlik' sözünü büyük harflerle yazmaktan, vaat etmekten kendini onun şampiyonu olarak 'ilan etmekten' daha kolay bir şey yoktur.
Ama, yalnız bütün bilinçli işçilerin öncü kolları kendi güç ve örgütleriyle birliği gerçekten sağlayabilirler. Bu kolay bir iş değildir. Güç,
sebat ve bütün sınıf bilinci taşıyan işçilerin toparlanmasını gerektirir.
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Ama bu çabalar olmadan işçi sınıfı birliği hakkında konuşmak gereksizdir.” 72
2 — Ortak mücadele örgütleri: Ortak mücadelenin somut ifadesi
olarak, bu mücadeleyi yürütecek her iki ulustan işçilerin ve halkın
“ortak mücadele örgütlerinden”, özellikle işçi sınıfının tek partisi'nden
yana olacağımız ve ilke olarak bunu savunacağımız açıktır.
Aynı devlet sınırlan içinde yaşayan ulusların işçilerinin, her türlü
sendika ve eğitim örgütlerinde, siyasal örgütlerde birlikte çalışmaları
ve mücadele etmeleri ilkesi de Leninist bir ilkedir. Bu ilkeyi (ortak
mücadele ilkesini) uygulamada zorluk, hem Türkiye sosyalist hareketinin durumundan, hem de ezen ulus sosyalistlerinin bu güne dek
ulusal sorun'da görevlerini yerine getirememelerinden ve ayrıca
«sosyalizm» maskesini takan burjuva milliyetçilerinin ortalığı bulandırarak ulusal düşmanlık ortamını körüklemelerinden ileri gelmektedir.
Bu zorluğun üstesinden, ancak açık, tutarlı ve cesaretli bir mücadele
ile gelinebilir. Ezilen ulus sosyalistlerine de bu konuda büyük görevler düşmektedir.
“İşçilerin milliyetlere göre sınıflandırılmasının ne sonuç verdiğini
biliyoruz. Tek işçi partisinin çözülmesi, sendikaların uluslara göre
bölünmesi, çatışmaların vahimleşmesi, işçilere ve öteki uluslara ihanet, sosyal-demokrasinin saflarında tam bir manevi çöküntü... Böyle
bir duruma karşı tek çare işçi sınıfı birliği ilkesine dayanan örgütlenmedir.” *
Bu konuda Türk ve Kürt sosyalistlerine önemli görevler düşmektedir. Mevcut koşullar, Türk sosyalistlerinin Kürt emekçi sınıflarına bu
güveni vermesini; Kürt sosyalistlerinin de bu birliği sağlama doğrultusundaki çabalarını zorunlu kılmaktadır.
Ortak mücadele-örgütleri ve genel olarak ulusal soruna biraz daha
açıklık getirebilmek için bu sorunu çözmüş üç ayrı ülkenin deneylerine göz atmak yararlı olacaktır:
a — Sovyet deneyi: Çarlık Rusya'sı, çok uluslu bir devletti. Devrime işçi sınıfının öncülük etmesi ve mücadelenin başarıya ulaşması,
aynı zamanda Rusya'daki ezilen ve sömürge ulusların da kurtuluşunu da birlikte getirmiştir. Sömürge, ulusal baskıya son verilmiş,
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ulusların serbestçe ve gönüllü birliğine dayanan yeni bir devlet biçimi
ortaya çıkmıştır.
Bolşevikler işçi sınıfının mücadelesiyle, ezilen ve sömürge ulusların, ulusal kurtuluşçu güçlerinin, ittifakını ve ortak mücadelesini gerçekleştirerek ülkede sosyalist bir iktidar kurmuşlardır. Rus işçi sınıfı,
devrimin itici gücü rolünü, öncü rolünü, Rus ulusunun ezdiği bütün
ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını kararlı ve tutarlı bir şekilde
savunarak yerine getirmiştir.
Sovyet deneyi, ulusal sorunda, ortak mücadelenin ve ortak mücadele örgütlerinin nasıl yaratıldığı ve geliştirildiğine dair örneklerle
dolu zengin bir deneydir. Çeşitli ulusların sosyalistlerinin birliği, işçi
sınıfını bu halkların diğer kesimlerini ayrı örgütlenme çabalarına karşı verilen ideolojik ve pratik mücadeleyle güçlenebilmiştir. Bolşevik
partisi, bu birliğin en üst ifadesi olmayı zorlu bir mücadelenin sonucuyla yerine getirebilmiştir.
Sovyet deneyinde, ezen ulusun işçi sınıfı, devrimci hareketin motoru olmuş, diğer milliyetlerden halklar da bu devrimci “genel kurmayın” yönetiminde önce çarlığa karşı sosyalist devrimde birlikte mücadele etmişlerdir. Her iki devrimde de ulusal sorun, hareketin karakterine uygun olarak onun bir parçası niteliğini taşımıştır.
b — Çin deneyi: Yarı-sömürge, sömürge (Japon işgali sırasında,
işgal altında olan yerler için Mao, “sömürge” terimini kullanmaktadır.)
ve yarı-feodal Çin'de ulusal sorun, toprak devrimi genel meselesinin
bir parçası olarak milli demokratik devrimin zafere ulaşmasıyla birlikte çözümlenmiştir. Çin'de Han ulusu dışındaki diğer milliyetler de,
Komünist Partisinin, işçi-köylü ittifakını gerçekleştirerek ve köylülerden oluşan halk ordusunun da gücüyle emperyalizmin ülkeden kovulması ve yarı-feodal yapının tasfiye edilmesiyle, sömürü ve baskıdan kurtulmuşlardır.
Çin'de devrimci mücadelenin temel gücünü köylüler oluşturmuştur. Savaş işçi sınıfının partisinin öncülüğünde sürdürülmüştür. Bütün
milliyetlerden halk, aynı örgütün çatısı ve önderliği altında ortak
düşmana karşı ulusal kurtuluş mücadelesi vererek emperyalizmle
bütün bağlarını kopardı. Çin kurtuluş savaşı sırasında, Han ulusu
dışındaki hiçbir ulusal azınlık, kendi bağımsızlık talebini ilen sürerek
ayrı mücadeleye ve ayrı mücadele örgütlerini kurmaya kalkışmamış-
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tır. Çin'in somut özelliklerine dayanarak silahlı mücadele yoluyla kurtuluş bayrağını yükselten Çin devrimcilerinin başarılı deneyi, salt
ulusal sorunda değil, diğer birçok temel konularda yarı-sömürge ve
sömürge ulusların kurtuluş hareketlerine örnek olmuştur.
c — Mozambik deneyi: Portekiz’in bir sömürgesi olan Mozambik'te homojen bir yapı olmamasına rağmen FRELIMO örgütü, “çeşitli ırklara ve kabilelere mensup halkı” sömürgeciliğe karşı verilen mücadele de örgütlemeyi ve ortak tavır almalarını sağlamayı başarmıştır.
Portekiz işçi sınıfının ve halkının, Mozambik'in bağımsızlığına kavuşmasındaki etkin rolü inkâr edilemez. Portekiz sosyalistlerinin,
kendi ülkelerinin sömürgelerinde, kendi faşist diktatörlüklerine karşı
savaşan sömürge ulusların safında yer aldıkları, PAIC, MPLA ve
FRELIMO örgütlerinin öncülüğünde süren mücadeleye bizzat sömürge topraklarında katıldıkları da bir gerçektir.
Fakat somut koşulların bir sonucu olarak, Mozambik'te ulusal sorunun çözümü, sömürge ilişkilerinin tasfiyesi ancak ayrı mücadele
örgütleriyle mümkün olabilmiştir. Portekiz devrimcilerinin faşist diktatörlüğe, sömürge ülkelerin devrimcilerinin de bu faşist diktatörlüğün
sömürgeci zulmüne karşı mücadelesinin elbette ki ortak yanları ve
ortak hedefleri vardı. Özellikle ulusal sorun açısından Mozambik deneyinden çıkaracağımız ders, coğrafi konumun ezen ulus ile sömürge ulusun işçilerinin ittifakı sorunun da ilkenin, değişik biçimde görünüm almasına yol açtığıdır.
Bu üç ülkenin deneylerinden çıkaracağımız sonuç ise; işçi sınıfı
mücadelesinin örgütlenişi, işçiler arasındaki birliğin ve ezilen sınıflar
arasındaki dayanışmanın biçimini, ezilen ulusun Kurtuluşçu güçleriyle ezen ulusun devrimci hareketinin ortak mücadelesinin biçimini
değişik etkenlerin belirlediğidir. Bu etkenler de genel olarak somut
tarihi şartlar, ekonomik ve sosyal yapı, coğrafi konum, devrimci hareketin gücü ve etkinliği ve diğer nedenlerdir.
Söylediklerimizi toparlamaya çalışırsak, özet olarak ulusal sorunda belirttiğimiz görüşlerimizi şöyle somutlaştırabiliriz:
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1 — Türkiye devrimci hareketinin iki yanı vardır: Sınıfsal yanı ve
ulusal kurtuluş yanı. Bu gün mücadelenin ağırlık noktasını sınıfsal
yan teşkil etmektedir.
2 — Kürdistan'daki mücadelede ise ulusal kurtuluş adımı temel
adımdır ve hareketin sınıfsal yanı ikincil durumdadır.
3 — Hem Türkiye devrimci hareketinin, hem de Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinin hedefi, emperyalizm ve oligarşidir.
4 — Ya mücadelenin başını işçi sınıfının öncülüğündeki Türkiye
devrimci hareketi çekecek, emperyalizmin ülkeden kovulması ve
oligarşik diktanın yıkılmasıyla Kürt ulusunun kurtuluşu da gerçekleşecektir. Ya da Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi, kendi bağımsızlık
mücadelesini özgücüyle ve ayrı mücadeleyle (aynı zamanda ayrı
örgütlenmeyle) başarıya ulaşacaktır.
Açıktır ki Türkiye ve Kürdistan'ın somut tarihi koşulları, bu konudaki genel ilklerin hayata nasıl uygulanacağı konusunda çok dikkatli
adımlar atılmasını zorunlu kılmaktadır.
Eğer, Türkiye işçi sınıfı hareketi ve gerçekten mücadeleye önderlik edebileceğini eylemleriyle ispatlamış bir devrimci partinin varlığı
olsaydı, o zaman Kürt ulusal sorunu Türkiye devrimci hareketinin
başarısına bağlıdır dememiz ve sorunu böyle değerlendirmemiz doğru olacaktı.
Tersi bir durum için, yani Kürt ulusal mücadelesi, ileri bir aşamada
bulunsaydı ve Kürdistan'ın bağımsızlık hareketinin başarısı sağlanmadan Türkiye işçi sınıfı hareketinin güçlenmesi olanaksız olsaydı, o
zaman da Kürt ulusal sorununun çözümü ayrı bir mücadeleyle gerçekleşecektir diye görüşlerimizi belirtmek en doğrusu olacaktı.
Sorun, gerçekten çok karmaşık bir yapıdadır. Zorluk da, Kürdistan'ın parçalanmışlığından ve özel olarak Türkiye devrimci hareketinin içinde bulunduğu somut durumdan doğmaktadır.
Türkiye somutun da, Kürt ulusal sorunu, anti-emperyalist ve antioligarşik devrim sorununun bir parçasıdır derken ve buna bağlı olarak ortak mücadeleyle ortak mücadele örgütlerini savunmaya çalışırken, açıklamaya çalıştıklarımızı bu şekilde ifade edebiliriz.
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Özellikle ortak mücadeleye kimsenin karşı çıkacağını zannetmiyoruz. İsterse Kürt ulusal hareketi Türkiye devrimci hareketinden ayrı
olsun, isterse Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin başını çeksin, yine de
bu mücadelede en büyük desteği iki hareket birbirine sağlayacaktır.
Ortak mücadeleden kastettiklerimiz öz olarak bunlardır.
Ortak mücadele örgütlerini ise şu anlamda ileri sürüyoruz: Şayet
Türkiye işçi sınıfı öncülüğünde mücadele söz konusu ise, hareketi
yönlendirecek devrimci bir partide ve diğer birçok yan örgütlerde iki
ulusun sosyalistleri birlikte çalışacaktır. Yok, eğer, Kürt ulusal kurtuluş hareketi değişik bir biçimde çözümlenecekse, bunun ancak devrimci örgütlerin hegemonyasında -sosyalistlerin öncülüğünde- tutarlı
bir çözüme ulaşacağı açıktır. Böyle durumda bile, iki ulusun ortak
mücadele örgütlerinin yaratılması bizce bir görev olmalıdır. Devrimci
kadroların alışverişi, Kürdistan'daki devrimci örgütlerde Kürt ulusal
mücadelesine katılacak birçok Türk sosyalistlerinin çıkacağı, vb. birçok etken “ortak mücadele örgütleri” sorunu üzerinde ciddiyetle eğilmemizi bir görev olarak önümüze çıkarmaktadır.
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, Türkiye sosyalist hareketinin şu andaki en acil sorunu, işçi sınıfının iradesini yansıtacak bir
merkezi örgütlenmenin yaratılması sorunudur. Ve ideolojik mücadele
buna bağlı temel bir görevdir. Kürt ulusal sorunu da bu genel meselenin bir parçası niteliğindedir.
Kürdistan'da da sosyalist hareketin görevi, devrimci kadroların
oluşturulması yönünde çalışmalara ağırlık vermek, oluşturulacak
merkezi örgüte fiilen katılmak, kuruluşuna dâhil olmak olmalıdır.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı verilecek mücadelede, Türkiye
devrimci hareketinin mi, yoksa Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinin mi
daha ağır basacağı sorunu süreç içinde aydınlığa kavuşacaktır. Biz
bu günden (somut durumun bir yansıması olarak) konuya basit ve
kolay çözüm getirenlere karşıyız.
İlke alarak tek işçi sınıfı partisinden ve bu parti' de Türk ve Kürt
sosyalistlerinin birlikte mücadelelerinden yana olmamız, yukarıda
söylediklerimizle çelişen bir şey değildir. Mücadele, en doğru ve en
tutarlı çözümü ortaya çıkaracaktır.
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Yazıyı bitirmeden önce milliyetçilik konusuna da kısaca değinmek
gerekiyor:
Sosyalistler, her türlü şoven milliyetçiliğe, bölge şovenizmine ve
yerel özelciliğe karşıdırlar. Uluslararasında zora dayanan tüm bağların kopmasından yanadırlar. Her ulus için «ayrılma hakkını azimle ve
kayıtsız şartsız» savunurlar. Yalnız bu, sosyalistlerin, ezen ve ezilen
ulus milliyetçiliğini aynı kefeye koydukları ve ikisine de aynı tavrı gösterdikleri anlamına gelmez.
Ezilen ulusun burjuva milliyetçiliğinde, ulusal baskıya karşı, sömürge siyasetine karşı olmanın getirdiği demokratik bir muhteva vardır. Bu gerçek sosyalistlerin milliyetçiliğe nereye kadar destek olac ağını belirlemekte ve bu desteğin sınırını tespit etmektedir. Açıktır ki,
bu destek, burjuva milliyetçiliğinin savunulması demek değildir.
Sosyalistler, milliyetçilikte “ileri olarak ne varsa ancak onu desteklemekle yetinmelidir, öyle ki proleter bilinci, burjuva ideolojisi tarafından karartılmış olmasın” (Lenin) Yine açıktır ki, bu destek, hiç bir
zaman burjuva milliyetçiliğinin gelişmesine destek olma anlamına da
gelmez.
“Eğer ezilen ulusun burjuvazisi, ezen burjuvaziye karşı savaşırsa,
biz, her zaman ve her durumda, herkesten daha kararlı olarak bu
savaştan yanayız; çünkü biz, zulmün en amansız ve en tutarlı düşmanlarıyız. Ama ezilen ulusun burjuvazisi, kendi öz burjuva şoven
milliyetçiliğinin çıkarlarını savunuyorsa, biz ona karşıyız. Ezen ulusun
ayrıcalıklarına ve zulmüne karşı savaşırız, ama ezilen ulusun kendisi
için ayrıcalıklar sağlama yolunda çabalarına destek olmayız.” 73
Türkiye'de bugün, asıl mücadele edilmesi gereken milliyetçiliğin,
gerici ve ırkçı yanı ağır basan Türk milliyetçiliği olduğu, bu milliyetçiliğin devrimci hareketin gelişmesinde büyük bir engel teşkil ettiği açık
bir gerçektir. Özellikle «Kemalist» milliyetçiliğe karşı tutarlı bir ideolojik mücadele vermezsek, Kemalistlerin desteğini kaybederiz endişesiyle Kürdistan'ın bağımsızlığını savunmakta tereddüt gösterirsek;
“Halklara özgürlük”, “Bütün ülkelerin işçileri' ve ezilen halklar birleşin”
gibi çağrılarımızda, kimleri samimi olduğumuza inandırabiliriz.
Kürt milliyetçiliğine karşı da ilkeye dayanan bir mücadele vermeliyiz. Kürdistan'ın tutarlı yurtseverleri, işçi sınıfının ve diğer ezilen Kürt
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halk yığınlarının gerçek temsilcileri ancak Kürt devrimcileri olabilir,
burjuva milliyetçileri değil.
Milliyetçiliği kendisine bayrak yapan bazı Kürt egemen güçlerinin,
yurtseverlikten çok, onları Türk hâkim sınıflarına ekonomik çıkarlarla
bağlayan binlerce bağ vardır.
Milliyetçiliğe karşı tavır da belirleyici olan soru şudur:
İşçi sınıfının mücadelesine yararlı mı, yoksa zararlı mı?
“İşçi sınıfı, ezilen ulusun kurtuluş ve bağımsız devlet kurma hakkını savunurken, burjuvazinin her türlü milliyetçiliğine ve kozmopolitizmine tam karşıt olan yurtseverliği ve enternasyonalizmi savunur.
Yurtseverlik, ezilen ve sömürülenlerin kurtuluş mücadelesinin bir
ülkenin somut koşullarında ifadesinin biçimidir.
Kürdistan'da, sömürge siyasetine karşı, ulusal ve sınıfsal baskıya
karşı, ezilen yığınlar arasında uyanan direniş ve isyan eğilimleriyle
burjuva milliyetçiliği birbirine karıştırılmamalıdır.
Özellikle sosyalizm maskesini takınan burjuva milliyetçiliği konusunda dikkatli olunmalıdır. Burjuva milliyetçiliğinin her zaman gerçek
yüzü teşhir edilmiştir. Fakat sosyalist kelimelerin arkasına saklanıp
bunu ustaca yerine getirenlerle mücadele daha zor olur. Bu tür milliyetçilik, halkların birliğini engellemeye çalışır, devrimci güçlerin arasına nifak tohumları saçar, sürtüşmeleri arttırıp sorunu içinden çıkılmaz bir hale sokar.
“Bütün ulusların herhangi bir biçimdeki burjuva milliyetçiliğine karşı başarıyla mücadele edebilmek için, bugünkü durum karşımıza
proleter mücadelesinin ve proleter örgütlerinin birliğini koruma görevini, ulusal tecrit doğrultusunda burjuva çabalarına rağmen, bu örgütleri, uluslararası bir birlik içinde toplama görevini koymaktadır... Bütün uluslar için tam hak eşitliği; ulusların kendi kaderlerini tayin etme
hakkı; bütün ülkelerin işçilerinin birleşmesi; Marksizmin, ulusal programının bütün dünyanın deneyinin ve Rusya'nın deneyinin işçilere
öğrettiği işte budur” 74
Ulusal soruna nasıl baktığımızı genel hatlarıyla açıklamaya çalıştık. Söylediklerimizin pratikte gerçekleşmesi, bizlerin bu konuda sürdüreceğimiz tutarlı ve açık bir anti-emperyalist ve anti-faşist (sö-
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mürgeciliğe karşı mücadele de bugünün koşullarında anti-faşist mücadele şeklinde somutlaşmaktadır) mücadeleyle çözüme ulaşacaktır.
Eğer, Türk ve Kürt sosyalistlerinin, devrimci ulusal kurtuluştan yana güçlerinin ortak mücadelesinin ortak mücadele örgütlerini yaratmak ve sarsılmaz bir güç haline getirmek istiyorsak; öncelikle bu
birliği engelleyen nedenlerin üzerine cesaretle eğilmemiz gerekecektir. Güvensizlik varsa, bunun güvene çevrilmesinin yolu ve yöntemleri
de vardır.
KURTULUŞ
KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ. Sayı 2. Temmuz 1976.
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YAKIN GEÇMİŞİN TARİHSEL
ÖNEMİ
KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ.
Sayı 2. Temmuz 1976.
YAKIN GEÇMİŞİMİZİ NASIL KAVRAMALIYIZ?
1) Kısaca Uzak Geçmiş ve Sosyalist
Hareketin Gelişimi:
Lenin bizim gibi ülkelerde Marksizm’in özümlenmesini şöyle tanımlar:
“Ekonomik ilişkilerin geri olduğu ya da gelişmelerin geri kaldığı ülkelerde sürekli olarak; Marksizm’in sadece belirli noktalarının yeni dünya görüşünün ve geleneklerinin tümünü ve burjuva demokratik görüşleri, kısmen tasfiye etmekten yoksun olan işçi sınıfı hareketi destekçilerinin ortaya çıkmasına yol açar” (Revizyonizm Üzerine, s. 7475)
1920'lerde (Kurtuluş Savaşı koşullarında) yurt dışında örgütlenip
Türkiye'de kısa bir süre legal olarak ortaya çıkan Sosyalist Hareket
1960'lara dek illegal olarak faaliyet göstermiştir. Ülkemizde Kapit alizmin çarpık gelişimi; proletaryanın nicel ve nitel zayıflığı, küçük üretimin yaygın olması, Emperyalizmin her türlü etkisi ve Kemalist Burjuvazinin reformizmi vb. gibi nedenler “Bütünlüklü bir dünya görüşü
olarak” gelişemeyen bu “gizli Sosyalist Hareket”, teori ve pratiği ile
sağ bir çizgi izliyor. Marksizmi ülkenin somut tarihsel koşullarına canlı bir biçimde uygulamak yerine, Sovyet devrim şablonculuğu, kopyacılık ağır basıyor. Aydınlar seviyesinde sınıf hareketinden kopuk ve
ayrı gelişiyor ve bir türlü sınıfa ulaşamıyor. Pasifizmin batağında,
kendini dışarda temsille ve raporlar yazmakla sürdürüyor başlıca
faaliyetini.
Marksizm-Leninizm’in işçi sınıfı hareketiyle Sosyalizmin bir bileşimi olduğunu ve görevinin (M. L.'nin) işçi sınıfı hareketine ayrı ayrı
yaşamalarında pasif bir şekilde hizmet etmek değil fakat bütün ol arak hareketin çıkarlarını temsil etmek, bu harekete en asli hedefini
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göstermek; politik ve ideolojik bağımsızlığını korumak olduğu gerçeğini kavrayamıyorlar.
Marksizmin sadece belirli noktalarını, “yeni dünya görüşünün belirli yerlerini ve tek tek sloganlarını özümlemiş” olan zamanın “Marksist liderlerinin” şablonculuk anlayışı, onların sonunda Kemalist Burjuvazinin kuyruğuna takıyor.
Çünkü onların kopyacılığı, kısa zamanda Sovyet Devrim koşullarının Türkiye'de mevcut olmadığını anlamalarına ve ardından da “ülkede mademki Sovyet Devrim koşulları yok, o halde Türkiye'de Devriminde şartlan yok” sonucuna götürüyor. (Bak: Şefik Hüsnü) Böylece ülkede sınıflar arası ilişki ve çelişkilerin Marksist bir yorumunun
yapılamaması, demokratik devrim esprisinin kavranılamaması, proletaryanın nicel ve nitel zayıflığı, müttefikler sorununun yanlış değerlendirilmesine ve proletaryanın sağındaki güçlere umut bağlama anlayışının egemen olmasına neden oluyor. Ve hemen teori ve pratiğinde yansıyan bu anlayış, burjuvaziye umut bağlama, ondan devrim
bekleme ve onun kuyruğuna takılma oluyor. Lenin'in deyişiyle “Burjuva dünya görüşünün ve geleneklerinin tümünü ve burjuva demokratik görüşleri” kısmen de olsa tasfiye edemeyen, o'na kendini
tümüyle kaptıran “bir burjuva sosyalizmi” anlayışı gelişiyor. Özellikle
Kemalist Burjuvazinin reformizmi de bunda etkili oluyor. Zira “burjuva
taktiklerinin çizdiği zikzakları işçi hareketinde revizyonizmi güçlendirir” (age, s, 79)
Ülkemizde işçi sınıfı hareketleriyle sosyalizm birbirinden ayrı ve
her biri kendi yolunda gelişiyor.
Ve her ikisi de hâkim burjuva ideolojisinin etkisinden kurtulamıyor.
Sonuçta kendi sağındaki güçlerden devrim bekleme anlayışı ve
proletarya hareketine güvenmeme, onun öz gücünü ve kurmayını
yaratamama durumuna götürür. Üstelik bir kısım aydınlarında tekelinde, hep legale çıkma umutlarıyla 1960'lara dek sürüp gidiyor.
2) 1960'dan Sonra Sosyalist Hareketin Gelişimi:
1960'lardan itibaren Dünyanın ve Türkiye'nin değişen koşullarında
(Kapitalizmin hızlı ve çarpık gelişimi, emperyalist ilişkilerin yeni biçimi
vb.) yeni bir tarihsel dönem başlar. Sınırlı burjuva demokratik hak ve
özgürlüklerin anayasa ile garantiye alındığı; işçi sınıfına grev hakkı-
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nın tanındığı yazı söz ve örgütlenme özgürlüğünün asgari olarak
kullanılmaya başlandığı; her sınıf ve tabakanın kendi ideolojisini legal plânda oluşturmaya çalıştığı bir ortamda, 40 yıllık revizyonizmde
hemen yeni biçimlere bürünür. Dönemin rehavetinde hızla burjuva ve
küçük burjuva sosyalist akımları gelişirken, revizyonizmin yeni biçimi
de “icazetli Sosyalizm” olarak boy gösterir.
Burjuvazi artık bir ölçüde müsaade etmiştir. Onun tanıdığı sınırları
aşmadan onun demokratik görüşleri içerisinde sosyalizmi sürdürelim
anlayışı (geçmişten gelen bir hastalık, kuyrukçuluğun yeni biçimi)
egemen olur.
Çekingen, ürkek adımlarla, “göğüsleme manevraları” ve “legalite
için mücadele” yöntemleriyle anayasal sınırlar içinde faaliyet başlar.
Anayasa-cı demokratlarla birlikte burjuva sosyalizmi kurulur. Eski
tüfekler de (ağzından dolma ve atımlık) ateş almaya başlarlar. Ayrıca
işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin örgütlenmesiyle yeni bir küçük
burjuva sosyalist partisi (TİP) kurulur.
Böylece 40 yıllık illegal Sosyalist Hareket legale çıkar. Ve ülkemizde legal Sosyalist Hareket dönemi başlar. (Tüm revizyonist ve
reformist ilişki ve pislikleriyle) Fakat, legal Sosyalizm, kısa zamanda
40 yıllık “gizli sosyalizm” revizyonizminin de su yüzüne çıkmasını ve
onun deşifre olmasını sağlar. Çünkü sosyalizm ilk kez kitle önüne
çıkmakta, ilk kez açık sosyalizm tartışmaları (salonlarda bile olsa)
başlamaktadır. Doğal olarak da önce toplumun en aydın kesimlerine
ulaşır. Kitlelerin kendiliğinden gelen ekonomik demokratik hareketleri
karşısında da ona tapınır. Ve legal dönemin bu sosyalizmi ile işçi
sınıfı hareketi birbirinden ayrı ve birbirinden kopuk gelişmesini daha
açık biçimde sürdürür.
Fakat burjuvazi ilk kez elinin altından bir şeylerin kaydığının farkındadır. Döneme uygun yeni reformist yöntemler ve pasifikasyon
taktikleri uygular. Sonuçta öylesine bir kavram kargaşası, öylesine
bir soyut Marksizm tartışmaları sürer ki, gerçek toz-duman içinde
kaybolur, gider. Burjuva ve küçük burjuva aydınlarının hayallerinin
yarıştığı salonlarda düzene karşı olan her tepkinin, her davranışın
adı sosyalizm olur. Burjuva demokratik görüşler kılıktan kılığa girerek
sosyalizme kırk ad ve biçim verilir. “Salon sosyalizmi” olarak ortaya
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çıkan bu “sosyalizmlere” “İsveç Sosyalizmi”, “İsrail Sosyalizmi”, “Nasır Sosyalizmi”, “Türkiye'ye Özgü Sosyalizm” vb. adlar verilir.
Gene de Marksizm’in bu ortamda ayakları üzerine basmaya çabaladığını görüyoruz. Çünkü, bu tarihsel dönem öylesine yoğun sınıfsal
bölünmeler ve “son tahlilde” “siyasal kümelenmelerin ilişki, çelişki ve
çatışmalarını yaratacak ki, artık ülkemizde “sınıfsal bölünmenin eski
ve ilkel el değmemişliğinden” söz edilecek hale gelecek ve siyasal
mücadeleler keskin biçimlere bürünecektir.
Revizyonizmin etkinliğinde de olsa, sosyalist düşüncenin bilimselliği, hayatın gerçeklerine uygunluğu ekonomik ve sosyal gelişmenin
etkisiyle, gelişecek, güçlenecek ve bütün bir toplumumuzu temelinden sarsacaktır. İlkin Üniversite gençliği ve aydınlarda, daha sonra
da emekçi yığınlarda yankısını bulacaktır.
3) Legal Sosyalizmin İlk Ayrılığı:
Evet, legal dönemde sosyalizm ve işçi sınıfı hareketi her biri kendi
yolunda, dönemin yeni ilişki ve çelişkileri içinde gelişmesini sürdürürken, artık her ikisi de anlaşılır olmaya başlar.
1920'lerde kavranılamayan Demokratik Devrim esprisine (Mao
kavrayıp Çin'de devrim yapar) ilk kez el yordamıyla yaklaşılmaya
çalışılır. Fakat bu da hemen ikinci bir şablonculuğu geliştirir. 40 yıldır
Sovyet Devrim şablonculuğunu benimseyen bir eski tüfek son barutunu Çin Devrimi üzerine kullanır. O yıllardır arayıp da bulamadığı,
fakat artık kendisi için sınıf olma yolunda hızla gelişen proletaryayı
hâlâ göremeyen, küçümseyen, ona ihanetin acısını içinde duymayan
bu eski tüfek anayasacı demokratlarla balayındayken köylülüğün
önemini ilk kez görür gibidir. Böylece 1966‘larda TİP içinde legal
Marksizm’in ilk ayrılığı soyut slogan savaşıyla başlar...
MDD (Milli Demokratik Devrim) ve SD (Sosyalist Devrim) olarak
ortaya çıkan bu ayrılık o zaman uluslararası sosyalist hareket içinde
ortaya çıkan ve bugün iyice cepheleşmiş bulunan Sovyet -Çin ayrılığına da uygun düşüyordu.
Böylece ortaya çıkan MDD öylesine bir devrim anlayışı yarattı ki,
sosyalizm belki hiçbir tarihte böylesine dogma olarak savunulmamıştır. Yaratıcılarının küçük burjuva dünya görüşleri, MDD’yi kısa zamanda Burjuva Demokratik Devrim (BDD) ye dönüştürdü. Önce Çin
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keşfedildi. Sonra Türkiye rahatlıkla Çin'e benzetildi. MDD ne istiyorsa
her şey yaratıldı. 40 yıllık, kopyacılık, reçetecilik anlayışı, dünyanın
ikinci büyük ve Sovyet Devriminden farklı bir yolla devrim yapan ülkenin örnek alınması onun kopya edilmesi bu “Marksist” anlayışı için
gerçekten kolaydı ve olağandı.
İleride göreceğimiz gibi tümüyle bile olmasa Küba Devriminin keşfi de (bir dönem Güney Amerika'da vb.) bir ölçüde de olsa eğilimleri
doğruluyacaktır. Çünkü Marksizm henüz ülkemizde dogma olarak
anlaşılıyor, “eylem kılavuzu olarak ülkenin somut tarihsel koşullarına
canlı bir biçimde uygulanması” temel ilkesi kavranılmıyordu.
İşte tam bu ortamda; revizyonizm “toz duman” içinde tam istim
ilerlerken, sosyalizm gelişmesini “taze ve yeni güçlerde” bulur ve
emekleyerek kendi yolunu açmaya çalışır. Bu yeni ve taze güç Türkiye genetiğinin en aydın kesimi olan öğrenci gençliktir. Genel gençlik kitlesinin en aydın, aydınlarında en duyarlı kesimi olarak, “toplumdaki sınıf çıkarlarının ve siyasal kümelenmelerinin gelişmesini en
bilinçlice, en kararlıca ve en kusursuzca yansıttıkları ve belirttikleri
için “toplumdaki siyasal huzursuzlukların ve çalkantıların bir belirtisi
olarak demokratik muhalefetin en solunda Dev-Genç hareketi olarak
yükselir.
GENÇLİK HAREKETİNİN GELİŞİMİ
1) Kısaca Tarihi gelişimi:
Gençliğin örgütlenmesi ve örgütü FKF tam bu sırada (ne yazık ki
daha sonra kendi başına yıktığı) bir küçük burjuva sosyalist hareketinin partisi (TİP) tarafından oluşturuldu.
TİP hareketi tarafından öğrenci gençliğin örgütlenmesi olarak kurulup yönlendirilmeye çalışan FKF, kısa zamanda partinin denetiminden kurtulacak, bağımsız örgüt durumuna gelecektir.
Kısaca bunun iki nedeni vardır:
Birincisi, kitlelerin gelişen ekonomik-demokratik hareketleri (özellikle işçi sınıfının) en çok öğrenci gençliği etkileyecektir. Partinin bu
hareketlere karşı aktif tavır almayışı, gençliğin aydın niteliğinden ve
kişiliğinden gelen aktif tavra yönelişi. Partinin genç lik konusundaki
yanlış tutumu vb.
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İkincisi, Partinin giderek gerçek yüzünün ortaya çıkışı. Düzen partisi olduğunun açıkça görülüşü, gençliğin sosyalizmi anlamaya başlaması vb.
Sonuçta doğal gelişimiyle ve FKF'nin gençlik arasında güçlenmesiyle de birlikte, bağımsız tavır elmasını gerektiriyordu. Hızla bağımsızlaşmaya yöneldi.
Fakat bu öyle kolay olmaz. FKF de belij bir çekişme başlar. İlkin
parti içinde başlayan (1966) MDD ayrılığı FKF de yansır. En yoğun
mücadele de burada sürer. FKF tabanı büyük çoğunluğuyla MDD
yanında tavır alır. Bu da gençlik liderlerinin, ya da tabanın ideolojik
tavrından çok bir çizgiye pratik tavır alışın ifadesidir. İdeolojik seviyenin muazzam düşüklüğü, pratik tavırları, özellikle aktif tavırları ön
plâna çıkarır (Bu günde bu tavır ağır basmaktadır. Nedeni gençlik
hareketinin niteliğinden gelmektedir.) Üstelik parti çizgisi iyice deşifre
olmuştur. Pratiğiyle bunu her geçen gün açığa vurmakta ve gençliğin
gerisinde kalmaktadır. Öte yandan MDD'nin daha aktif (silahlı mücadele, halk savaşı vb.) bir stratejik görüşü ifade etmesi, gençliğin karakterinden gelen eğilimlerinin etkisi vb. etkili olur.
Çünkü gençlik sosyalizmle henüz temas halinde. Klasikler çok
ağır ve dengesiz yayınlanmaktadır. Teori dil bilen entelektüellerin
tekelindedir. Düzene karşı yazılan her şey sosyalizm sayılıyor ve
okunuyor. Öyle ki bir günlük gazete (Akşam) merkez gibi iş yapıyor.
Parti ise, parti edebiyatı ile hiç ilgilenmiyor. Solda özellikle radikal ve
burjuva demokratik grupların yayınları ve ideologları hâkim. Ama her
şeye rağmen öğrenci gençlik hareketi ve FKF gelişiyor. Gençliğin
artık burjuva fraksiyonlarının şemsiyelerinden kurtulmağa çalıştığı
görülebiliyor.
1968 ilk boykotlar ve işgaller. Öğrenci gençliğin ilk kez akademik
demokratik ve ekonomik sorunlarını gündeme getirişi ve sahip çıkışı.
Düzene karşı tepki halinde gelişiyor ve politikleşiyor. Sosyalist gençlerin gençlik hareketlerinin en önünde yer alışı ve genel gençlik kitlesinin büyük kısmının kazanılmasını sağlıyor. Ve FKF'nin gençlik kitlesini kucaklayabilen tam bir kitle örgütüne doğru gelişimi başlıyor.
Giderek çatışmaların şiddetlenmesi, gençlik hareketlerinin yoğunlaşmasını doğurur. Sınıf hareketlerinin yükselişi, bundan en çok etkilenen gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist hareketleri yoğunlaşır.
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Sosyalist gençler de bu mücadelenin biricik gücü ve Dev-Genç'te
biricik örgütü olmaya yönelir.
Dev-Genç Öğrenci Gençliğin Biricik Kitlevi Örgütü: Daha çok kitleyi kucaklayabilmesi için FKF’nin adının Dev-Genç olarak değiştirilmesine neden olur. Bu ara ekonomik krizin iyice derinleşmesiyle
kitlelerin ekonomik demokratik hareketleri alabildiğine gelişir. Gelişen
ve giderek genişleyen kitle hareketlerine bilinçli ifadeler vermek için
herhangi bir örgütün yokluğu doğal olarak Dev-Genç'i ön plana çıkarır. Dev-Genç öğrenci gençliğin tümünü yönlendirmeye çalışırken ve
bunu ancak kitle örgütünün sınırlarını da zorlayarak yapar.
Zaten işçi sınıfı hareketi, sendikaların ekonomizminin batağındadır. Diğer halk sınıf ve tabakalarının kendiliğindenci hareketleri de
diğer demokratik kitle örgütlerinin hâkimiyetindedir. Hızla demokratik
kitle örgütleri gelişir, güçlenir. Fakat hepsi de merkezi bir organizasyonun yokluğunun acısını çeker. Her demokratik kitle örgütü bu boşluğu kendi alanında doldurmaya çalışır, kendini abartır, kendini aşan
eylemlere girer. Dev-Genç ise bunların içinde en büyüğü, en aktifi,
kitleleri en fazla kucaklayanı. Burada elbet suç demokratik kitle örgütlerinin değil, çünkü başka alternatif yok. Olması gereken bütün bu
hareketlere bilinçli ifadeler verecek, kitle örgütlerini doğru biçimde
yönlendirecek bir merkezi organizasyonun (parti) yokluğu ve kendini
bu merkeze bağlayabilecek ileri unsurların dağınıklığı.
Evet, bu ortamda Dev-Genç kendiliğinden gelen işçi-köylü hareketlerinin kuyruğuna zorunlu olarak takılır. Taşrada her gün bir örgüt
kurulur. Kendini Dev-Genç'e bağlar. Şehirlerde Dev-Genç üyeleri İşçi
Birlikleri vb. kurarlar. Buralarda çalışırlar. Patlayan her harekete katılırlar.
Gençlik toplantıları artık parti toplantılarını andırırcasına devrim
meselelerini tartışır. Her grup ya da fraksiyon genliğe kafa-kol numaraları çeker, gençliğin içinde gruplaşmalar çoğalır. İlkesiz birlikler
doğar. MDD tartışmaları yoğunlaşır. Bu arada Güney Amerika menşeli yayınların etkisiyle Küba Devrimi tartışmaları başlar. Guevara,
Castro efsane olarak gençliği oldukça etkiler. Küba gerçeği kavranamaz. Yeni kopyacılık eğilimleri hızlanır. Küba koşullarında silahlı
aksiyonla gerçekleşen Küba devrimi ve Güney Amerika gerillacılığı
gençlikte yankısını bulur. Soyut bir halk savaşı ve silahlı mücadele
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anlayışının (Devrim anlayışı olarak) giderek gençliğin bir bölümünde
eğilim kazanması, bu eğilimin, Guevara, Mao gerillasının eklektik bir
sentezi ya da tam bir kopyası olarak gelişir.
Öte yandan Sovyet Devrim anlayışına karşı ortaya çıkan MDD
içindeki ayrışmalar da gelişir. MDD 'yi kabul eden en azından üç-dört
grup var. Ama herkes başka şey anlıyor, yorumluyor. Ama aslında
MDD’cileri ikiye ayırmak mümkün. Bir yanda gerçekten devrim yapmaya kararlı unsurlar, öte yanda oryantal dansözlüğe hevesli unsurlar. MDD içindeki tartışmalar zaten geçmişe bir tepki ve onun zıddı
olarak doğmaya başlayan devrim yapmaya kararlı unsurlarla, her
gün yeni bir strateji, her gün yeni taktik değiştirip, en keskin şeyleri
söyleyip, en pasif tavır alan devrim gevezelerinin arasında geçer.
Böylece, ideolojisini Amerika'dan ithal ederek PDA ortaya çıkar.
Giderek Çin Devrimini daha çok ( ! ) keşfederek Türkiye'de revizyonizmin yeni bir biçimi olur. Gruplaşmalar ve ayrışmalar hızlanır. Yeni
grup, grupçuklar ortaya çıkar. Okul, bölge, şehir şovenciliğine varana
dek gruplaşmalar ve ayrışmalar gençlik hareketinde kendini gösterir.
Buna en önemli etken, gelişen sınıf mücadelesi ve ona tapınmaya
hazır yüzlerce sosyalist genç aydın. Onları sınıf hareketiyle bütünleştirecek ne bir aygıtın ne de bir liderin bulunmayışı.
1970'lerden itibaren; önce, güne kadar, henüz gerçek bir mücadele olmadığı sürece, genel öğrenci kitlesinden ayrı gözükmeyen
“okullar” ayrışmaya başladı. Bu dokunulmaz gibi görünen, öğrencilerin düşünen kesiminin “birliği” iş eyleme gelir gelmez, benzemez
unsurların ayrışması ile zorunlu olarak bozuldu. Sonra da, 1971'in
yaratıcıları gerçek bir mücadeleye doğru, devrim yapmaya kararlı er
ileri unsurlar, tek tek, küme küme ayrıştılar. Böylece siyasal mücadelenin keskin biçimler almaya başlamasıyla öğrenci hareketi siyasal
kümelenmelerin daha çok belirlenmesiyle damgalandı.
Ve herkesin içinde bulunduğu bir Dev-Genç Legal demokratik kitle
örgütü niteliği ile oligarşinin boy hedefi. İktidarların korkulu rüyası
oluyor. İktidarları yıpratıyor, düzeni sarsıyor. Üstüne oynanan oyunları göğüsleyecek ne gücü ne de yapısı var. Üniversiteler, gençliğin
kalesi olarak her şehirde yükseliyor. Devrimin kaleleri gibi (!) yükselen bu kalın duvarların içi gençliğe ya mezar ya da hapishane yapıl-
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maya çalışılıyor. Ve bunda başarılı da olunuyor. Devrimci gençliğin
sınıfla bağlar kurup güçlenmesi önleniyor.
Giderek, kitlelerin herkesi aşan ve gelişen etkin gücünü görebilen
ve gençlik hareketi içinde militanlaşan en ileri unsurlar sınıf pusulası
arayışı içine giriyorlar.
Tam bu sırada işçi sınıfının büyük direnişi başlıyor. Kendiliğinden
gelişen ve herkesi aşıp şaşkına çeviren şanlı 15-16 Haziran, sınıf
gerçeğini gözler önüne seriyor. Herkes aciz içinde. Gene de DevGenç bir şeyler yapıyor. İşçi sınıfının selinde boğulmamak için
DİSK'li ekonomistler hareketi provoke ediyorlar. Hakim sınıflarla bir
olup eziyorlar.
Bu hareket solu allak-bullak ediyor. İşçi sınıfını alkışlama yarışında herkes birbiriyle yarış ediyor. Ve herkes parsa toplamaya başlıyor. Ama herkes sınıfın önemini ilk kez kavrar gibidir.
2) Gençler Yaşlılara Karşı Çıkıyor:
Gençlikle, işçi sınıfıyla ve köylülükle en fazla kitle bağları olan bu
grup kesin bir arayış içine giriyor. Üçüncü bir yol arıyor. Önce
MDD'nin gerçekten ne olduğunu koymaya çabalıyor. MDD'ci gruplardan MDD'nin gerçekten ne olduğunu en iyi yorumlayan ve bu konudaki revizyonist görüşlerle en çok mücadele eden bu grup, sonra
sırtında taşıdığı bir eski tüfeği ve çömezlerini atıyor. Ardından kendi
yolunu bulmaya çalışıyor.
Öte yandan TİP'de çalkantı. Gençlik tabanını yitirmesiyle iyice
yıpranıyor. Tecrit oluyor. Taşrada vb. her yerde Dev-Genç alternatif
olarak ortaya çıkıyor. Taşrada kurulan gençlik dernekleri, TİP'den
kopan halktan kişilerle, işçi ve köylü gençliği de temsil ediyor. TİP
içinde ise ABA tekelleri (Aren-Boran-Aybar) kuruluyor.
Artık durum şu noktada: “Gençler yaşlılara karşı çıkıyorlar?” Bu
durumu meşhur eski tüfek bir gençlik toplantısında şöyle dile getiriyordu: “Eskiden gençler söz dinlerdi, şimdi dinlemiyorlar...” Evet
gençler artık söz dinlemiyorlardı. Gençlik tabuları yıkıyor, Marksizm’in sözde ustalarına başkaldırıyordu. Marksizm’in “genç güçlere”
dayanarak gelişmesini göremeyen, “onlardan korkmadan, onlara
güvenerek örgütlemekten çok” onun “dalkavukluğunu” yapan ama
onun gerisinde kalan “zavallı” ihtiyar feryat ediyordu. Çünkü Lenin'in
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sözlerini daha kavramamıştı; (Üstelik Lenin'i o tarihlerde asıllarından
okuduğunu söylüyor ve teoriyi kendi tekelinde sanıyordu.)
“...Çünkü gençlik sosyalizme zorunlu olarak, babalarından farklı
bir usulde, başka yolla, başka biçimlerde, başka koşullarda ilerlemelidir.” (Lenin, Gençlik Üzerine, s. 199.)
Evet gençlik ülkemizde ilk kez bu tarihsel işleve yöneliyordu,
“sosyalizme zorunlu olarak” eski tüfeklerden “farklı bir usulle, başka
yolla başka biçimde” ilerliyordu. Ve gençlik birden tüm geçmişe ve
mevcut duruma tavır almıştı. Hem de öfkeli bir tavır. Bu öylesine
öfkeli, öylesine sert bir çıkıştı ki, sağa da “sola” da terörle saldırdı.
İçinden geldiği bir hareketi, TİP'i bastı, Oligarşi'nin saldırılarına şiddetle cevap verdi.
Hareketin tüm liderleri gençlikten gelmişti. Herkes gençti, aydındı.
Aydınların tarihsel fonksiyonunu yerine getiriyorlardı. 50 yıllık bir
geçmişe tepki olarak doğuyorlardı. Geçmişin bir zıddı olarak çıkıyorlardı. Ama gene de geçmişin mirasına sahip çıkıyorlardı! 1960
sonrası legal Marksizm döneminde doğdukları, geliştikleri için,
1960'lara kadar sürüp gelen o 40 yıllık illegal dönemin revizyonizmini
bilmiyorlardı. Çünkü kimse onlara geçmişten söz etmek istemiyordu.
Ama bir dönemi yaşamışlar, görmüşlerdi. Bu dönemin yapıcılarıydı ve bilinçleri bu ortamda yükselmişti. Bu nedenle de içinden geldikleri ortama tavır alışları olağandı.
Böylece yakın geçmişin bağrında yeşerip gelişen yeni (gelişen
yönüyle) ve genç hareket somut duruma damgasını vuruyordu.
Gençti, yeni doğuyordu, sancılı bir doğumdu. Marksizm çocukluk
dönemini yaşıyordu, bu itibarla kendisi de çocukluk hastalıklarını
tümüyle içinde barındırıyordu. Cılızdı, ama yürekliydi. Sonra sesi
kalınlaşmadan boğuldu. Fakat bir şeyler bıraktı miras olarak. En
önemli sorunda bu. Miras yiyicilerinin çoğaldığı günümüzde, bunun
hangi miras olduğu önem kazanmaktadır. Ama esas olan bu geçmişten doğru dersler çıkarabilmek.
Bu gelişen yeninin ne olduğunu ve mirasının izleyicilerinin kimler
olduğunu sonraya bırakarak, şimdi DEV-GENÇ hareketinin doğuşunun ve gelişiminin tarihsel önemini kavramaya çalışalım.
3) Dev-Genç Hareketinin Tarihsel Önemi:
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Gördüğümüz gibi Dev-Genç hareketi öğrenci hareketi olarak doğup gelişmiş ve bir tarihsel döneme damgasını vurmuştu. Fakat öğrenci gençlik hareketi olarak kalmamış, 1971 Merde yeniyi doğurmuş, kendisi de yok olmuştu. Bu niteliği ile ve demokratik muhalefetin en solunda yükselirken Türkiye'de revizyonizme ve geçmişe
hem tepki, hem de bir alternatif olarak gelişmişti. Bu nedenle biz
Dev-Genç hareketine salt bir gençlik hareketi diyemiyoruz. Çünkü
Dev-Genç bir tarihsel döneme damgasını vuran ve ülkemiz marksizminin gelişmesinde yeni bir aşama ve çığır açan aydın hareketiydi. O halde bu hareketi nasıl kavramalıyız:
Bir kere, hemen her ülkede böyle dönemler yaşanmıştır. Çünkü
bu öğrenci hareketinin niteliğinden gelmektedir. Öğrenci gençlik genel gençlik kitlesinin en aydın kesimidir. Genel olarak öğrenci gençlik
hareketi aydın hareketidir. Öğrenci gençlik eğitim sürecindeki aydındır. Öğrencilik evresi ise aydınların en aktif, en duyarlı, en atılgan
dönemidir. Bu nedenle öğrenci gençlik aydın niteliği ile geldiği her
sınıf ve tabakanın eğilimlerini politik düzeyde en iyi yansıtır. Toplumdaki sınıf zıtlıkları, dengesizlikler önce onların kafalarında şekillenir,
daha sonra sınıfa herhangi bir biçimde aktarılırlar.
Lenin Ne Yapmalı'da aydınların bu fonksiyonları için şöyle diyor;
“İşçilerde sosyal-demokrat bilincin olamayacağını söylemiştik. Bu
bilinç yalnız dışarıdan getirilebilirdi. Bu hususta bütün ülkelerin tarihi
gösteriyor ki, işçi sınıfı yalnız kendi öz kuvvetine dayanarak sadece
tredünyonist bilince sahip olmaya muktedirdir... Sosyalizm teorisi ise,
mal-mülk sahibi olan sınıfların okumuş mümessilleri, aydınlar tarafından işlenen felsefi, tarihi ve iktisadi teorilerden meydana gelmiştir.
Çağdaş bilimsel sosyalizmin kurucuları Marx ve Engels sosyal durumları bakımından burjuva aydınlarına mensuptular. Aynen Rusya'da da sosyal-demokrasinin bilimsel teorisi, işçi hareketinin körü
körüne tâbi surette gelişmesine asla tabi olmadan meydana çıktı,
devrimci-sosyalist aydınların fikri gelişiminin doğal ve kaçınılmaz (Altını biz çizdik) bir neticesi olarak ortaya çıktı.” (Ne Yapmalı?, s. 26)
Bu dönemin Rusya'da 1890 yıllarında yaşandığını söyleyen Lenin, bu dönemde gençliğin önemine de şöyle değinir;
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“Böylelikle, işçi kitlelerinin kendiliğinden gelme uyanışı bilinçli hayata ve bilinçli savaşa başlaması da işçilere doğru canatan ve sosyal-demokrat teoriyle silahlanmış devrimci gençlikte mevcuttu...” (Ne
Yapmalı?, s. 26)
Fakat aydınların bu rolünün ancak işçi sınıfı hareketiyle bütünleştiği takdirde marksizmin sağlıklı gelişime başladığını, çünkü marksizmin “sosyalizm ile işçi sınıfı hareketinin bir bileşimi” olduğunu söyleyen Lenin burada çok önemli bir gelişime de değinir. “Eğer bu bileşim olmazsa ülkede sosyalizmle işçi sınıfı hareketi birbirinden kopuk
ve her biri kendi yolunda gelişir” der.
İşte ülkemizde 1960-71 koşullarında döneme özgü olarak doğup
gelişen Dev-Genç hareketi, yukardaki fonksiyona yönelik aydın hareketi olarak yükseldi. İşçi sınıfı hareketinin ekonomizmin batağında
olduğu, sosyalizmin ise aydınlar seviyesinde sürdüğü bu dönemde,
her ikisinin “bileşimi” yaratılmamışsa da, sosyalist genç aydınlar sınıf
adına, ama sınıftan kopuk, sınıfın soluna düşerek harekete geçiyorlardı.
Bu ülkemizde sosyalist aydınların (üstelik öğrencilik evresini yaşayan aydınların, üniversite öğrenciliği yanında, marksizmin de ilk
öğrencileriydiler) ülkemizde gecikmiş bir fonksiyonu yerine getirircesine tarihsel bir işleve yönelik atılımıydı. Çünkü Dev-Genç hareketinin bir döneme damgasını vurmasının, öğrenci gençliğin biricik örgütü olarak yükselişinin ve sonunda öfkeli atılımının temelinde bu niteliği yatıyordu.
Ve bu niteliğiyle de Dev-Genç hareketi, ülkemiz somut tarihi koşullarının ürünü olması yanında, daha çok 1890-98'lerin Rusya'sı.
1880-1900'lerin Bulgaristan'ı ve 1925-30'ların Vietnam'nın (çok daha
somut ve benzer olarak) gençlik hareketlerine benziyordu, (bak: Ne
Yapmalı?. Bulgaristan Devrimci Gençlik Hareketi Tarihi, Vietnam
Parti Tarihi.)
Bu süreç bir orjinalite, Türkiye’ye özgü vb. neden değildir. (Gelişmiş Kapitalist ülkelerle, bizim gibi yarı sömürge ülkelerdeki farklılığı
unutmamak gerekir.) Hemen sağ ya da sol sapmayla suçlarsak yanılırız. Bir tarihsel dönemin “Doktriner ilişki ve çelişkiler” içinde ve bu
sürecin yapıcılarının “bilincinin yükseldiği” ölçüde düşünülmelidir. Bu
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iyi kavranmazsa bugün hangi noktada olduğumuz ve nereden başlayacağımız sorununu çözemeyiz.
İkinci olarak, aydınlar bu rolü her zaman, yani her dönemde oynamazlar. Genel bazı koşullar gerekli kıldığı zaman yaparlar. Genel
olarak sosyalizmin ilk gelişme dönemlerinde her ülkede oynamışlardır. Ama bu başlangıç o ülkede de “sosyalizmin ve işçi sınıfı
hareketinin ayrı ayrı gelişmelerinin” başlangıcı olmuş ve bu süreç
uzun ya da kısa dönem olarak ülkenin “yer ve zaman koşullarına
göre” sürmüştür. Ne zaman ki bu ayrılık giderilmiş “bileşimi” yaratılabilmiş, Marksizm-Leninizm’in ilk sağlıklı ve tutarlı gelişiminin başlangıcı olmuştur.
Ülkemizde bu süreç ülkemizin Marksizmle temasa geçtiği
1920'lerde başlamış ve devam edegelmişse de 1960 sonrası koşullarında ikinci kez ve çok daha önemli olmuştur. Bu durum 1960 sonrasının koşullarının öneminden ortaya çıkmıştır.
Bu rol ülkemizin 1960-1971 koşullarında:
Bir, Lenin'in sözünü ettiği aydınların sınıfların temsilciliğinin zorunluluğundan olmuştur.
İki, bu rol sınıf adına ikinci kez oynanırken,
Marksizmin revizyonuna bir tepkinin ifadesi olmuştur.
Bu roller değişik ülkelerde ayrı ayrı zamanlarda oynanmışsa da
ülkemizde her ikisinin ifadesi olmuştur. Bu yönüyle de çok önemlidir.
Çünkü 1960 sonrası koşullarında gerçek sosyalist aydınlar çıkarken, dönemin “gerçek bir proletarya partisinin olmadığı, revizyonizmin etkin olduğu” koşullarında, hem bir tepki (Aynı zamanda onun bir
zıddı) hem de proletaryanın öz gücüne dayanma eğilimi ile gerçek
işçi sınıfı aydınına yaraşanını harekete geçerek yaptılar. Ve üstelik
Marksizmde bu taze güçlere dayanarak gelişti, aşama yaptı denilebilir. Fakat hemen belirtelim ki; sosyalist aydınların bu tip atılımlarının
kaderi her zaman iki biçimde sonuçlanır:
Ya, bu iyi niyetli, yürekli, inançlı atılım kendilerinden sonra gelenler tarafından sınıf temeline oturtuluyor (ki sağlıklı ve tutarlı gelişimin
başlangıcı oluyor. Genel olarak bu gün görevimiz bu olmalıdır.)
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Ya da, her seferinde yeni bir atılımla onları izlemek, tarih diyalektiği dersi çıkarmadan, her seferinde kafaların gerçeğin sağlam duvarlarında parçalanışını görmek.
1971'İ NASIL KAVRAMALIYIZ?
1) Dev-Genç'in sancılı doğumu:
Böylece 1960-1971 koşullarının ürünü olarak öğrenci gençliğin biricik kitlevi örgütü Dev-genç 1971’lere gelindiğinde, içinden çıkan en
ileri unsurların sınıf pusulası arayışı içine girmeleri ve sınıfsal tavır
almaları ile birlikte kesin olarak gençlik hareketi ve gençlik örgütü
niteliğini kaybetti. Bu yönüyle de gelişen yan proleter yandı. Gerileyen yan ise Burjuva yanı idi.
Bu genç insanların “Sosyalizm adına” öfkeli atılımı fırtınalı bir dönemi başlattı. Sınıf mücadelesinin keskin biçimler aldığı herkesin
açık sınıfsal tavır aldığı, dostun düşmanın belli olduğu bu dönemde
gerileyen aydın hareketi olarak hep bu gençlik hareketi idi. Artık bu
gençlik hareketinden çok, bu hareketin en ileri unsurlarını proletaryanın ideolojisini benimsedikleri ve kavradıkları ölçüde onun öz gücünü, kurmayını yaratmaya yönelik bir atılım söz konusuydu. Buna,
bu çabaya yönelik gerçek atılımın bir “provası” da denilebilir.
Ama bu atılım, bu yiğit direniş; kanlı bir terörle, şiddetle bastırıldı,
ezildi. Burjuvazi ilk kez bu derece kanlı bir terörle saldırıyordu. Bu
bile 1971 hareketinin kendi zıddını yaratması olarak bakıldığında,
hareketin ve yenilginin niteliğini gösterir. Çünkü Burjuvazi kendisi için
en tehlikeli olan bu atılımı klâsik taktiklerle ve tevkiflerle geçiştiremezdi... Evet ardından yenilgi yılları... Hemen her hareketin ezilişi...
Küçük burjuva hayallerinin duman gibi dağılışı...
Dev-Genç hareketinin genel olarak küçük burjuva sosyalist nitelikli
olması belli eğilimleri de içerisinde taşıması demekti. İçinden M.L.
Unsurları çıkarması onun genel karakterini değiştirmemişti. Yenilgi
yıllarında ortaya çıkan “Felsefi İdealizm”, “Yılgınlık”, “Karamsarlık” ve
“Davayı İnkâra” kadar eğilimlerin egemen olması bu niteliğinden geliyordu. Çünkü ülkemizde ilk kez ortaya çıkan 1971 döneminde M.L'yi
eylem kılavuzu olarak almayanların, umudunu bir gecelik atılımlara
ya da temsili demokrasicilik kurallarına bağlayanların hayalleri duman gibi dağıldı. Pasifizmin bataklığında kulaç atan devrim geveze-

BELGELER ……………….. 5. Kitap

158

lerinin takkeleri düştü. Aslında yenilen hayallerdi, kişiliklerdi. Ama
gelişen M.L'in o katı gerçekliğiydi. Sınıf mücadelesi ve sınıfsal tavrın
ne olduğu ve ne olması gerektiğinin gözler önüne serilmesiydi.
1971'le doğup gelişen yeni, sonunda içinden geldiği bir örgüte ve
ortama da tavır almıştı. Bir yandan onu doğuranı yok ederken (DevGenç), diğer yandan da başlattığı fırtınalı dönemle ortalığı allak bullak etmişti.
Ama, gençliğin en ileri unsurları sınıf pusulası arayışı içine girdikleri andan itibaren örgütlenirken ve gençlik hareketinden kesin olarak
kopmaları, ayrışmaları gerekirken ve (hep söyledikleri halde yapamadılar, belki bunu yapabilseydiler sonuç daha değişik olurdu.)
ondan kopamadılar, gençliğin kitlevi örgütünü parti gibi kullandılar,
ona altından kalkamayacağı görevler yüklediler. Çocukluk döneminin
bu ve benzeri hastalıkları ile kaldı ki bunu bile iyice yapamadılar.
Dev-Genç'in kitlesini kucaklayabilecek, onu disipline edebilecek, koruyacak zaten ne güçleri ne de örgütlenmeleri yeterliydi. Bu nedenlerle 50 yıllık Revizyonizmin etkileriyle birlikte içinde yeşerdiği, şekillendiği hareketinde etkisiyle kendi içinde çok şey taşıyıp aktarırken,
kaçınılmazcasına yeni yanlışlar da yaptılar. Sınıftan koptular. Bu tip
atılımların iki karakterinden (Sağ ve Sol) birini yarattılar.
Bu ileri atılım böylece sınıfla bütünleşemedi, bir aydın hareketi
olmaktan öteye gidemedi. Çünkü böyle tarihsel “kendiliğindenciliğin”
çoğu kez hâkim olduğu görülüyor. Kitlelerin kendiliğinden gelişen
ekonomik ve demokratik talepleri için kabaran hareketleri karşısında
henüz aydınlar seviyesinde olan “Sosyalizmin” kendiliğindenciliği. O
dönemde Proletaryanın iradesini temsil edecek bir merkezin bulunmayışı, kitle hareketlerine bilinçli ifadeler verilemeyişi, gençlik hareketinin buna doğru yönlendirilemeyişi doğal olarak Dev-Genç'i ön
plana çıkarıyor ve öğrenci gençliği de kitlelerin kuyruğuna takıyordu.
Lenin bu durumu 1898 yıllarını yorumlarken şöyle koyuyor:
“Rusya'da kitlelerin körü körüne doğal yükselişi öyle bir hızla artmış (ve artmaktadır) ki', sosyal demokrat gençlerin, bu büyük vazifeleri icra etmek için hazırlığı kafi gelmiyor. Bu hazırlığın olmaması,
bizim umumi bedbahtlığımızdır, bütün Rus sosyal demokratlarının
bedbahtlığıdır. Kitlelerin yükselişi fasılasız ve irsi bir şekilde devam
edip genişliyor ve başladığı yerde kalmıyordu, hatta yeni yerleri ve
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halk tabakalarını içine alıyordu. (İşçi hareketinin tesiri altında öğrenci
gençlik, genellikle aydınlar ve hatta köylüler arasında da kaynaşma
başlamıştı.) Devrimciler ise kendi “nazariyelerinde” hem faaliyetlerinde bu yükselişten geride kalıyorlardı, onlar bütün harekete önderlik edebilecek fasılasız ve irsi bir hareket yaratamıyorlardı.” (Ne
Yapmalı? s. 44)
2) Revizyonizmin Yeni Biçimi:
Ülkemiz, sınıf mücadelelerinin keskin biçimler aldığı, fırtınalı, zor,
inatçı mücadele yıllarının hemen ardından yeni bir döneme girmiştir.
Sınıfsal bölünmelerin siyasal kümelenmeleri (dönemin sonucu olarak) belirlemesiyle ve yeni dönemin karakterinin belirmeye başlamasıyla, günümüzde revizyonizmin yeni biçimi Çin-Sovyet ayrılığı üzerinde cepheleşmek olmuştur.
Öte yandan bu şablonculuk yarışı dışında kalan, Türkiye devriminin yolunu ülke gerçeğinden hareketle yaratmaya çalışan; bir araya
geldiklerinde ve belli temel ilkeler etrafında, belli bir platformda birl eşebilecek, kendilerini küçük grup çıkarları ve çalışmalarıyla sınırlayan ve ideolojik-teorik sorunları tek başlarına çözümlemekte yetersiz
kalan birçok grup, grupçuk örgütlenmeleri...
Başka bir deyişle; M.L.'nin bu derece tek bir soruna, o da tali bir
soruna ve M.L.'ğin ölçüsünün bu konudaki tavra kadar indirgendiği;
öte yandan ise “Marksizmi ülkemizin somut tarihsel koşullarına canlı
bir biçimde uygulama” çabası içinde olan, Marksizmi bir dogma değil
“eylem için kılavuz” olarak gören ve “devrimci teori olmadan devrimci
pratik olmaz” ilkesine sımsıkı sarılmaya çalışan ileri unsurların bölündüğü ve her geçen gün yeni bölünmelere ve dağınıklığa gebe
olduğu bir ortamda, acaba “İhtilâlci Marksizm teorisi kendine (nasıl)
yol açacak?”
1960 sonrası doğan legal Sosyalizm döneminin revizyonist bat ağında 1965'lerden itibaren başlayan soldaki ayrışmalar bu iki cephenin oluşmasının embriyon halindeki doğuşuydu. O zaman, ve günümüzde uluslararası revizyonizm ve ayrılıklara da uygun düşen bu
ayrışma, elli yıllık revizyonizmin Sovyet Devrim şablonculuğu ve
kopyacılığına karşı, Çin Devrim şablonculuğu ve kopyacılığının keşfiyle başlamış, günümüzde ise iyice cepheleşmiştir. Bu cepheleşme
de belirleyici alanın Sovyet-Çin ayrılığındaki tavır alış gibi görünse

BELGELER ……………….. 5. Kitap

160

de, özünde her ikisi de, madalyonun iki ayrı yüzü gibi, şabloncu ve
kopyacı görüşlerdir.
Legal Sosyalizm döneminin ve elli yıllık revizyonizmin ilk ciddi (!)
ayrılığı olarak ortaya çıkan bu cepheleşme günümüzde “Kurdun bulanık havada rahat hareket etmesi” gibi, bu keşmekeş ortamında
iyice kökleşmiş ve rahatça at oynatmaya başlamış, Türkiye Devriminin yolunu tıkamakta birbirleriyle yarış eder duruma gelmişlerdir.
Bizim gibi benzer ülkelerde acı deneylerini gördüğümüz (Örneğin
Hindistan vb.) bu durumun kökeni nereden kaynaklanmaktadır? Bunu kavramadan Türkiye Devriminin yolunu açmak zordur.
Revizyonizmin bu biçimi söylediğimiz gibi, ilk çıkışlarıyla birlikte
uluslararası revizyonizme ve ayrılıklara da uygun düşüyordu, ikinci
olarak da ülkemizde sınıfsal kökenler tarafından belirlenmişti.
Lenin bu konuda şöyle diyor:
“Revizyonizm uluslararası bir fenomendir... Temelde ulusal şartlar
ve tarihi faktörlerin ortaya çıkardığı büyük değişkenliklerin sonucu
ortaya çıkmış ve sözü geçen ülkelerin mevcut şartları doğrultusunda
yer almışlardır.” (Revizyonizm Üzerine, s. 67-68)
İşte uluslararası sosyalist hareketin 1960'lardan sonra içine girdiği
bir bunalımın, yansıması olarak ortaya çıkan Çin-Sovyet ayrılığı,
1965'lerden itibaren ülkemizde yansıyor ve 1971 sonrası iyice cepheleşiyor.
Henüz aydınlar seviyesinde bulunan Türkiye Sol hareketinde Revizyonizmin etkisiyle doğan görünürdeki gruplaşmaların Marksist
tahlili yapıldığında özünde aynı şeyleri söyleyen birçok grup, grupçuk
ya da fraksiyonun ayrı gibi görünmeler^ doğaldır. Çünkü Türkiye'de
M.L henüz çocukluk evresini yaşamakta, çocukluk hastalıkları yanında gelişen M.L. de “ülkenin gelişim özellikleri ve ekonomik sistemin
derin ve köklü sebepleri” ağır basmaktadır. Ve bu nedenlerle, uluslararası revizyonizmin her türlü dogmatik görüşleri ülkemizde hemen
alıcı bulmakta proletaryanın acil sorunları ve çıkarları göz ardı edilmektedir.
Ülkemizde Sosyalizmle, işçi sınıfı hareketinin ayrılığı, her birinin
kendi yolunda ve ayrı gelişimi; Küçük çaplı üretimin yaygınlığı, kapi-
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talizmin çarpık ve hızlı gelişiminin bu tabakaları tasfiye etmesi, kurtuluşu proletaryanın yanında ariyan küçük burjuva dünya görüşünün
temsilcilerinin sürekli olarak Marksizme sızmaları ve kendi dünya
görüşlerini hâkim kılmaya çabalamaları, benzer ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de revizyonizmin hakimiyetine neden olmaktadır. Bu nedenlerledir ki, “on”larca küçük burjuva aydınının kurduğu gruplar devrimin temel meselelerini tartışmaktan, belli bir birlik anlayışı içinde
hareket etmekten, proletaryanın acil sorunlarını gündeme getirmekten şiddetle kaçınmakta, bugün söylediğini yarın rahatlıkla inkar
edebilen, sorumsuz, kariyerist bir sürü küçük burjuva tekkesi, revizyonizmin ve oportünizmin şu ya da bu görünümleriyle boy göstermektedir. Revizyonizmin bu konudaki tavırları için Lenin şunları yazıyor:
“Tavrını mevcut durumlara göre ayarlamak, güncel olayların küçük politik hesaplan doğrultusunda bir uzlaşma yoluna gitmek, proletaryanın birincil sorununu göz önüne almamak, kapitalist sistemi bütünüyle ele almadan sistemin özelliklerini doğru değerlendirmeden
kapitalizmin geçirdiği evrimlere ayak uydurmak, birincil çıkarı, amacı,
anlık çıkarlar uğruna feda etmek; işte revizyonizmin izlediği politika
yöntemi... Revizyonizmin bu zorunluluğu modern toplumdaki sınıfsal
kökenler tarafından belirlenmiştir...” (Revizyonizm Üzerine, s. 67)
Özünde uluslararası bir nitelik gösteren fakat ülkemiz koşullarında
değişik ad ve biçimde yansıyan revizyonizm geçmişte olduğu gibi
bugün de etkinliğini sürdürüyor. Kendi zıddı olarak gelişen harekete
saldırılarını aynı yöntemlerle devam ettiriyor. Revizyonizm tarafından
Çin-Sovyet çatışması gündeme getiriliyor, acil görevler göz ardı
edilmeye çalışılıyor, geçmişi tüm pislikleriyle gizlemeye, gelişen yönü
ve ondan dersler çıkarmayı bulandırmaya çalışıyor.
Tarihsel bir durumla ve görevle karşı karşıya bulunduğumuz bu
toz-duman içinde yolumuzu nasıl bulup aydınlığa çıkaracağız? Sorun
budur. Ve bu noktada artık geçmişin inkârı ya da geçmişe tapınma
çıkar yol değildir. Günahlarıyla sevaplarıyla bir daha geri gelmemek
üzere bir tarihsel dönem kapandı. Fakat bu geçmişin bağrında yeşeren ve içinde yeni ilişki ve çelişkileri de barındıran yeni bir tarihsel
dönem başladı.
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Bugün ülkemizde M.L. bu dönüm noktasında: Yakın geçmişin tarihsel gelişim çizgisinin iyi kavranılmasında ve bu genel çizginin geliştirilmesinde yatıyor. Yani gelişen yönün iyi saptanmasında ve bu
gelişen yönün yeni dönemin yeni görevleri içerisinde daha da geliştirilmesine bağlı.
Bu sorunun çözümü ve bundan çıkaracağımız dersler, bugünkü
durumun yolunu açacak, geleceğe ışık tutacak, tutarlı ve sağlıklı
adımlar atmamızı sağlayacaktır...
KURTULUŞ
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“ Sosyal Emperyalizmi mi, Büyük Han
Şovenizmi mi?”
Dergimizin bu sayısında, «Sosyal Emperyalizm mi? Büyük Han
Şovenizmi mi?» Başlıklı bir yazı bulacaksınız. Yazı dergimize M.K.
Aydın imzasıyla gönderilmiştir. Yazı esas olarak Ho Şi Minh tavrı
doğrultusunda yani, bu tavra uygun olarak kaleme alınmıştır. Her iki
tarafa yönettiği eleştirilerin şiddeti bazen aşırı yükseliyorsa da, bu
aslında bir üslup farkıdır, yazının özüne bir diyeceğimiz yoktur.
Yazının ilginç olan bir başka yanı; aynı zamanda Türkiye Proleter
Devrimci hareketindeki ayrılıkların niteliği üzerine bazı fikirler verebilecek bir tutumu da içermesidir. Şöyle ki; Yazar Ho Şi Minh tavrı dediği kendi tavrının Mihri Bellinin Ho Şi Minh tavrı ile karıştırılmamasını istemekte ve Mihri Belliyi «kapitalist olmayan yol» savunuculuğu
ile suçlamaktadır. Bu suçlama yapay ve zoraki bir suçlamadır. Ho Şi
Minh tavrı tektir, iki ya da daha fazla Ho Şi Minh tavrı olamaz-Yazar
bunu bilmektedir. Öte yandan bu tavır yıllardır Mihri Belli ve arkadaşları tarafından savunulmaktadır. Yazar bunu da bilmektedir. M. Belli
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ile aynı şeyi savunmanın aleyhine olacağını sanarak, bu Ho Şi Minh
tavrının başka olduğunu ileri sürmek gereğini duymakta ve bu arada,
kendini M.Belli'ye ille de bir suçlama yöneltmek zorunda hissetmektedir.
Türkiye'nin içinde bulunduğu bu koşullarda, proleter devrimci hareketin birliğinin sağlanmasının herkesin görevi olmak gerektiği bir
dönemde birleşilen noktalarda bile yapay ayrılıklar yaratmaya çalışmak doğru değildir. Umuyoruz ki, yazıyı kaleme alan arkadaşta yapay ayrılıklar yaratmak şöyle dursun, bu dönemde, birleşilen noktaların ön plâna çıkartılması gereğini duyacaktır.
Bize kalsaydı yazıya başka bir başlık bulabilirdik. Ama aslına uygun kalmanın doğru olacağı inancıyla esas olarak Ho Şi Minh tavrına
uygun düşen yazıyı kendi başlığıyla ve tam metin olarak veriyoruz.
EMEKÇİ Dergisi. Nisan-Mayıs 1975 - Sayı 18-19.


Genelde Hedef Sorunu
Dünya devrimci pratiğine baktığımızda, devrimcilerin her dönemde en büyük sorunu, atılacak adımın ne olduğu konusu et rafında
dönmüştür. Farklı birincil görevler tespit edip, farklı sorunları ağırlıklı
olarak gündeme getirme çabaları her zaman için ayrılıkların başlangıç noktasını teşkil etmiştir. Hangi görevlerin birine?!, hangilerinin tali
olduğu konusundaki tartışma ve ayrılıklar ne ölçüde iki ayrı dünya
görüşünün ifadesi olmuşsa, o ölçüde de keskinleşerek her alandaki
ifadesini bulmuştur. Menşeviklerle Bolşevikler ve Troçkistler arasındaki ayrılıklar her yanıyla iki ayrı dünya görüşünün ifadesi iken, Stalin'le Lenin arasındaki ulusal mesele üzerine olan ayrılık ise taktik
alanda bir yanlış değerlendirmenin ifadesi olmuş ve bu sorun üzerine
doğru çözümlenenin Lenin tarafından getirilmesiyle birlikte uzlaşmayla son bulmuştur.
Bu iki türden ayrılıklar, dünya sosyalist hareketine karşı amanız
bir mücadele sürdüren emperyalistler tarafından hiç bir zaman kaçı-
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rılmamış, şartlar kendilerine yardım ettiği ölçüde de uzlaşmaz içime
varmaları için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Emperyalizmin
bu çabalan, zaman zaman devrimci amaçlara yönelik, kişi ve örgütler
tarafından şu ya da bu biçimde desteklenmiştir.
Ancak, diyalektik yöntemin bizlere sağladığı rehberlik, sosyalistler
arasındaki sorunların çözümünde sağlam bir ölçü ortaya koymaktadır. Belli bir süreçte birçok çelişkiler bulunur. Bu çelişkilerin topu birden süreci kendi doğrultusunda karakterize eder. İşte diyalektik yöntem, karmaşık olan, çelişkilerin iç içe girdiği, sanki anlaşılmazmış gibi
görülebilen bir süreci kavramada, bize bu süreci belirleyen, ona karakterini veren tek bir çelişki olduğunu öğretmektedir. Bu çelişkinin
somut şartların somut tahlili yoluyla bulunup çıkarılması, sürecin genel - özel tüm sorunlarının çözümü içinde gerekli olan kilit noktasını
verir. Bir süreçteki gelişimi karakterize eden bu çelişkiye, Marxistler
Baş Çelişki derler. Baş çelişkinin ne olduğunu tesit etmek tek başına
elbette ki yeterli değildir. Onun yanında süreçte yer alan diğer, yani
baş çelişkiye göre tali olan çelişkilerin baş çelişkiyle olan ilişkilerinin
de doğru olarak tespit edilebilmesiyledir ki, süreç üzerine doğru bir
bilgi sağlamış oluruz. Ancak bundan sonra, yani çözülecek olan
problemin mahiyeti kavrandıktan sonradır ki, maddenin hareketinin
yasalarına uygun olarak önümüzdeki sorunu çözebiliriz. Eğer süreci
belirleyen, ona genel karakterini veren çelişkiyi, yani baş çelişkiyi
yakalayamaz, tali çelişkiler etrafında dönmeye çalışırsak sürecin
tümünü değil, ancak bir parçasını görür ve dolayısıyla sorunu hiç bir
şekilde kavrayamaz, çözüm diye getirdiğimiz formülasyonlar gerçekle çarpıştıkça, kıvırtmalara, ileriye dönük bilimsel hikayelere (sci enecefiction) başvurarak, yanlışımızı allayıp pullamaya, onu gözlerden saklamaya, diyalektik materyalizm yerine seçmeciliği (eklektisizmi) uygulamaya başlarız. Böyle yapmakla da sosyalizme davası
dışında her şeye hizmet eder hale geliriz. Yanlışımızı ne kadar süsler, ne ölçüde inceltirsek, gerçeği o derecede gizler, emperyalizme o
derecede hizmet eder ve halkın davasına o derecede ihanet ederiz.
Sonuç olarak, birincil görevin somut şartların somut tahlili yoluyla
süreci belirleyen baş çelişkiyi bulmak olduğunu açıklıyoruz. Bu koşullar içinde Türkiye'de baş çelişkinin Amerikan. Emperyalizmi ile Türkiye halkı arasında olduğunu söylüyoruz. Bugüne değin bu sorun çok
tartışıldı ve büyük ölçüde açıklığa kavuşturuldu. Bu konudaki tahliller
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araştırmalarda eksiklikler olduğundan kuşkumuz yok. Ancak bu eksikliklerin gerçeğin ortaya çıkmış olan anahtarlarını değiştireceğini
düşünmüyoruz. Daha detaylı inceleme ve tahliller bu genel çerçeve
içindeki gerçekliğin daha derin kavranmasına yardım edecek, uzak
geleceği olduğu kadar yakın geleceği de daha berrak görmemizi
sağlayacaktır.
Dünya sosyalist hareketi içinde uluslararası ayrılığa göre saflaşmış olan Çin yanlısı gruplar, Sovyetler Birliği'nin emperyalist olması
temelinden hareket ederek genel olarak dünya, özel olarak da Türkiye üzerine tahliller getirmektedirler. Uluslararası tahlillerde Çin'in
söylediklerine eklenen bir şey yok. Ancak, Türkiye söz konusu olduğunda, varılan sonuçlar üzerine bazı ayrılıklar söz konusu oluyor. Bu
tahlil sistemi kendi içinde tutarlı olarak sürdürüldüğünde varılması
gereken sonuçlara varınca, bazı gruplar bunların özel olarak Türkiye
koşullarında sakıncalı olduğunu görerek bu son uçlara dayanan sloganların atılmamasını ve geniş propaganda kampanyasına girilmemesini öneriyorlar. Bu önerinin ne ölçüde doğru olduğu tartışma götürür. Birincil olarak, doğru yaklaşımın baş çelişki doğrultusundan
yapılması gerektiğini gözden kaçırıyorlar. Elbette şunu söylemek
istemiyoruz; kendi başına tespit edilmiş bir baş çelişki etrafında dönelim ve onun bütün içinde diğer çelişkilerle olan ilişkisini görmemezlikten gelelim. Daha önce açıkladık; baş çelişkimizin egemen yanının
Amerikan Emperyalizmi olduğunu tespit ettikten sonra, ilkel stratejik
ve taktik bilgilerimizle şunu söyleyebiliriz: Bir araya getirebileceğimiz
en büyük kuvvetlerle düşmanın, yani ABD emperyalizminin en zayıf
noktasına vurmak, özellikle Mao'nun bu konuda öğrettiklerini Maocu
arkadaşlara hatırlatmak isteriz. İki başlı bir çelişki sunarak, baş çelişki öğretisinden bu şekilde sıyrılma görüşü, Mao'nun geçmişte öğrettikleriyle çelişir gibi görünüyor: «Kurdu ön kapıdan kovarken, kaplanı
arka kapıdan içeriye sokmak.»
Bununla kastedilen, ABD Emperyalizmi ön kapıdan kovulurken
Sovyet Sosyal Emperyalizminin arka kapıdan içeri girmesidir. Bir
emperyalizmi ön kapıdan kovarken diğer emperyalizmin arka kapıdan girmesini engellemenin yolu ikisine birden saldırmak, ikisini de
aynı kefeye koymaktan geçmez. Hele hele hali hazır durumda biri ile
olan çelişki baş, diğeri tali planda iken, baş çelişki olanın gerilemekte, tali planda olanın gelişmekte olduğu ve gelecekte, tali olanın baş
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haline geleceği şeklindeki bir tahlile dayanarak mücadeleyi ona karşı
yoğunlaştırmak gerektiği sonucunun çıkarılması, Mao'nun Marksizme katkısı olan «Baş Çelişki» öğretisinin ortadan kaldırılması ya da
çarpıtılmasıdır. Bu konuda Mao'nun söyledikleri o kadar tekrarlanmıştır ki, bir kez daha söylemeye gerek görmüyoruz. Ancak merak
edenlere; «Çelişki Üzerine» adlı yazısını ve «Askeri Yazılar»daki
buna uygun uygulamalar üzerine olan kısımları okumalarını tavsiye
ederiz. Yalnız Mao'nun kendi öğretisine uygun olarak Japon ve Amerikan Emperyalizmleri karşısındaki tavrının bu gün için çok önemli bir
yanı var: Amerikan Emperyalizmi gelişen ve egemen güç iken, Çin'in
baş çelişkisinin Japon Emperyalizmi ile olması, Amerikan Em peryalizminin en azından tarafsız kalmak için belli bir politikayı uygulamayı gerektirmiştir. Bu, Mao'nun kendi öğretisine uygun gerçeğin
ifadesi olan bir politikaydı. Bu politikayı uygularken Mao, hiç bir zaman Amerikan Emperyalizminin saldırgan olmadığını düşünmüyor ve
de Çin'e karşı ABD'nin takındığı tavrın, kendi çıkarları açısından değerlendirilerek ortaya konulduğunu da biliyordu. Zaten Mao'nun da
tahlilini dayandırdığı temel somutun kendisiydi. Ve gerçeği her iki
taraf da ayrı şekilde görebiliyordu. Japon kurdu ön kapıdan atılırken,
Amerikan kaplanı da arkadan girmeye çalışacaktı elbette. Ama,
Mao'nun o zamanki tavrı, ABD kaplanıyla Japon kurdunu aynı kefeye koymak değil, biriyle boğuşurken dolaylı da olsa kaplanın gücünü
kurda karşı kullanmaktı.
İşte, bu öğretinin doğru olarak kavranılmamış olması ABD Emperyalizmine karşı güçlü bir ajitasyon ortamı doğmuşken, ABD Emperyalizminin yüzünü açığa çıkarıp, halkın, baş çelişkisinin ne olduğunu kavramasına yardımcı olabilecek böyle bir ortamı doğru olarak
değerlendirip, anti-emperyalist mücadeleyi güçlendirme yollarına baş
vurmak yerine, bu ortamı bulandıracak, gerçekleri bir sis perdesi
arkasına sokmaktan başka bir şeye -tabii ki ABD'nin ve onun ortaklarının çıkarları hariç- yaramayacak olan derin Sovyet-Sosyal Emperyalizmi tahlilleri üzerine dikkat çekmek, buna göre cepheler kurmak
sonucunu mukadder kılar. Son altı aydır ABD ile Türkiye halkı arasındaki çelişkiler şiddetlenmişken, devrimci arkadaşların birinci dereceden üzerinde akıl yormak zorunda kaldıkları konu “Sovyet-Sosyal
Emperyalizmi var mıdır, yok mudur?” olmuştur.
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Aynı alternatifi, yıllardır süren Anti-emperyalist mücadelemiz sırasında gericiler bütün güçleriyle halkımıza sunmaya, bizim ortaya
çıkardığımız gerçekleri bulandırmaya uğraştılar. Sonunda bu oyun
içerisine düşen devrimci arkadaşlar burjuva basınında övgü gördüler.
Nasıl oldu da, gericiler komünistlerin övülebilecek bir yanları olduğunu kabullendiler. En azgın gericilerden Rauf Tamer bile «Şükür solun
namusunu da kurtaranlar çıktı» diye bayram yaptı. «Namus kurtarıcılarına» makaleler attırdı. Ama kurtarılanın «Solun namusu» olmayıp,
«Süleyman'ın namusu» olduğunu Rauf Tamer'in sırıtması bile birazcık olsun anlatıyor.
Sorunun anti-emperyalist mücadele yanı böyle: Anti-emperyalist
mücadelenin hedefini çarpıtmak.
Bunun yanında bir de sorunun sınıfsal yanı var. Türkiye'de antiemperyalist mücadelenin bu günkü tabanı sınıfsal olacaktır. Nasıl ki,
Japon işgali olmadığı dönemde, Çin'de tarım devrimi döneminde
mücadelenin ağır basan yanı sınıfsal idiyse, bu gün de Türkiye'de
mücadelenin ağır basan yanı ulusal değil, sınıfsal olacaktır. Bugün
içinde bulunduğumuz aşamada, halkın tüm nefretinin hakim sınıflara
karşı yönlendirilmesi gerekirken, tarihsel bir geçmişi olan Rus düşmanlığı doğrultusunda akıtılmak suretiyle, milliyetçi duygular ya alevlendirilmekte ya da yaratılmaktadır, özellikle, bugünkü bilinç seviyesiyle kendisine «Çarlar», «Moskoflar» gibi geçmişe kolay çağrışım
yaptıracak deyimlerle sloganlar yaratmak, özel olarak işçi sınıfının,
genel olarak da tüm sınıfların milliyetçi duygularım ayaklandırmaya
çalışmanın adına bal gibi anti-bolşevizm denir. Sovyetler Birliğî'nin
başarısızlıkları geri dönüşü konusunda ortaya konulan kanıtlar ve
atılan sloganlar. Şimdiye kadar onunla özdeşleşmiş olan sosyalizm
kavramı üzerinde kuşku yaratmaktan başka bir işe yaramayacağını
hepimiz bilmekteyiz. Ancak yeni yeni «Kendisi için bir sınıfı haline
gelmeye başlamış olan işçi sınıfımızın, geçmişten kalan milliyetçi
duyguları bu sloganlarla körüklenirken yapılan iş, işçi sınıfına enternasyonalist ruhun hâkim olması için verilmekte olan mücadelenin
engellenmesi ve zayıflatılmasından başka bir şey değildir. Burada
«aman bu olguyu halktan saklayalım, bak ne kötü sonuçlara yol açıyor» demiyoruz. Bundan bu çıkarılmasın. Eğer devrimci isek, en devrimci olanın da gerçeğin ta kendisi olduğunu bilerek, nerede ise onu
bulup çıkarırız. Belirtmek istediğimiz halkı örgütlerken, onun gerici
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yanlarından yararlanmak suretiyle yanımıza alabileceğimiz gibi bir
yanlış anlayışın, gericiliği haklı çıkarması ve geliştirmesinden başka
bir şey değildir. Bir devrimci vatandaş, aldığı bu eğitimle «daha iyi
değil mi, halkımız zaten Rusya'ya düşman, onları daha kolay kazanırız» diyebilirse, kitlelerin bundan neler öğreneceğini tahmin etmek
için kâhin olmak gerekmez. Eğer anlayış buysa, şeriatı savunarak
kırk sekiz Milletvekili çıkaracak kadar destek de bulabilirler. Gerçekten devrimci niyetlerle davranan arkadaşlar, en azından bu propagandanın ve sloganların neye yaradığını, sosyalist hareketten ne
götürüp, ne getirdiğini tekrar tekrar düşünmek zorundadırlar. «Rus
tanklarını burada gördüğünüzde o zaman anlayacaksınız, ama iş
işten geçmiş olacak» diyen arkadaşlara, bu lafı burjuvaziden çocukluğumuzdan beri dinlemiş olduğumuzu hatırlatırız! Ancak kendilerinin
pek kavrayamamış olduklarını gördüğümüz «baş çelişki»nin ne olduğu meselesini yeniden ele alıp tartışmalarını ve bize bu doğrultuda
cevap vermelerini bekleriz. Cevaplan «Amerikan tanklarını gördükleri» zamana kalmaz umarız. (76)
Büyük Han Şovenizmi mi? Sovyet Sosyal Emperyalizmi mi?
Stalin'in ölümünden sonra dünya sosyalist hareketi içinde, gerçekte Çin-Sovyet saflaşmasına dayanan çok önemli bir ayrılık çıktı. Daha önceki dönemlerde, Yugoslavya sosyalist dünya içerisinde aldığı
tavırla «modern revizyonist» olarak damgalanmış ve sosyalist blokun
dışında tutulmuştu. Bu «modern revizyonist» akım o dönemde, şimdiki gibi bütün ayrılıklara kaynaklık edememiştir. Ancak, özellikle
1960'dan sonra gelişen Çin-Sovyet ayrılığı geçmiştekine benzemeyen büyük boyutlara ulaştı. Ve sonuç olarak dünya sosyalist blokunun parçalanmasına yol açtı. Başlangıçta, çok kısa bir dönem için de
olsa partiler arası sürtüşmelerle halledilmek istenen bu ideolojik ayrılık çeşitli nedenlerle hızla gelişti ve devletler arası ilişkilerde de yansımasını buldu. Ayrılığın bu gün ulaşmış olduğu seviye her hangi bir
diyalogu engelleyecek bir mahiyete büründü. Çünkü, her iki tarafta
artık bir birini bir sosyalist ülke olarak görmemekte ve bu nedenle de
ideolojik planda çözülebilecek herhangi bir sorunun olmadığını söylemektedir.
Sovyetler Birliği Çin'i, sosyalizmi değil, geçmişin Han Şovenizmini
ve küçük-burjuva milliyetçiliğini sürdürmekle ve yeni han şovenistleri
olarak suçlarken; Çin'de Sovyetler Birliğini, artık Le-nin'in, Stalin'in
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sosyalist ülkesi olmayıp, kapitalizmin geriye getirildiği, tekelci devlet
kapitalizminin egemen olduğu, iktidarda “yeni tipte burjuvazinin'1,
yeni çarların bulunduğu ve dünya halklarının iki baş düşmanından
biri olan ülke olarak suçlamaktadır. Her iki taraf da kendi görüşlerinin
tek doğru olduğu konusunda yığınla doküman ortaya koymaktadırlar.
Her olguyu kendi görüşlerine uygun olarak yorumlayıp sunarak sosyalist hareket içinde birbirine düşman iki kanadın pekişmesini artırmaktadırlar. Böylelikle hâkim sınıflara karşı verilen mücadele Çin ve
Sovyet yanlısı oluşa göre şekillenmekte, halkın mücadelesi bu perspektifler içerisinde parça parça bir duruma sokulmaktadır. Her iki
kanatta yer alan ayrı ayrı örgütlerse, özünde aynı görüşlerin temsilcileri olduklarını iddia etmelerine rağmen bir araya gelmemektedirler.
Her iki kanat, “revizyonizme karşı mücadelenin, emperyalizme ve
hâkim sınıflara karşı verilen mücadeleden ayrılmayacağını belirterek,
birbirlerine, terminolojilerine uygun olarak değişik «işbirlikçilikler»
yüklemektedirler. Bu kadar çok örgütün birleşebildikleri tek nokta
birbirlerine karşı oluşturdukları küfür cephesi olmaktadır. Bu cepheler
içerisindeki örgütler, grupçuluğun kesin icraatı altında birlikler yaratmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu birliklerin ne oluştuğu ne de oluşacağı var.
Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki ideolojik ayrılıklar 1960 dan
sonra giderek hızlandı, özellikle 1963 1erde sert bir noktaya ulaştı.
1956 Yılında SBKB 20. Kongresi yapıldı. Kongrede, Kruşçef St alin'i tümden inkâr eden, onun hakkında, haydut, kumarbaz, gibisinden ifadeler taşıyan gizli bir rapor okudu. Bu rapor, o dönemde dünya basınına açıklandı. Ancak daha sonra emperyalist basında ortaya
çıktı. Aynı yılın (1956) Eylül ayında da Çin Komünist Partisi (ÇKP) 8.
Kongresi yapıldı. Kongrede konuşan Mao Zedung, Sovyetler Birliği
Komünist Partisi (SBKP) 20. Kongresi hakkında şöyle diyordu:
«Bir müddet önce toplanan 20. Kongrede Sovyetler Birliği Komünist Partisi birçok doğru politikayı formüle etti ve parti içerisindeki
eksiklikleri eleştirdi. Güvenlikle söylenebilir ki, çalışmalarında bunu
pek büyük başarılar izleyecektir. (ÇKP 8. Ulusal Kongresi, dokümanlar cilt 1 sayfa 10, Pekin-Moskova Çatışması s. 109). Yine aynı kongrede merkez kongresi politik raporunu okuyan Liu Shao-Chi de şunları söylüyordu:
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“... Geçen Şubat ayında toplanan SBKP 20. Kongresi dünya çapında öneme sahip bir olaydır. O KONGRE yalnızca, devasa ölçülerdeki altıncı beş yıllık planın ana çizgilerini ortaya koymuş, sosyalizm davasının ilerlemesi için birçok önemli politika ve ilkeler kararlaştırmak ve parti içerisinde acı sonuçlar doğurmuş olan kişiye tapmayı reddetmekle kalmamıştır. Aynı zamanda uluslararası gerginliği
yumuşatmaya önemli katkıda bulunan barış içinde birçok önemli
politika ve ilkeler kararlaştırmak ve parti içerisinde acı sonuçlar doğurmuş olan kişiye tapmayı reddetmekle kalmamıştır. Aynı zamanda
uluslararası gerginliği yumuşatmaya önemli katkıda bulunan barış
içinde bir arada yaşamaya uluslararası işbirliğini daha geliştirmeyi
savunmuştur.” (ÇKP 8. Ulusal Kongresi, dokümanlar Cilt-1. s. 86
Pekin-Moskova Çatışması s. 109)
Bu alıntılardan amacımız, SBKP 20. Kongresinde yönetimi bütünüyle ele geçiren Kruşçef kliğinin kongrede ne kararlar aldığını
Çin'in bilmesi ve bu kararları olumlu karşılamış olduğunu göstermekti. Sovyet kongresi Çin Kongresinden altı ay önce yapılmış ve
bu zaman zarfında daha bir kaç yıl Sovyetlerle Çin arasında herhangi bir sorun söz konusu olmadı. Karşılıklı dayanışma devam etti.
1957 Moskova deklerasyonu birlikte kararlaştırıldı. 1960 Komünist
Partileri ortak bildirisine kadar herhangi bir ayrılık göze çarpmadı.
Uzun tartışmalar sonucu bu bildiriyi Çin'de imzalamıştı. Aynı yılda ilk
ayrılık açığa vuruldu.
1957 ve 1960 Moskova toplantılarında genel olarak bir ideolojik
birlik sağlanmış, çağımızın özellikleri, sosyalist devrim, sosyalist kuruluşun ortak yanları ve bütün komünist ve işçi partileri ortak yolu
çizilmiş ve uluslararası komünist hareketin ortak programı olarak
ortak imzayla dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Yani bu tarihe kadar
Çin'le Sovyetler arasında önemli bir ayrılığın olmadığını, olanların da
giderildiğini kesinlikle söyleyebiliriz.
Bununla beraber, Çin'in “Stalin meselesi üzerine” “Jibao” ve
“Hungçi” yazı kurallarının hazırladığı bir yazıda şöyle denilmektedir:
“Kruşçef Yoldaş, SBKP 20. Kongresinde Stalin'i tamamen inkâr etti.
Bütün uluslararası komünist hareketi ilgilendiren bu ilke meselesinde, kardeş partilere önceden danışmadı ve sonra da işi oldubittiye
getirmeye çalıştı.”
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1963 da meseleyi bu şekilde ortaya koymakla, Çin'in daha önce
Kruşçef kliği politikasını onayladığını, ona özde ve biçimde katılmakta olduklarını gizlemektedirler. Halbuki yukarıda gösterdiğimiz
gibi, Kruşçef'in politikası 20- Kongreyle birlikte ortaya çıkmış ve
Marksizm'in sağı solu düzeltilmeye başlanmış ve bunlar Çin tarafından övgüye layık görülmüştür. Bunları Çin politikasının başından
beri şaşmaz bir biçimde doğru olarak sürdüğünü zannedenlere kısaca bir şeyler anlatabilmek için aktardık. Daha bu dönemde Çin politikası revizyonizme karşı mücadelede yanlışlıklar içerisindeydi. Daha
sonra bunun düzeltildiği ve tutarlı öz eleştirisinin yapıldığı söylenemez ve bu politikada Liu Shao Chi'ye yüklenemez, zira partinin ortak
politikasıydı. Ancak bunlar Türkiye'de hiç bilinmedi.
Kardeş partiler arasında çıkan bu ideolojik ayrılık, partiler arası
tartışmayla çözülecek yerde devletlerarası ilişkilere her iki tarafça
hızla yansıtıldı. Sovyetler Birliği Çin'e ekonomik yardımını kesti. Buna bağlı olarak da Çin ekonomisi büyük zorluklar içerisine düştü.
“Kendi gücüne güven” politikası Volantirizme doğru gelişmeye başladı. Doğru sosyalist ilkeler “Sol” bir anlayış içerisinde, ekonomik
temel buna cevap verecek durumda olmadığı halde kitlelere benimsetilmeye çalışıldı. Ekonomik güçlüklerin yarattığı çeşitli yanlış eğilimlerin ortadan kaldırılmasına çalışırken, bu çelişkiler Mao'nun kendisinin ortaya koyduğu ''Halk arasındaki çelişkilerin ele almışı” biçimine aykırı olarak, karşı-devrimciler ve burjuvazinin ayaklanışı diye
değerlendirilerek bastırıldı. Gri renginin de olduğu unutulup, ak ya da
kara vardır diyalektik anlayışı egemen olmaya başladı. Ortaya konun
politikaya her karşı çıkan, yanlış bir biçimde burjuva olmakla suçlandı ve giderek toplumdaki çelişkinin burjuvaziyle proletarya arasında
olduğu noktasına kadar varıldı. ( 77 )
Parti içerisinde çıkan ayrılıklar, burjuvazi ile proletaryanın sınıf
mücadelesinin en keskin biçimi olarak nitelendirilip şiddetli iktidar
mücadelesi içine girildi. Parti içinde açık ideolojik tartışma, eleştiri özeleştiri mekanizmasıyla çözülmesi gerekirken, bunun yerine gizli
görüşmeler, birbirini kesin tasfiye çabaları geçirildi. Kültür devrim
döneminde Çin birbirine girdi. Ayaklanmalar, çatışmalar her yana
yayıldı. Tartışma ancak tasfiye eylemi tamamlandıktan sonra, tasfiye
edilenin yenilmesi, tümüyle bir hain olduğunun ispat edilmesine yöneldi. Bunun da gerekçesi toplumdaki baş çelişkinin burjuva/i ile pro-
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letarya arasındaki çelişki olduğu iddiasında yatıyordu. Bu anlamda
da çıkanlar kesinlikle burjuva ajanlığıyla suçlanabiliyordu. Ülkedeki
baş çelişkinin ne olduğu daha 8. kongrede ise şöyle tespit edilmişti:
“... Eski Çin toplumundaki ana çelişki Çin halkıyla emperyalist, feodal
ve bürokrat kapitalist yönetim arasındaki çelişki burjuva demokratik
devriminin zaferinin bir sonucu olarak çözülmüştü. Bu çelişkinin çözülmesinden sonra (Ülkemiz ve yabancı emperyalist arasındaki dış
çelişki proletarya ile burjuvazi arasındaki iç çelişki ana çelişki hariç)
haline geldi. Bu çelişkinin sosyalist devrimle çözülmesi gerekir. Tarımda, el sanatlarında, kapitalist sanayide ve ticarette sürdürmekte
olduğumuz sosyalist dönüşüm-kapitalizmin kökünü-kapitalist mülkiyet ve küçük üreticileri, özel mülkiyet sistemini değiştirmek için tasarlanmıştır. Bu sosyalist dönüşümde şimdiden kesin bir zafer kazanılmıştır. Bu, ülkemizde proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişkinin
temelde çözüldüğü, ülkemizde binlerce yıl sürmüş olan sömürü sisteminin toptan sona erdiği ve esas olarak Çin'de sosyalist toplum
sisteminin kurulmuş olduğu anlamına gelir...... (abç)
Ülkemizdeki BAŞ ÇELİŞKİ şimdiden halkın ileri bir sanayi ülkesi
kurma talepleriyle geri bir tarım ülkesinin gerçekleri, halkın ileri hızlı
bir ekonomik ve kültürel gelişme ihtiyacıyla şimdiki ekonomi ve kültürümüzün bu ihtiyacı karşılama yeteneğinden yoksun oluşu arasındadır...... (abç) Ülkemizde sosyalist sistemin çoktan kurulmuş olduğu
gerçeği karşısında, bu özünde ileri sosyalist sistem ile toplumun geri
üretici güçleri arasındaki çelişkidir, (abç). Partinin ve halkın şimdi yüz
yüze bulunduğu baş görev, bütün çabaları bu çelişkiyi çözmek ve
Çin'i mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde geri bir tarım ülkesinden, ileri bir sanayi ülkesine dönüştürmek üzere yoğunlaştırmaktır.........
(ÇKP 8. Kongre dokümanlar, Cilt 1. s.115-116)
Ülkedeki baş çelişkinin ne olduğu açık seçik bir biçimde araştırma
ve incelemelerin sonucu olarak ortaya konuluyordu. Halbuki Lin
Piao'yu lanetleme kongresinden başka bir anlama gelmeyen onuncu
kongrede ise aynı konuda Çu En Lai çok farklı şeyler söylüyor, yukarıda açıklanmış olan baş çelişkinin Sekizinci Kongre kararlan arasına
Liu Çao - Çi ve Cen Bo-Da tarafından sokuşturulmuş eski revizyonist
safsata olduğunu söylüyor: “Lin Piao kongreden önce Cen Bo-da, ile
birlikte bir siyasi rapor taslağı hazırlamıştı. Bu ikisi, Dokuzuncu
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Kongreden sonraki başlıca görevin üretimin geliştirilmesi olduğunu
iddia ederek devrimin proletarya diktatörlüğü altında devam ettirilmesine karşı çıkıyorlardı. Oysa bu, Liu Chao Chi ve Cen Bo-Da tarafından Sekizinci Kongre kararına sokuşturulan ve ülkemizdeki baş çelişkinin proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişme değil “ileri sosyalist
sistem ile toplumun geri üretici güçleri arasındaki çelişme” olduğunu
ileri süren eski revizyonist safsatanın yeniden cilalanıp piyasaya sürülen kopyasından başka bir şey değildir.”
(ÇKP 10. Milli Kongresi belgeleri s. 10.)
Bunları söyleyen Çu En Lai ile Sekizinci Kongrede kararlaştırılan
politika doğrultusunda ikinci beş yıllık plan için öneriler üzerine raporu da hazırlayan Çu En Lai aynı insanlardırlar. Kongre tutanakları
ortadadır ve açıkça görülen de bir sokuşturma değil, üzerinde uzun
uzun konuşulan ve onaylanan bir karardır. Bu kararlara Çu En Lai'ın
kendisi de katılmıştır. Burada en fazla söylenecek söz, bu hataları
birlikte işledik, ancak yanlış olduğunu sonradan anladık demekken,
bu işte suç yalnızca Liu Chao Chi ve Cen Bo-Da'nın üzerine yıkılmakta, öz eleştiriye hiç yanaşılmamaktadır. Bu, lafı ne kadar edilirse
edilsin, hiç kuşkuya yer bırakmaksızın aynen SBKP'sinde olduğu gibi
eleştiri, öz-eleştiri mekanizmasının ne kadar zor işlediğini göstermektedir. Nasıl ki, Kruşçef, “hastalanıp” görevden uzaklaştırıldıysa, kültür
devrimi döneminin önemli kişisi Lin Pioa'da parti içerisinde darbe
yapmaya kalkmış, başaramayınca, «Sovyetlere sığınmak isterken
uçağı düşerek ölmüştür.»
Nasıl oluyor da, Lin Piao hem eski revizyonist safsataları savunuyor, hem de Dokuzuncu Kongrede parti tarafından “HALEF” olarak
seçiliyor. Ardından da iktidarı ele geçirmek için “bir burjuva ajanı ve
hain” olarak darbe yapmaya kalkışıyor. Bu hemen bir çırpıda anlaşılacak kadar kolay bir şey değildir. Birazcık olsun nereden kaynaklandığını incelemek gerekiyor. Kültür devrimi sırasında, niçin başından
beri kapitalist yolu benimsediği söylenen Lin Piao, yine kapitalist yolu
benimsemiş olan Liu Chao Chi ile birleşmemiş de kültür devrimini
savunmuştur...? Bu da kolay açıklanamaz. Ancak bir şey, “ya iyidir
ya da kötüdür” mantığı meseleyi kolayca izah edebilmektedir.
“Lin Piao komünist partisine Çin'in yeni demokratik devriminin ilk
günlerinde katılmıştı. Daha o zamanlar bile. Çin devriminin geleceği
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konusunda karamsardı. Gudien toplantısından hemen sonra (Aralık
1929-çev) başkan Mao, Lin Piao'ya “tek bir kıvılcım bütün bir bozkırı
tutuşturabilir” ( 78 ) adlı uzun bir mektup yazarak, onu ciddiyetle ve
sabırla eğitmeye çalıştı. Ama gerçeklerin sonradan da ispatlandığı
gibi Lin Pıao'nun “burjuva ve idealist dünya görüşü” (abç-) zerre kadar değişmemiştir. Lin Piao devrimin hayati anlarında daima sağ
oportünist hatalar işledi, daima iki yüzlülük yaptı ve partiyi ve halkı
aldatmak için sahte bir tavır takındı...»
Birazcık insaf etmek gerekir herhalde. Çin devrimi boyunca birçok
şanlı başarının sahibi, kültür devrimi döneminde övgüye layık görülen, bu “burjuva idealist dünya görüşü sahibi Lin Piao mu? Ama bu
diyalektik anlayışı meseleyi ancak bu kadar çözer. Eğer samimi bir
biçimde payımıza düşen hataların öz-eleştirisini yapmaya gitmezsek
sorunu da bu şekilde koymak mecburiyetinde kalırız elbet. Ama özeleştiri yapıldığında işlerin tek sorumlusunun Lin Piao ya da burjuvazi olduğunu anlatmak çok zorlaşır. Mao'nun sözünü ettiği ikinci bir
kültür devrimi, korkarız Çu En Lai için de aynı şeylerin söylenmesini
getirebilir. Çünkü gerçek öyle değil. Ama bu diyalektik anlayışı meseleyi izah etmekte büyük bir kolaylık sağlıyor. Bir şey kötüyse, başından sonuna kadar kötüdür. Yani A, A’ dır. B de, B’dir. Bunun adına
da diyalektik mantık değil formel mantık derler. Ancak yer yer bu
mantığı kullandıkları için kendilerini idealist olmakla suçlayamayız. O
zaman aynı mantığa düşmüş oluruz. Biz bunları ekonomik zorlukların karşılarına çıkardığı problemlerin sonucu olarak görüyoruz. Ama
bu problemin çözümü, böyle bir mantık kullanarak suçları başkalarına yıkmak, halkın dikkatlerini “kuzeyden gelecek tehlike” üzerine
çekmekten geçmez.
Bu mantık aynı şekilde dünyanın tahlilinde de sürdürülmektedir.
Sovyetler Birliği'nin Marksizm'de yaptığı düzeltmelerle genel olarak
dünya devrimci hareketine verdiği zararlardan yürünerek tüm davranışlarının mahkûm edilmesi veya o mantığıyla ABD emperyalizmi ile
aynı kefeye konulması yine yanlış diyalektik anlayışının ürünüdür.
Evet, Sovyetler Birliği yöneticilerinin icat ettikleri “kapitalist olmayan
yol”, “barışçıl geçiş” gibi tezler dünya devrimci
hareketinin pasifize edilmesinde önemli rol oynamış, pratiğin karşısında parça parça olmaya mahkum olmuştur. Kapitalist olmayan
yoldan sosyalizme doğru gelişen (!) MISIR, bir gün Sovyetler Birli-
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ği'ne hadi yallah deyip ABD ile kol kola yürümeye başlayınca Sovyet
yöneticileri pek şaşırmışlardır, herhalde. Ama gerçek ortada idi: proletarya önderliğinin inkâr edilmesinin doğal sonucu bundan başka ne
olabilirdi? Ama bunun yanında Vietnam mücadelesine yardımda hiç
bir kusur ettiği söylenemez. Buna karşılık bazıları çıkıp onlara, Vietnam'ı sömürgeleştirmek için yardım ettiğini söylerse, bu şanlı Vietnam mücadelesine hakaret etmekten başka anlama gelmez. Eğer
yüzünün açığa çıkmasından korktuğu için yardım ettiği söylenecek
olursa, bu büsbütün komik olur. Varsın bu korku ile başka devrimci
mücadelelere de yardım etsin. Ancak adama “biz enternasyonalist
görevimizi yerine getirdik” de diyebilirler ve çok daha doğru açıklayıcı
bir cevap olur.
Ama Sovyetler Birliği, Kamboçya mücadelesine karşı da böyle mi
davranmıştır? Hayır. Kamboçlu devrimcilerin Çin yanlısı görünmeleri
Çin'in Sovyetler Birliği'ni emperyalist olarak değerlendirmesini getiren
aynı mantık yoluyla, Çin'i sosyalist bir ülke olarak görmeyen Sovyetler Birliği'nin Kamboçlu devrimcilere zorunlu olan Enternasyonalist
desteği sağlamamış olmasına gerekçe olmuştur. Bu, Çin'in Sovyet
yanlısı görünüyor diye Angola'nın tek Marksist-Leninist örgütü
MPLA'ya yardım etmemesi kadar bir yanlış davranıştır. Hangi açıklamaya başvurulursa vurulsun, Çin'in MPLA'yı desteklenmemesine
gerekçe olarak getirilemez. Ne kadar zorlanırsa zorlansın enternasyonalist görevleri ihlal, her iki tarafta da ortaya çıkmaktadır.
Sovyetler Birliği'nin Çekoslavakya'yı istila ettiği, buna karşıda Çekoslavak yurtseverlerin kahramanca direndiği iddiası Sovyetler Birliği'nin saldırgan, emperyalist bir ülke olduğuna kanıt olarak gösteriliyor. Açıkça gerici bir mahiyette olan Dubçek yönetimi, övülme yoluna
gidiliyor. İlke olarak da başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemek
gerektiği savunuluyor. 1956 yılında Macaristan'da çıkan karşı devrimci olaylar sırasında Sovyet müdahalesi başka türlü değerlendiriliyordu. “Ekim ayı sonlarında Macaristan'da emperyalistlerin kışkırtmasıyla büyük karışıklıklar çıkmış, komünistler ile diğer devrimciler
kitle halinde katledilmeye başlanmıştır. Emperyalist devletlerin amacı
Macaristan'ın işini bitirdikten sonra, öteki sosyalist ülkelerin de başl arını birer birer yemekti. 4 Kasım günü, Macar halkı, Sovyet ordusunun yardımı ve bütün sosyalist kampın ve ilerici güçlerin desteği ile
devrimci komployu yendi ve Macar halk hükümetini yeniden kurdu.”
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(Teori ve Pratik, s. 121) Çin'de yapılan yorumlar işte böyle idi. Gerçi
o dönemde emperyalist basın bunu bir istila, Sovyetler Birliği'ni bir
istilacı ve kurulan Yanoş Kadar hükümetini de kukla diye nitelendiriyordu. Ama sosyalist ülkelerin tavrı ise bu harekete, yani “Başka
ülkelerin iç işlerine müdahaleyi” destekler mahiyette idi.
Şimdi şu soruyu sormak gerekiyor: Sovyetlerin Çekoslovakya'ya
müdahalesi emperyalist oluşunun mu bir kanıtıdır, yoksa emperyalist
olduğu için mi müdahale edilmesine karşı çıkılmıştır? Bu soruyu c evaplandırırken, elbette ki her şeyin birbirine bağlı olduğu ve açıkça
görüldüğü gibi bu sorunun iki kısmının birbiriyle bir iç bağıntı içerisinde olduğunu aklında tutmak gerekir.
Soruyu cevaplandırırken, ne emperyalist olma olgusunu ne de
müdahale olgusunu tek tek tecrit edilmiş bir halde ele alamayız. Bu
bağıntıyı unutmaksızın somut durumun incelenmesine girmek soruya
da doğru cevabı getirmeyi sağlar. Birçokları bu soruya hemen şu iki
cevaptan birini yapıştırabilirdi: Müdahale etmesinden emperyalist
olduğu anlaşılıyor, ya da emperyalist olduğu için orayı istila etmiştir.
Bu iki cevabın hiç biri de hiç bir şeyi kanıtlamaz. Ama bu iki cevabın
taşıdığı mantıkla ajitasyon çekenler çok. Sovyetler'in müdahalesini,
emperyalist olduğuna kanıt olarak gösterenlere, Çin'in Güney Vietnam adasına asker çıkarmasını niçin aynı mantık içerisinde ele almadıkları sorulabilir. Aynı şekilde Çin'in Sovyetler Birliği'nden nasıl
toprak talep edebildiği, Okinava adasını niçin Japonya'ya vermesini
istediği, bir halk hükümetini devirerek iktidarı gasp eden faşist Pinochet iktidarının Sovyetler Birliği'nin tanımamasını Şili'nin iç işlerine
müdahale olarak nasıl değerlendirilebildiği sorulabilir. İspanya'da beş
devrimci yoldaşın idamını protesto eden Dalokay'ın davranışı da,
faşistlerin dediği gibi İspanya'nın iç işlerine müdahale diye yerilmeye
mi layık görülecektir? ispanya ve Türkiye halkı Dalokay'ı övgüye layık görmüşlerdir. Ama Şili halkı, Çin'in Şili'ye karşı tavrından herhalde çok hoşnut olmuştur...
Eğer ak kara mantığıyla malûl arkadaşlar bu sorulara cevap vermeye kalkışırlarsa altından kalkamazlar. Ancak gerçekleri tahrif ederek bu olguları açıklayabilirler. Eğer bu gerçeklerin diyalektiğine sadık kalıyorlarsa o zaman, Sovyetler Birliği'nin emperyalist, hem de iki
baş düşmandan biri olduğu sonucunu bu kadar çabuk çıkartmakta
biraz zorluk çekerler. Aynı mantık, olgularla birlikte
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Çin için uygulanmaya kalkışılırsa Çin'in de emperyalist olma yolunda gelişen bir ülke olduğu yahut da aynı hastalıkla malûl Sovyet
yöneticileri gibi Büyük Han şovenistlerinin yönetimi altında bir ülke
olduğu sonucunu çıkarırlar kolaylıkla. Ama böyle bir sonucu çıkarmak istemezler. Zaten çıkmaz da.
Yanlış politika sonucu Sovyet ekonomisinde ortaya çıkan aksaklıklar çok kolaylıkla ve üzerinde fazla düşünmeye gerek görülmeksizin kapitalizmin geri geldiğinin, tekelci kapitalizmin egemen
olduğunun kanıtı olarak gösterilebiliyor. Çok kısa zamanda, sosyalist
ekonomi üzerine olan derin bilgilerle mesele halledilebiliyor. Nasıl ki,
Sovyetler kendi hatalarını hiç görmeksizin Çin'in yaptığı hataları sorumsuzca abartıp, Çin'i sosyalizm dışı göstermeye çalışı yorsa, aynı
ölçüde Çin'de kendisinin, özellikle Birleşmiş Milletler'e girdikten sonra
yaptığı önemli hataları, doğrular diye savunarak Sovyetleri sosyalizm
dışı göstermeye çalışmakta, onun emperyalist oluşu üzerine dayanan dünya tahlilleri yapmaktadır.
Çin'in Angolalı devrimcilerin mücadelesini desteklememesi, Güney Doğu Asya'dan ABD'nin çekilmesinden yana olmaması, Sovyetlere karşı denge sağlıyor gerekçesiyle saldırgan NATO ittifakını desteklemesi, ne kadar üçüncü dünya tahlilleri getirirse getirsin üçüncü
dünya halklarının öfkesini uyandırmaktadır. Aynı gerç eklerle, İran'ın
silahlanmasını desteklemek, herhalde gerek İranlı devrimciler ve
gerekse Dofralı devrimciler tarafından kabule şayan görülmemiştir.
Aynı gerçeklere dayanarak “Ulusal savaş sanayiinin kurulmasını
destekliyoruz” diyen “Çin maslahatgüzarları” da neye hizmet ettiklerini iyi düşünmelidir. Ancak biz bunları sosyalizmin dışında bir mesele olarak ele alamayız.
Revizyonizme karşı mücadeleyi politik mücadelenin hedefi haline
getirmek isteyenler, «Ülkeler bağımsızlık, milletler kurtuluş» istiyor
derken, bağımsızlık deyimine su katmaktadırlar. Yıllarca at tığımız
“Bağımsız Türkiye” sloganı, işbirlikçilerin bağımsızlıktan yana olamayacakları görüşü açıkça inkâr edilmektedir. Süleyman'ın bağımsızlıktan yana olabileceği imajı yaratılmaktadır. Bu, bağımsızlık şiarının
sulandırılması, antagonizmayla uzlaşır çelişki arasında' ki ayrımın
ortadan kaldırılması değildir de nedir?
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Niçin, bazı işbirlikçiler bağımlı oldukları efendilerine karşı durabiliyorlar? Bu karşı duruşun gerçek mahiyeti nedir? Bunun, ülkemizdeki soygundan elde edilen kârın paylaşımından çıkan bir çelişki olduğu ortadadır. Ama bu, daha başka soygunlar yapmayı hedeflenmiş iki soyguncunun ganimeti paylaşmasından başka bir şey
değildir. Bu çelişki, ikisinin de soyguncu olduğu gerçeğini ortadan
kaldırmaz. Soyulanla soyguncu arasındaki çelişki antagonisttir. Halbuki soyanlar arasındaki çelişkinin böyle olduğu söylenemez. Düşman arasındaki her çelişkinin bizim mücadelemize bir yarar sağladığını biliyoruz. Ancak biz, güçlerimizi baştan antagonistik olan çelişkiler temeline dayandırır, güçlerimizin çekirdeğini ona göre oluştururuz. Eğer bu, antagonistik olan ve olmayan çelişkiler ayrımını yapmayacak olursak, tamamen havada kalan bir biçimde halklarla hâkim
sınıflar arasındaki antagonizmayı bir yana koyan üçüncü dünya ve
ikinci dünya tahlilini yaratabiliriz. Ancak halklar bunu böyle kabullenmeyeceklerdir. Meseleyi belirttiğimiz açıdan ele almazsak, faşistleri
de, emperyalizmin köpeklerini de müttefik, temel güç derecesine
yükseltiriz.
PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE KOLAYLIK
Bütün bu olgular, dünya sosyalist hareketi içinde çıkmış olan bu
ayrılığın çözümünü bir tarafı körü körüne tutmak, onun papağanlığını
yapmadan geçmediğini göstermektedir. Çözüm mutlaka bu iki çizginin dışında olacaktır. Şimdi çelişkinin bu safhaya ulaşması karşısında, birtakım insanlar, genelde dünya devrimci hareketinin sorunlarını, özel olarak Türkiye devrimci hareketinin sorunlarını çözmede
kendilerine güvenemediklerinden bir tarafın tutulmasının zorunlu
olduğu görüşünü dayatmaya çalışıyorlar. Bu görüş, Türkiye devrimci
mücadelesinin parçalanmasının icazetinden başka anlama gelmez.
Her iki kanat da meseleyi sözde kaynağında kurutmaya çalışıyorlar.
Doğru. Ancak bunu kendilerinin yapamayacaklarına inandıklarından
dolayı hazır çözümlerle birdenbire dünyalar keşfediyorlar. İki tarafta
da yanlışlar olabileceği gerçeğini düşünmek onları korkutuyor. Çünkü
sorun çok büyük ve gerçekten kolaylıkla altından çıkılabilecek bir şey
değil.
Özel olarak Türkiye için uzun araştırmaların ürünü olacak devrim
anlayışı, çalışma tarzı, örgüt anlayışı sorunlarına getirilecek cevap,
onlar için hemen bir siyasal çizgiyi kolaylıkla ortaya koyabilmek ve bir
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grup oluşturabilme olanağını ortadan kaldırıyor. Acele bir grup oluşturabilmek için ya geçmişin prestijini kullanmak ( 79 ), ya da hemen
her konuda cevap getiren global bir siyasal reçete bulmak icap ediyor. Somut şartların somut tahlilinden çıkacak araştırma, inceleme
ürünü olacak, Türkiye'ye özgü bir siyasal çizgi söz konusu edilemiyor.
Çin ya da Sovyetlerden birini tutarsanız, her sorunda, daha önceden hazırlanmış bir sürü yayını bulur ve kendi çizginizin parçaları
olarak en dogmatik bir biçimde birleştirerek siyasal bir çizgi ortaya
koyabilirsiniz.
Devrimin nasıl olacağı konusunda herhangi bir görüşü olmayan
“Barışçıl geçişe” inananları ( 80 ) bir yana koyarsak, gerçekten devrim
yapmak inancıyla yola çıkmış insanlar, yenilginin getirdiği şaşkınlık
kafa bulanıklığı içinde çabucak gerçekler keşfetme yoluna' gittiler.
Örneğin, sosyal- emperyalizm teorisine dayandırılmış devrim anlayışı, devrimi, Sovyetler ABD arasında çıkacak bir üçüncü dünya savaşma bağlamaktadır. Bunun gerçekliğini kanıtlayabilmek için de
zorunlu olarak bu çatışmayı abartıp, hemen gündemdeki sorun olarak ortaya getirmektedirler. Böyle bir devrim anlayışı da ona uygun
çalışma tarzı ve örgüt anlayışını peşinden getirir. Ona uygun ittifakları da tabii ki. ( 81 )
İşte, bu kendine güvenememe anlayışı zorunlu olarak bir tarafa
dayanma ihtiyacını doğurmaktadır. Buna bağlı olarak da, çatışmaların bu seviyesinde taraf tutmanın zorunlu olduğu görüşü egemen kılınmaya çalışılmaktadır. Bu, bütünüyle büyük güçler yağcılığına dayanan ve zorunlu olarak dogmatizme varacak olan bir görüştür. Bir ülkedeki devrim, her şeyden önce o ülke devrimcilerinin
görevidir. Uluslararası dayanışmanın önemi inkâr edilemez. Diğer
ülkelerin deneylerini ve görüşlerini saygıyla ele alır, eleştirici bir anlayışla inceler ve bizim somut şartlarımızda geçerli ve yararlı olanları
kabul ederek diğerlerini kesinlikle reddederiz. Böyle
bir durumda, ideolojik bir planda her hangi bir ülkeyle birlik içerisine de girilebilir. Ancak, bu kadar değişik görüşlerin olduğu bir
dünyada, bu bile, bu gün için son derece zorlaşmıştır. Özellikle iki
merkez kendi görüşlerinin tümüyle benimsenmesini istemektedir.
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Marksizm-Leninizm ancak ülkemizin şartlarıyla birleştirildiğinde
kavranılabilir ve bir eylem kılavuzu olarak kullanılabilir, güçlü bir silah
haline gelebilir. Var olan hazır reçetelere kesinlikle bağlı kalmadan,
Marksizm-Leninizm ilkeleri ve ülkemizin gerçeklerinin ışığı altında
mücadelemizi sürdürürüz. Bunun için de, Marksizmin ilkelerine sıkı
sıkıya sarılarak onların ışığı altında Türkiye devriminin yolunu, mücadele yöntemlerini ve örgütlenme biçimlerini somut şartların somut
tahlilinden çıkarırız. Ancak böyle yaptığımız takdirde MarksizmLeninizmin haznesini zenginleştirir, Türkiye halkının gerçek kurtuluşu
yolunda başarı ile yürüyebiliriz.
Büyük güçlere dalkavukluk anlayışı içerisinde Türkiye'ye hazır elbise giydirmeye çalışanlar, her yeni durum karşısında, kendilerine
bunların yorumlara ulaşmadığı müddetçe şaşırıp kalacaklardır. Erken yorum yapmak zorunda kaldıklarında sonradan kendilerine ulaşacak yorumların farklı olması halinde “af edersiniz, biz olayı burjuva
basınında çıkan yalan haberlere göre değerlendirmişiz, meğer durum öyle değilmiş, Çin Angola'daki üç örgüte de birden yardım ediyormuş. Düzeltir, öz-eleştirimizi yaparız.” şeklinde ortaya çıkan gülünç durumlara düşerler. Kaçıncı öz-eleştiri, kaçıncı düzeltme olacak
bu acaba? Kabahat de yalan haber yayan burjuva basınının: Bu
dogmatizm değil de nedir? Marksizm'in bozulması değil de nedir?
Temel olarak kendi gücüne dayanmayan, kolaylık sağladığı zannedilen bu türden bir çözüm yöntemi kolaylık yerine her adımda yeni
zorluklar yaratır. Yaratıcı gücün gelişmesini engeller, bilimin, anlamı
bilinmeden okunan dualar haline gelmesine yol açar. Bilimsel düşünme yeteneğinin ortadan kalkması, inisiyatifsizliğin her alana
egemen olmasını getirir.
Bütün bunların ardından yine, “peki doğruyu nereden bulacağız”
sorusunu soran çok olacaktır. Bir kere daha söyleyelim: MarxizmLeninizm'in evrensel ilkeleri ışığında ülkemizin somut şartlarında.
ORTA YOLCULUK MU?
Birçok kişi böyle bir tavrın orta yolculuk olduğunu söyleyebilir. Bunu ona söyletecek olanın kendi cephesinin görüşlerinin tüm doğruları
karşısındaki cephenin de tüm yanlışlıkları içerdiğine olan imanı olduğunu biliyoruz. Böyle bir durum karşısında, ona ya doğrulardan ya da
yanlışlardan yana olunabilir. Bir üçüncü tavıra ise ancak orta yolcu-
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luk denilebilir. Doğru. Ancak ortada duran büyük bir doğru daha var
ki; o da doğruların bir tarafta, yanlışların da bir tarafta kümelenmediğidir. Her iki yanda da revizyonizm ve dogmatizm kol gezmektedir.
Türkiye devriminin meselelerinin çözümü bunlardan biri içerisinde
aramak kesinlikle başarısızlığa götürecektir. Bu durumda sorunların
hallini mutlaka bu iki çizginin dışında aramak gerekir. Her iki kanadın
görüşlerinin yanlışlıkları, Marksizm-Leninizm'den ayrılıkları ortaya
konulduğu ölçüde, Türkiye devrimci hareketinin sorunları çözüme
doğru ilerleyebilecektir. Bu durumda sorunların hallini mutlaka bu iki
çizginin dışında aramak gerekir. Her iki kanadın görüşlerinin yanlışlıkları, Mark-sizim-Leninizm'den ayrılıkları ortaya konulduğu ölçüde,
Türkiye devrimci hareketinin sorunları çözüme doğru ilerleyebilecektir.
Bu tavır aynen dünya devrimci hareketi içinde geçerlidir. Bu tavrın
sahibi devrimci önderler, dünya devrimci hareketinin birliğine yönelik
bir anlayış içerisinde kendi bağımsız tavırlarını koymaktadırlar. Onların bu tavırlarını “orta yolculuk” olarak değerlendirme olanağı yoktur.
Zira orta yolculuk gerçeklere yaklaşmayan, onların civarında dolanıp
duran bir anlayıştır. Marxizm-Leninizm'i kendi ülkelerinin somut şartlarında yaratıcı bir biçimde uygulayan Vietnamlı, Koreli yiğit devrimciler dünya devrimci hareketi tarihine altın sayfalar kazandırdılar. Hiç
kimse onların Marxizm'i yaratıcı bir ruhla kavramadığını söyleyemez.
Enternasyonalist tavrından yoksun bir biçimde orta yolculuk yaptıklarını iddia edemez. Ho Amcanın tavrının (!!) tavırsızlık olduğunu iddia
etmek, çok övündüğümüz Vietnam devrimine ve onun önderine hakaretten başka bir şey olamaz. Vietnam devrimcileri, Vietnam'ın doğru devrimci çizgisini yaratmak suretiyle hangi yandan olduklarını ortaya koymuşlardır. Uluslararası yardım alacağız diye de hiç bir yanlış
görüşe boyun eğmemişlerdir. Onların tarafsız Vietnam devriminin
tarafı, Marxizm-Leninizm'in, enternasyonalizmin tarafı olmuştur. Vietnam devrimi de herhangi bir enternasyonalist görevle çatışacak bir
yol izlememiştir. Revizyonizmin canını kendi pratikleri içinde çıkarmışlardır. Uluslararası trafik polisliği yaparak değil.
Bu günün enternasyonalist görevinin temelinde, Amerikan Emperyalizmine karşı mücadelede birlik yatmaktadır. Bu pratik, kimin
halklardan yana ne ölçüde tavır aldığının da ölçütü olacaktır. Uluslararası devrimci hareketin birliği bir tarafı tutmaktan değil, tüm sos-
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yalist ülkelerin ve sosyalist partilerin Amerikan Emperyalizmine karşı
oluşturacakları ortak cepheden geçecektir. Vietnam mücadelesi böyle bir enternasyonal birliğin oluşabilmesi için en azından pratikte belirli ölçüde bir birlik platformu yaratmıştır. Aynı platform ABD Emperyalizmine karşı, mücadele veren halklar tarafından yaratılmaktadır.
Bu halkların mücadelesine yardım, enternasyonalist görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin ölçütü olmaktadır.
Bu gün sınıfsal planda en şiddetli bir biçimde sürmekte olan Angola mücadelesinde MPLA'ya yardım kesin enternasyonalist görevdir. Angola halkının yiğit mücadelesine şu ya da bu biçimde leke
sürmek, devrimcilerin takınacağı tavır değildir. Bu ve gelecekteki
başka mücadelelere yardım mihferi etrafında oluşturulacak antiemperyalist cephe, dünya sosyalist hareketinin de genel olarak bir
ideolojik birliğe yürümesini, kardeş partilerin eşit haklarla katıldıkları
'bir sosyalist blokun oluşmasını sağlayacaktır.
Bu gün Türkiye'de anti-emperyalist, anti-faşist mücadele, Türkiye'nin somut şartlarının tahliliyle sosyalist hareketin birliğinin çıkış
noktası olacaktır. Aksi bütün öneriler, halkın mücadelesinin parç alanmasının, emperyalizme ve onun uzantılarına yardımın neticesinden başka bir şey değildir.
— KAHROLSUN DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI AMERİKAN EMPERYALİZMİ.
— YAŞASIN TÜRKİYE HALKININ EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI MÜCADELESİ.
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Siyasi mücadeleyi her durum ve her koşul altında yürütebilecek güçlü bir örgüt olmadan, sağlam ilkelerin aydınlattığı ve kararlılıkla uygulanan sistemli eylem planı
diye bir şey söz konusu olamaz; çünkü taktik denince
akla gelen budur. (Lenin)

GÖREVİMİZ
Siyasal mücadeleyi her dönemde ve her koşul altında yürütebilecek güçlü bir örgütün kurulamadığı olgusu, Türkiye sosyalist hareketinin gerçeğidir. Askeri diktatörlük koşullarında Türkiye sosyalist hareketinin bugüne dek verdiği sınavın özeti şudur: Burjuva ve küçükburjuva sosyalizmi hem teorisi, hem de örgütlenmesi itibariyle yenilmiştir. Proletarya sosyalizmi ise teorisi ve örgütlenmesiyle ayaktadır.
Kaba gerçek budur. Ancak proletarya sosyalizmi çuvaldızı kendine,
iğneyi başkasına batırmak gibi bir özelliğiyle de diğer akımlardan
farklıdır. Bu nedenle biz kendimizi bu sonuçla avutamayız. Vurgulamak istediğimiz sadece, geneldeki olumsuz tablo içinde bu olumlu
noktanın görülmesi gerektiğidir.
Askeri diktatörlüğe çıkan yolu daha 78 Aralığında önceden görüp,
böylesi bir döneme hazırlanamamanın bedelini iki yıldır ödüyoruz. 12
Eylül'den hemen sonra "geri çekilme" diye adlandırdığımız taktiğin
81 sonbaharına kadar esas olarak faaliyetsizlik, tek tek kadroların
korunmasının öne geçtiği bir korunma olgusu ve dağınıklık şeklinde
somutlandığı bilinen bir gerçektir. Ayakta kalma, örgütün düzenli
siyasal faaliyet sürdürebilecek bir konuma getirilmesi yolundaki vb.
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esas olarak son bir yıldır gerçekleştirilen çabayla bir anlam kazanmıştır.
İki yıldır işçi sınıfının, sadece onun değil, bütün bir toplumun geleceğini belirlemeye yönelik köklü değişiklikler karşısında, siyasal faaliyetimizi henüz sistemli bir hale getirmemiş olmamız sorumluluğumuzu daha da ağırlaştırmaktadır. Günün can alıcı sorunu, hangi yöne gideceğimizi saptamak değildir. Bu açıktır: Sınıf bilinçli işçileri
bağrında toplayan bir örgüt konumuna yükselmek, proletaryanın devrimci partisini kurmaktır. 74-80 pratiğimizi bu açıdan değerlendirmek,
iki yılın tecrübesiyle de bu yönde atacağımız adımları hızlandırmak
görevimizdir.
İşçi sınıfı saflarında örgütsüzlüğün, dağınıklığın egemen olduğu
bir ortamda, güçlerimizin rasyonel bir tarzda istihdamı daha fazla
geciktirmeden, sınıf için de ajitasyon ve propagandayı yoğunlaştırmak için seferber olmalıyız.
Bu görevin gerçekleştirilmesi, geçmişimizle geleceğimizin bütünleştirilmesinin düğüm noktasıdır. 1965' ten beri çeşitli evrelerden
geçip, çocukluk ve gençlik döneminin hastalıklarını da yaşayarak
bugünlere geldiğimiz unutulmamalıdır. Her köşe başında kendine
yeni bir başlangıç tarihi ve yön saptayanların gidebileceği bir yer
yoktur.
Türkiye sosyalist hareketi -kabaca formüle edersek- reformcurevizyonist ve devrimci olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. Birinciler,
örgütlenmelerini parti adı altında ve esas olarak da legal planda gerçekleştirmişlerdir. Bunlar tarafından bir parti dejenerasyonu yaratılmıştır. İkinciler ise, adları ne olursa olsun, yarı-legal ve illegal planda
“hareket” örgütlenmeni gerçekleştirmişlerdir. Ki, buna partisiz devrimcilik de diyebiliriz. Proleter sosyalist hareket, proletaryanın devrimci partisini oluşturmayı hedeflemiş ve içinde bulunduğu evreyi
“partileşme süreci"yle ifade etmiştir. Görev doğru olarak ve açıkça
belirtilmiştir. Ancak partileşme süreci sonu belirsiz bir mecraya dönüşmüş ve bir parti fetişizmi saflarımızda gelişmiştir. Diğer akımlar
gibi, proleter sosyalist hareketin de dayandığı kitlesel güç ve kadrolarını sağladığı kaynak proletarya dışındaki emekçi tabakalar ve gençlik olmuştur. Örgütlenmemizin dayandırıldığı temelin fiilen proletarya
olmamasının doğurduğu zaaflar özellikle bu dönemde kendisini faz-
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lasıyla göstermiştir. 12 Eylül öncesinin yarı-legal bir faaliyet ve örgütlenmesinin ardından -hazırlıksızlığa sayarsak- askeri diktatörlük koşullarına uyum sağlamakta güçlüklerle karşılaşılmıştır.
Askeri diktatörlük altında edindiğimiz örgütsel tecrübelerden yararlanarak görevimiz: faaliyetlerimizi işçi sınıfının bütün günlük sorunlarıyla birleştirmek, sorunların çözümünde işçilere destek olmak,
sınıf bilinçli işçileri örgütlenmemizin içerisine kazanmaya çalışmak,
işçileri askeri diktatörlüğün ve patronların zulmüne karşı birleşmeye
çağırmak, sınıfın acil taleplerinin formüle edilip ileri sürülmesinde
onlara yol göstermek, sınıf dayanışması ve mücadele bilincini geliştirmek için çalışmaktır. Kendiliğinden ortaya çıkmış işçi çevreleri içerisinde yer alıp onları proletarya sosyalizmi saflarına kazanmak, yeni
işçi çevreleri örgütlemek, kısaca işçi sınıfı saflarında sağlam mevziler
kazanmak görevimiz olmalıdır.
Birlik sorununa gelince: Bugün herkesten çok sınıf hareketinin birliğe ihtiyacı vardır. Birliğin sağlanacağı temel, sınıf hareketinin komünist bir önderliğe kavuşturulması yolundaki faaliyettir. Teoriksiyasal platformu ise proletarya sosyalizminin 10 yıldır ortaya koyup
geliştirdiği çizginin programlaştırılmasında aranmalıdır. Yurt dışında
görüşmeler ve diplomasi protokolleriyle kurulacak "cepheler"in geleceği yoktur.
Askeri diktatörlük iki yıldır toplumun bütün katlarına mayınlar döşemektedir. Daha şimdiden 1990'lara dek uzanacak bir geçiş döneminin anayasa tasarısıyla yasal çerçevesine oturtulmaya çalışıldığı
Türkiye’nin şiddetli sınıf mücadelelerine sahne olacağını söylemek
bilgelik sayılmaz. Bütün hakları elinden alınan, açlık ve sefaletin derinliklerine itilmeye çalışılan işçi sınıfı herkesten önce bu mayınları
patlatmaya başlayacaktır. Sınıf hareketinin ön saflarında yerimizi
almak için ileri atılmalıyız. Yarın çok geç olabilir.
Proleter sosyalist hareketin Türkiye ve Kürdistan'da hiç de azımsanmayacak bir örgütlenme potansiyeli vardır. İki yıldır örgütsüz,
dağınık ve birbirinden kopuk bir biçimde bekleyen bu güçlerin değerlendirilmesi önümüzdeki günlerin sorunu olmalı, bu güçler ana görevimize hizmet edecek tarzda harekete geçirilmelidir.
“Koşulların değişmiş ve dönemlerin farklı oluşuna sarılmak saçmadır; bir mücadele örgütünün inşası ve siyasi ajitasyonun yürütül-
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mesi, “durgun, barışçı” her koşul altında ve ‘devrimci ruhun zayıflaması’ ne kadar belirgin olursa olsun, her dönemde esastır. Üstelik
böyle dönemlerde ve böyle koşullarda bu tür çalışma özellikle gereklidir, çünkü patlama ve taşma zamanlarında örgütün kurulması çok
geç olacaktır. Parti bir anda faaliyete geçebilmek için hazır olmalıdır." (Lenin).
Elimizde bir mücadele örgütü vardır. Onu geliştirmek, her dönemde ve her koşulda proletarya mücadelesinin önünde yürüyen bir Parti’ye dönüştürmek bizim çalışmamıza, fedakarlığımıza, kararlılığımıza bağlıdır.
EKİM DERGİSİ. Sayı 2. 5 Ekim 1982.
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ÖRGÜTE GÜVEN,
MÜCADELEYİ KAZANMANIN ÖNKOŞULUDUR
Devrimci mücadele tek başına değil, örgütlü olmak zorundadır.
Kişiler bilinçli ve gönüllü alarak bir araya gelirler ve özellikle tüzük ve
programda ifadesini bulan ortak görüşler etrafında birleşirler. Bir kez
örgüt yaratıldıktan sonra tecrübe ve yetenekleri ne olursa olsun, tek
tek kişilerin önemi azalır ve giderek yok olur. Örgüt herkesten ve her
şeyden daha önemli ve daha değerli olur. Çünkü mücadelede en
önemli silah odur. Çünkü amaca varmanın aracı odur. Kişilerin gelip
geçiciliğine veya doğal insan yaşamının süresi ile sınırlılığına karşı
örgüt (parti) kalıcıdır. O, sınıfsız topluma kadar proletaryaya, kitlelere
önderlik edecektir. Dolayısıyla onun fonksiyonundan daha önemlisi
olamaz.
Böylesi bir öneme ve fonksiyona sahip bir örgütün her hal ve şartta görev başında olabilmesi, varlığını ve sürekliliğini koruyabilmesinin
anlamı açıktır. Hele de bizim gibi, örgüt sorununun 60 küsur yıldır
tartışıldığı ve tamda şu içinde yaşadığımız koşullardaki gibi baskı ve
terörün olağanüstü boyutlarda olduğu dönemlerde örgütü koruyup,
yaşatmak olağanüstü bir öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmek demek, bu dönene damgamızı vurmak ve 60 küsur yıllık müzminleşmiş
bu hayati sorunu kökünden çözmek denektir. Bunun yolu örgüte güvenden geçer.
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Nedir örgüte güven?
Örgüte güven, örgütün ideolojik-politik çizgisine ve mücadelesinin
zaferine olan güven ve inançtır.
Örgüte güven, sosyalizme inanç ve bağlılık, yoldaşlara güven ve
bağlılık demektir.
Örgüte güven, bu örgüte can ve ruh vermek durumunda olan proletarya ve emekçi kitlelere güven ve bağlılık demektir.
Örgüte güven, kişinin kendisine güvenmesidir. Kendisine güvenen
ve sarsılmaz inanç ve irade sahibi olan kişilerden oluşan bir örgüt
sağlam bir örgüttür. Bu anlamda kişinin kendine güveni örgüte güç
verir. Örgüte güven ise kişiye güç verir. Bu ikisi birbirini tamamlar ve
geliştirir.
Örgüte güven, kişinin körükörüne örgüt önderliğine güven ve boyun eğmesi demek değildir. Hele de örgütün ve önderliğin hata, eksik yapmayacağına ilişkin bir güven hiç değildir. Elbette örgüt önderliğine güvenmek gerekir. Örgütün en tecrübeli, en deneyimli ve yetenekli unsurlarından oluşması gereken önderlik, örgütün bütününün
sevgi, saygı ve güvenini kazanması gerekir. Ama önderlik hata yapabilir ve yapacaktır da. Örgüte güven örgütün kollektif irade re denetiminin yapılan hataları ve eksiklikleri giderebileceğine güvenmek
ve inanmak demektir.
Kişinin örgüte güveninin ölçüldüğü sınav yerleri ve zamanları vardır. Belki de sanılabileceği gibi bunlar sadece polis ve mahkemeler
değildir. Polis ve mahkemedeki tavır bu sınavın en önemli ölçülerinden biridir. Ama bundan başka durumlar da söz konusudur.
Kişinin birlikte çalıştığı, hatta hayatını paylaştığı kişiler (karı veya
koca) gün gelip mücadeleyi terk edebilirler, örgütten ayrılabilirler.
Veya başka bir durumda, birileri ideolojik-politik bir temelde olmakla
birlikte -bu görünüme sığınarak- örgüte zarar vermeye, mücadeleyi
yolundan saptırmaya kalkışabilirler. Bu gibi durumlar da örgüte güvenin sınandığı anlardır. Örgüte sahip çıkmak, onu yolundan saptırmaya, hatta yok etmeye kalkışabileceklere karsı mücadele etmek
gerekecektir.
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Özellikle İçinde bulunduğumuz koşullarda sık rastlanabilecek bir
durum olarak kişinin herhangi bir nedenle örgütle ilişkisi kopabilir.
Ama o, örgütünün varlığını ve faaliyetini sürdürdüğünü bilerek, tekrar
ilişki kuruncaya kadar çalışmasını sürdürür.
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür, ama gereği yoktur. Bir durum
da söz konusu olan zor ve çetin koşulları, her türlü engeli aşmanın
yolu, mücadeleyi kazanmanın önkoşulu örgüte güvendir. Kişi ancak
bu duygu ve düşünce içinde olursa hiç bir zaman yanlış kalmaz,
kendini yalnız ve tek başına hissetmez. Kişinin kendini yalnız görmesi, yenilginin, mücadeleyi yitirmenin de başlangıcıdır. Dolayısıyla
örgüte güven her zaman için yoldaşlarla beraber olma, karşı karsıya
kalınan her türlü zorluğu ve engeli yoldaşlarla el ele ve omuz omuza
aşmak demektir. Uğrunda ölümü göze alabilen kararlılık ve fedakarlığa sahip olan kişilerden oluşan bir örgüt hiç bir zaman yıkılmaz ve
yok olmaz.
İşte bizim örgütümüz de böyle bir örgüt olmalıdır. Bazı kötü örneklere rağmen, böyle bir örgüt olma yolunda pek çok adım atılmış, pek
çok iyi örnekler, davranışlar yoldaşlarımız tarafından gösterilmiştir.
Bunları sağlamlaştırmak ve gelenekselleştirmek en başta gelen örgütsel görevimizdir.
EKİM DERGİSİ. Sayı 2. 5 Ekim 1982.
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DİSK VE BARIŞ DERNEĞİ DAVALARI
Bugün askeri diktatörlüğün yargıladığı on binlerce kişinin önemli
bir kısmı da ilerici ve demokrat unsurlardır. Cunta sadece komünistlere ve sosyalistlere değil, namuslu demokratlara da, insan olmanın
gereklerini yerine getiren her kadın ve erkeğe saldırmaktadır.
Sürmekte olan mahkemelerden özellikle ikisi dikkat çekmektedir.
Bunlardan biri işçi sınıfının ileri sendikal örgütü DİSK’in davasıdır.
Diğeri de Türkiye’nin önde gelen aydınlarının yargılandığı Barış Derneği davasıdır. Her iki davada da yargılanan kişiler, komünistlerin
sahip çıkıp, desteklemesi gereken tutarlı demokrat tavırlar sergil emektedirler.
Askeri diktatörlük DİSK davasını işçi sınıfının son yıllarındaki mücadelesini yargılama ve mahkûm etme çabasına dönüştürmüştür.
Ama bu çabası başarılı olamamaktadır. DİSK yöneticileri eylemlerinin hesabını tutarlı bir biçimde vermekte ve savunmaktadırlar. Cunta,
işçi sınıfının sendikal önderlerini teslim almaya çalışmış ama başaramamıştır. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve diğer yöneticiler siyasi görüşlerini açıkça savunmakta, DİSK’in eylemlerine sahip
çıkıp, doğruluğunu ve haklılığını ortaya koymaktadırlar. Böylece birer
demokrat olarak mahkemeyi bir kürsü gibi kullanabilme cesaretini
göstermekte, yer yer suçlanan olmaktan çıkıp, suçlayan olabilmekte
ve gözleri bu mahkemenin üzerinde olan işçi sınıfına olumlu mesajlar
göndermektedirler. DİSK yöneticilerinin bu tutarlı tavrı gösterebilm elerinin temeli işçi sınıfının siyasal düzeyine ve olgunluğuna dayanmaktadır. DİSK davasının gelişmelerinden çıkaracağımız sonuçlar
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şudur ki; işçi sınıfı geri adım atmayacaktır. Askeri diktatörlük işçi sınıfının güçlerini dağıtamamış, demoralize edememiş, mücadele azmini
ve kararlılığını yok edememiştir. İşçi sınıfının bu durumundan güç ve
cesaret alan sendikal önderleri bu çerçevede tutarlı davranabilmektedirler.
Barış Derneği davasının “2 numaralı sanığı” Reha İsvan mahkemede şöyle konuşuyor: “Her şeyden önce insan olduğum için savaşa
karşıyım. Kadınlar insan neslini sürdürürler, savaşlar yok eder. Kadın
olduğum için savaşa karşıyım. Ayrıca eğitimciyim. Yetiştirdiğim gençlerin savaşlarda yok olmasını istemiyorum. Bunun için savaşa karşıyım ve barışın yanındayım.”
Bu sözler yürekli ve namuslu bir insanın sözleridir. Askeri diktatörlüğe teslim olmayan ve siyasal düşünce ve eylemine kararlılıkla sahip çıkarak savunan, tutarlı bir demokratın sözleridir. Komünistler bu
tavrı selamlamalı ve desteklemelidirler.
DİSK davası, işçi sınıfının durumunu ortaya koyup onun sendikal
önderleri için bir sınav olurken, Barış Derneği davası da aydınlar için
aynı konumdadır. Barış Derneği davasında Genel Başkan Mahmut
Dikerdem, Reha İsvan gibilerinin tavırları tüm Türkiyeli aydınlar için
onur vericidir. “Türkiye toprağının demokrat yetiştirmediği” iddiasında
olanlar için askeri diktatörlüğün mahkemelerinde idam talepleri, on
yıllarca hapis cezası, talepleri ile yargılanan bu insanların bu tavırlar,
bu iddiayı şimdiden çürütmüştür.
Her iki davada, hem işçi sınıfının, hem namuslu aydınların, hem
de genel olarak toplumun içinde bulunduğu durum ve ulaşmış olduğu
siyasal olgunluk düzeyini yansıtması açısından önemlidir. Türkiye’nin
aydınlık geleceğinde, “çorbada tuzu olacak” bu insanları komünistler
yürekten selamlar ve desteklerler.
EKİM DERGİSİ. Sayı 2. 5 Ekim 1982.
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ERMENİ SORUNU
Son yıllarda ve özellikle de 12 Eylül sonrasında yoğunlaşan Ermeni örgütlerinin saldırıları, kamuoyunu çok ilgilendiren güncel bir
sorun haline gelmiş ve görüldüğü kadarıyla güncelliğini sürdürecektir. Bu sorunu kısaca tartışarak bir tavır belirlemekte yarar vardır.
Osmanlı devleti, Çarlık Rusyası gibi çokuluslu bir devlet”, bir halklar hapishanesi” idi. Bu “hapishanede” Ermenilerle birlikte pek çok
ulus ve ulusal azınlık baskı ve zulüm altında inliyordu. Bu uluslar
zaman zaman ayaklanmışlar ve pek çoğu kendi kaderlerini tayin
ederek, bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları
içinde Kürt ulusu ve Ermeniler, Çerkezler, Araplar vb., gibi ulusal
azınlıklar kalmıştır.
Osmanlı devletinin yarı-sömürge olma sürecine girmesiyle birlikte
emperyalist devletler (özellikle İngiltere ve Çarlık Rusyası) Osmanlı
devleti içinde yaşayan ulusları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmışlardır. İngiliz Emperyalizmi Arapları ve Kürtleri, Rus
otokrasisi ise Balkan uluslarını ve Ermenileri, zaman zaman bu ulusların ulusal ve demokratik haklarını da savunur görünerek, kendi
emperyalist amaçlarına alet etmeye çalışmışlardır.
Bu tarihsel çerçevede, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı devleti
ile Çarlık Rusyası arasındaki savaştan yararlanan Ermeniler ayaklanmışlar ve 1915’teki bu ayaklanmayı Osmanlı devleti vahşi bir şekilde bastırarak, bir soykırımına girişmiştir. Bu soykırım eylemine
Kürtleri de alet eden Osmanlı devleti yüzbinlerce Ermeni’yi katletmiş,
geriye kalanları da değişik yerlere sürgün etmiştir. Burjuva tarihçil e-
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rince “Tehcir” (göç ettirme) diye anılan bu durumun tek başına sorumlusu ne dönemin sadrazamı Talat Paşa, ne de İttihat ve Terakki
iktidarıdır. Bu soykırımın sorumlusu, bu kişi ve iktidar partisinin yanısıra, esas olarak Osmanlı feodalleridir, Türk egemen sınıflarıdır.
Elbette ne zaman ve hangi ulusa yapılırsa yapılsın hiçbir soykırım
unutulmamalı ve cezasız kalmamalıdır. Ulus kavramı ezen ve ezilen
sınıfları birlikte içerdiği için, 1915’teki Ermeni Soykırımı Türk Ulusu
için ulusal bir leke, ulusal bir yüz karasıdır. Ama sorumlusu Türk ve
Kürt işçi ve köylüleri değil, ezilen sınıflar değil, Türk egemenleridir.
Tarihlerindeki bu ulusal lekeyi temizlemek elbette Türk halkına
düşmektedir. Bunun da yolu Türkiye proletaryasının gerçekleştirec eği demokratik halk devriminin zaferinden geçmektedir. Ermeni sorunu, özünde ulusal bir sorun olması dolayısıyla proletarya devriminin
programında yer alan ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı, sorunun çözümünü getirecektir. O halde, yapılması gereken, proletarya
devriminin zaferi için mücadele etmek, ulusal ayrım gözetmeksizin,
bu mücadelenin içinde yer almaktır.
Oysa bugün Türkiye dışında örgütlenen ve faaliyet sürdüren Ermeni örgütlerinin izledikleri yol başkadır. Eğer bu eylemleri yapan
Ermeni örgütleri kendilerine komünist sıfatını uygun görüyorlarsa –ki,
bazıları öyledir- ve daha da önemlisi Türkiyeli komünistlerin desteğini
istiyorlarsa bu eylem çizgisini ve ona yön veren ideolojik-politik perspektifi terk etmelidirler. TC. Diplomatlarına karşı sürdürülen terör ve
son olarak Esenboğa baskınında olduğu gibi rastgele insanlara yönelen saldırılar, değil Türk ve Kürt proletaryasının, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin bile desteğini alamamakta, tersine tepkiye yol açmaktadır. Her defasında da cunta tarafından şoven duygu ve düşüncelerin topluma egemen kılınmasında kullanılmaktadır.
Bu saldırıları gerçekleştiren Ermeni örgütlerinin somut toprak taleplerinin Kürdistan’ı oluşturan topraklar olması gerçeği bir yana, bu
saldırılar karşısında tavrımız şu olmalıdır: Her saldırıdan sonra kabaran şoven duygu ve düşüncelere karşı durmalı, Türk, Kürt, Ermeni
vb. bütün proleterlerin kardeşliğini ve birliğini vurgulamalıyız. Özellikle Cunta’nın ve gerici çevrelerin Türkiye’de yaşayan Ermenilere karşı, yeni bir ırkçı saldırı teşvik etmelerinin önüne geçmeye çalışırken,
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1915’teki soykırımın hesabının sorulmasının yolunun proletarya devriminin zaferinden geçtiğini vurgulamalıyız. Ermeni örgütlerinin izledikleri bu çizgi Ermeni milliyetçiliğidir ve komünistlerin destekleyebilecekleri bir durum değildir. Bu eylemler ırkçı-şoven duyguların kabarmasına yol açmasıyla birlikte işçileri bölmekte ve halkları birbirine
düşürmek için oligarşiye her türlü olanağı sunmaktadır. Sorunun çözümü, işçilerin birliği ve halkların kardeşliğinden geçer. Bu noktada
propaganda ve ajitasyonu canlı ve diri tutmalıyız.
EKİM DERGİSİ. Sayı 2. 5 Ekim 1982.
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BAZI YANLIŞ EĞİLİMLER ÜZERİNE
Her ülkenin tarihinde “gericilik”, “yenilgi”, “karşı devrim” dönemleri
diye adlandırılan yıllar vardır. 12 Eylül dönemi de Türkiye tarihine
buna benzer bir niteleme ile geçecektir. İki yıldır Kemalizm bayrağı
altında işçi sınıfına, köylülere, emekçilere ve Kürt halkına karşı azgınca bir saldırı yürütülmektedir. Emperyalizm ve oligarşinin uşağı
cuntanın kılıcıyla toplum yeni bir kalıba dökülmeye çalışılmaktadır.
Askeri diktatörlük ülkedeki koşulları toptan bir değişikliğe uğratırken,
1990’lara kadar sürmesi öngörülen bir “geçiş dönemi” ile de mevcut
koşulları –çeşitli örtülerle- kalıcı kılmaya çalışmaktadır.
Tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahipleri için dikensiz bir gül
bahçesi ve emperyalizm için Ortadoğu’da sağlam bir karakol oluşturma çabalarının nasıl sonuçlanacağını kuşkusuz sınıflar mücadelesinin seyri, cuntanın başarı ve başarısızlıkları ile uluslararası konjonktür belirleyecektir. İşçi sınıfı ve müttefiki emekçi tabakaların bugünkü geçici sessizliği, durgunluğu ve dağınıklığı yarının şiddetli
mücadelelerine yerini bırakacaktır.
Bu mücadelelerde işçi sınıfı hareketine önderlik yapmak iddiasında bulunanlar dünün ve bugünün deneylerinden yeterince dersler
çıkarmalıdır. Politik gericiliğin gemi azıya aldığı bir dönemde elde
edilen derslerin önemi iyi kavranmalıdır. Dağınıklık, moral çöküntüsü
ve örgütsel yozlaşmanın olağan sayıldığı böylesi dönemlerde işçi
sınıfı davasına inancı ayakta tutmak, örgütlü olmanın avantajlarını iyi
kullanmak ve kitlelere güvenmek bir bilinç işidir. Bu dönemde bu
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bilinçliliği göstermek komünisti küçük-burjuva yol arkadaşlarından
ayırır.
Çetin koşullar altında devrimci mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu koşullara ayak uyduramayanlar, dönemin zorluklarına göğüs geremeyenler beşer-onar safları terk ettiler. 12 Eylül öncesi dönemde antifaşist mücadelenin içinde yer alan birçok militan, daha bu dönemin
başında sessiz ve sakin köşelerine çekildiler. İşçi sınıfını veya halkı
“kurtarmak” için çalışmış olanlar, düşmanın gücü ve saldırının çok
yönlülüğü karşısında “kendini kurtaramayan başkasını kurtaramaz”
dercesine, kendilerini ve “ruhlarını” kurtarma yolunu tuttular. Böyleleri, 12 Mart’ların, 12 Eylül’lerin en yaygın tipleridirler.
Sessiz ve sakin okullarına, evlerine çekilemeyecek kadar “örgütlü”
ve “iddialı” olanlar ise başka bir yol tuttular. Ortaya çıkan olumsuz
tablonun ağırlığı altında ezilmişliklerini gizlemeye, “zaten ben demiştim” türü yakınmalarıyla kendilerini doğrulamaya giriştiler. Kendilerine
güvensizliklerini örgüte güvensizliğe dönüştürerek “yeni” yollar aramaya çıktılar. Kimisi mevcut pratikten teori üretmek gerektiğinden,
kimisi de “yeni bir dönemeçte” her şeyi sil baştan yapmak gerektiğinden dem vurmaya başladılar. Tek tek kişilerin, eğilimlerin kendilerini
doğrulama çabaları, günün görevlerinden yan çizmeyle birlikte gelişti. Örgütlü olmanın, örgütü yaşatmanın, örgüte güvenin her şeyin
önüne gelmesi gerekirken, bunlar “soyut” ve “ajitatif” belirlemeler
olarak görüldü. Kısacası, bu dönemde, ufukta bir ışık parıltısı göremeyenler, manevi bir çöküntü içine girdiler. Çeşitli “ideolojik” biçimler
altında bu durumlarını sergilediler.
Bu dönemin sosyalist saflardaki doğal ürünlerinden biri de yılgınlıktır. Faaliyetsizlik, bekleme ve “korunma” parolasıyla kendini ortaya
koyan bu eğilimin iddiası özetle şöyle:
Askeri diktatörlük çok güçlüdür. Onunla baş edemeyiz. Her dönemde mücadele edebilecek bir yetenekte ve güçte bir örgüt yoktur.
Böyle bir örgüt kuruluncaya kadar askeri diktatörlüğe karşı mücadele
etmeyelim. Dışa yönelik ajitasyon-propaganda ve örgütlenme faaliyetinde bulunmayalım. İçimize kapanalım. “Temel” kadroları koruyarak hareketi yaşatalım. Bu dönemde hareketi yaşatmak askeri dikt atörlüğe karşı zafer kazanmaktır.
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Kuşkusuz bu düşünce gök kubbe altında yeni değildir. Hele Türkiye toprağında hiç yeni değildir. Ama proletarya sosyalizmi adına ve
bizim saflarımızda öne sürülmesi yeni sayılmalıdır. Dosta güven,
düşmana korku veren güçlü bir mücadele örgütünün kurulamadığını
saptamak elbette ki doğru bir başlangıçtır. Buradan çıkarılması gereken görev: yılların mücadelesiyle oluşturduğumuz örgütü geliştirmek.
Onu her dönemde ve her koşul altında proletarya mücadelesinin
başında yürüyen bir partiye, güçlü bir mücadele örgütüne dönüştürmek için var gücümüzle çalışmak, bütün yeteneklerimizi bu doğrultuda kullanmak olmalıdır.
Faaliyetsizlik, bekleme ve tek tek kadroların “korunma”sı temelinde, bırakalım elimizdeki örgütü geliştirmeyi, güçlendirmeyi, herhangi
bir “örgüt” bile kurulamaz. Ne kadar küçük olursa olsun, ajitasyonpropaganda ve örgütlenme faaliyetinde bulunmayan bir komünist
grup, örgüt düşünülemez. Elbette ki komünist bir örgütlenme, maceracı kumarlardan sakınacaktır. Örgütün varlığını bile ortadan kaldırabilecek küçük-burjuva kahramanlıklarına girişmeyecektir. Ama ciddi
bir komünist örgüt, “komünist bir hareketin faaliyette bulunmadığı bir
dönem olamaz” ilkesini de unutmayacaktır.
Zafer ya da yenilgi bir mücadelenin doğal sonuçlarıdır. Mücadelenin olmadığı yerde zafer ya da yenilgiden söz etmek abestir. Bekl eyerek –ki, neyin beklendiği açıktır: ”demokrasi”- bir şey kazanılamaz.
Kazanılacak bir şeyler çıkarsa, bunun adı hiç kuşkusuz zafer olm ayacaktır. Böylesi ucuz “zaferler” mücadele azimlerini, işçi sınıfı hareketinin yarınına güvenlerini, sosyalizmin haklılığına ve zaferinin kaçınılmazlığına güvenlerini yitirenleri teselli etmeye belki yarar. Ama
sınıflar mücadelesinin içinde proletarya saflarında savaşmaya karar
vermiş, üstelik bu mücadelenin önderliği iddiasını da bırakmayanl arın böylesi tesellilere ihtiyacı yoktur.
Komünist bir örgüt, önderlerini burjuvazinin saldırılarından korumalıdır. Örgütün en tecrübeli, bilgili, uzak görüşlü unsurları olan önderler elbette ki burjuvazinin ellerine teslim edilmeyecektir. Ama önderliği korumak, örgütü korumakla, örgütün faaliyetini sürdürmekle,
kısacası kelimenin gerçek anlamında sürekliliği sağlamakla başarıla-
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bilir. Devrimci eylemin, devrimci mücadelenin sürekliliği esprisi dışında, tek tek önderlerin “korunmasının” adı bir başka şeydir.
Faaliyetsizlik, bekleme ve “temel kadroların korunması” esasında
örgütün örgüt olmaktan çıkarılmasıyla aynı şeydir. İnsanlar geçici,
kurumlar kalıcıdır. Daha doğrusu, bunun böyle olduğu kafalara ç akılmalıdır. Bugünün köhnemiş düzenini yıkmak, geleceği kazanmak,
sınıfsız bir toplumu gerçekleştirmek için mücadeleyi kendine rehber
edinmiş bir örgüt için ataletin ölüm demek olduğu unutulmamalıdır.
Bu sağ anlayış nereden geliyor? Faaliyetsizlik, bekleme ve “korunma”nın teorisi bu kadar açıklıkla ve rahatlıkla nasıl yapılabiliyor.
Bu olguyu kararlılık-kararsızlık, davaya bağlılık-yan çizme gibi nispeten ahlaki kategorilerle açıklamak hem yetersiz hem de yanıltıcı olur.
Bu olgu, sosyalist hareketin dayandığı sınıfsal tabanla yakından ilişkilidir. İşçi sınıfı ile canlı ve sıkı bağlar içinde olmayan, kadrolarının
tamamına yakın bir bölümünü proletarya dışındaki katmanlardan
sağlayan bir sosyalist örgütlenmede sağa ya da sola savrulmalar
rahatlıkla boy verir ve palazlanır. Özellikle kitlelerin seslerini yükseltmedikleri, devrimci, demokrat örgütlenmelerin büyük darbeler
yediği, birçoğunun dağıtıldığı 12 Eylül gibi dönemlerde yılgınlık, manevi çöküntü, örgütsel yozlaşma olağan hale gelir. Sınıf hareketinin
yükseldiği, kitlelerin protestolarını eylemleriyle dile getirdikleri, mücadelenin az çok umut vadettiği koşullarda, başkalarından geride kalmamak için yarışan birçok { buradaki sözcük okunamamıştır. HznN }
bu dönemde ters yüz olmuşlardır. Küçük-burjuvazinin sınıfsal istikrarsızlığı, kaypaklığı bu tür sosyalistlerde bütün çıplaklığıyla kendini
göstermiştir. Kendi geleceğini işçi sınıfının geleceğine bağlayamamış
işçi sınıfı yaşamının bin bir sorununu kendi sorunu olarak iliklerinde
duyabilecek bir örgütsel faaliyet içinde olmamış küçük-burjuva kökenli sosyalist kadrolarda, sorumluluk duygusu da farklı şekillenmiştir. İşçi sınıfı hareketinin dışında ama onun adına bir siyasi ürünü
olan kadrolarda işçi sınıfına karşı sorumluluk bilincinin yeterince gelişmemiş olmasına şaşmamak gerekir. Yaptıklarının hesabını esas
olarak kendisine veya kendisi gibi küçük-burjuva kökenlilere vermeye
alışmış olanlar, genel-geçer izahatlarla kendilerini doğrulayabilirler.
İşte, sınıf hareketinin karşısında hesap vermek zorunda olduğunu
görmeyen ve bugüne kadar da gerçekten de işçi sınıfına hesabını
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vermek zorunda kalmamış olanlar bu “politika”yı rahatlıkla işçi sınıfı
ve sosyalizm adına (!) savunabilmektedirler.
Bu anlayışın yaslandığı ikinci faktör gelenektir. Türkiye sosyalist
hareketinin kökü derinlerde ve uluslararası destekli sağ geleneğini
kastediyoruz. 60 yıllık bu sağ çizgi özellikle böylesi dönemlerde kendine taraftar bulmaktadır. 12 Mart döneminin nice ihtilalcilerinin (!)
daha sonra bu çizgiye iltihak ettikleri hatırlanırsa, bu geleneğin bugün de etkili olduğu ve olacağı açıklıkla görülecektir.
Marksist-Leninist teorinin ele alınış tarzı üçüncü faktördür. Teorinin, bütün ülkelerin işçi sınıfı mücadelelerinin sentezlenmiş ifadesi,
yol göstericisi olduğu sıkça tekrarlanır. Ama Marksizm-Leninizm’in
bir bilim olarak ele alınması, pratiğin yolunu aydınlatması için kull anılması, geleneği Türkiye’de de yerleşmemiştir. Hâlâ “dün dündür,
bugün de bugündür” tekerlemesine uygun düşecek tarzda teorik sorunlara yaklaşmakta; teorik faaliyet, mevcut pratiğe kitaplarda birkaç
dayanak bulma olarak algılanmaktadır. Bu yüzden de, faaliyetsizlik,
bekleme ve “korunma” komünizm adına, işçi sınıfı davasının uzun
vadeli çıkarları adına savunulabilmekte ve kitabına uydurulmaya
çalışılmaktadır.
Dördüncü faktör, rekabet ortamının olmayışıdır. Sosyalist saflarda
rekabetçi anlayış hiç de küçümsenemeyecek boyutlardadır. 74-80
döneminde sosyalist gruplar arasındaki ilişkilerin kaba bir kaba bir
analizi bunu kanıtlar. Okulların, mahallelerin parsellendiği, herkesin
daha yüksek binaya flama asmaya, daha kalabalık yürümeye yarıştığı, tam bir kör döğüşünün Marksizm-Leninizm’in sapmalara karşı
ideolojik mücadelesi çerçevesinde ele alındığı bir ortamda yetişen
kadrolarda küçük-burjuva rekabetçilik duygusu fazlasıyla yer etmiştir.
Bugün herkes “eşit” olduğuna göre, zindanlara düşmemiş ya da ölmemiş herkes ya içerde ya da dışarda beklemede olduğuna göre
kimsenin kimseye söylenecek sözü yoktur sanılıyor. Bunun içindir ki,
faaliyetsizlik, bekleme ve “korunma”nın teorisi bu kadar rahatlıkla
yapılabiliyor.
Yukardaki faktörlerle birlikte, askeri diktatörlüğün saldırıları ve polis operasyonları yerli yerine oturmaktadır. Bu saldırılar bir kısım
sosyalistlerde moral bozukluğuna, manevi çöküntüye yol açmakta ve
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onları paniğe uğratmaktadır. Sanki dün mücadele ederken düşmanın
güçlü olduğunu görememiş gibi, bugün, düşmanın bizlerden çok güçlü olduğu vurgulanarak, onunla baş edemeyiz denmektedir. Askeri
diktatörlükle “baş edecek” olanın işçi sınıfı ve emekçilerin gücü olduğu, komünist bir örgüt bu güçlerle birlik olursa, bu güçlerin başında
yürürse, dünyanın en güçlü zalimlerinin ve egemen sınıflarının da
yerle bir edileceği unutulmaktadır.
Türkiye işçi sınıfı hareketinin ulaştığı bilinç düzeyi 1960’lardan
70’lerden çok ilerdedir. Bu hareketin önderliğinde iddiası olanlar bu
gerçeği kavramak, sorumluluklarını unutmamak ve işçi sınıfı mücadelesini ciddiye almak zorundadırlar. İşçi sınıfını ciddiye almayanları,
işçi sınıfı ciddiye almayacak ve onları ucuz “zafer” hayalleriyle baş
başa bırakacaktır.
Örgütün bütün güçlerinin rasyonel tarzda istihdamı, seferber
edilmesi ve işçi sınıfı arasında örgütlenme faaliyetine hız verilmesi
bizim yolumuz olmalı, atalet teorileri yerle bir edilmelidir.
EKİM DERGİSİ. Sayı 3. 17 Ekim 1982.
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ÇUVALDIZI KENDİMİZE,
İĞNEYİ BAŞKASINA BATIRALIM !
Geçen sayımızda DİSK ve BARIŞ DERNEĞİ davaları üzerine
olan yazımızda bu davalarda yargılananların tutarlı demokrat tavırlar
sergiledikleri ve bu tavırlarının desteklenmesi gerektiğini belirtmemiz
bazı eleştirilere yol açtı. Eleştirilerin mantığı, bu davalarda yargıl ananların özellikle Kürt ulusal sorununda tutarsız ve hatta şoven düşüncelere sahip oldukları ve dolaysıyla tutarlı demokratlar olamayacakları ve mahkemelerde gösterdikleri tavırların abartılmaması gerektiği çerçevesinde idi. Bu eleştirilere cevap vermek ve tartışmakta
fayda vardır.
Her şeyden önce bu davalarda yargılananların siyasi görüşlerinin
bütünlüklü bir değerlendirmesi yazımızın konusu değildi. Gerçekten
de bu insanların siyasi görüşlerinin bütünlüklü bir değerlendirmesi,
bizi bu insanların tutarlı demokratlar olmadığı sonucuna götürebilir.
Özellikle de Kürt ulusal sorununa ilişkin tavırları elbette tutarsızdır,
hatta şoven bir niteliğe sahiptir. Ama tartışma konumuz ve şu an
bizim için önem taşıyan yan bu değildir. Nedenine gelince…
Bugün Türkiye’de bir askeri diktatörlük vardır ve Cunta kendisine
düşman herkese saldırmaktadır. Sadece komünistlere değil, tutarlı
olsun olmasın tüm ilericilere, demokratlara da saldırmaktadır. Mahkemelerde idam cezası talepleri ile sadece bizler yargılanmıyoruz.
Cunta sadece işçi sınıfına değil, sadece Kürt halkına değil, emeğiyle
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ve alın teriyle geçinen herkese saldırmaktadır. Demokratik halk devrimi mücadelesinin bu evrede karşısındaki en büyük engel askeri
diktatörlüktür ve askeri diktatörlüğe karşı mücadele bugün her şeyin
önüne geçmiş durumdadır, yola devam etmek için onu yıkmak, onu
aşmak zorunludur.
Dolayısıyla bugünkü koşullarda askeri diktatörlüğe karşı oluşturulacak bir mücadele cephesine ihtiyaç vardır ve bu cephede yer almanın, eylem birliği yapmanın tek koşulu vardır: Askeri dikt atörlüğe
karşı olmak ve ona karşı mücadele etmek. Bu koşulu kabul edenler
ve onun gereklerini yerine getirenlerle bugün beraber yürüyebiliriz ve
yürümeliyiz de. Subjektif koşullar, henüz askeri diktatörlüğe karşı
mücadelede örgütlü bir cephe içinde eylem birliği yapmaya henüz
elvermiyorsa da böyle bir görevimizin olduğunu ve bunun koşullarını
hazırlamak ve olgunlaştırmakla sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız.
Bugün henüz cuntaya karşı örgütlü bir eylem birliği oluşturulamıyorsa da fiilen bir eylem paralelliği vardır; bizim de onların da eyleminin
muhtevası cuntaya karşı mücadeledir.
Elbette onlar daha farklı ve daha geri siyasi nedenlerle cuntaya
karşıdırlar ve daha geri hedeflere sahiptirler. Biz komünistler ise daha ileri siyasi nedenlerle cuntaya karşıyız ve daha ileri siyasi hedeflere sahibiz. Kısaca, onlar siyasi demokrasi istiyorlar, nihai hedefleri
budur. Biz ise nihai hedef olarak demokratik halk diktatörlüğü ve giderek sınıfsız toplumu istiyoruz. Ama bugünkü koşullarda onların
nihai hedefi ile bizim yakın hedefimiz çakışmaktadır; askeri diktatörlüğün sona ermesi ve siyasi demokrasi. İşte sorun budur.
Soruna bu açıdan baktığımızda, kısa vadede aynı hedefi paylaşan bir eylem paralelliğine sahibiz. Bu durumu ortadan kaldıracak
dayatmalarda bulunmak, onlara kabul etmeyecekleri koşullar ileri
sürmek askeri diktatörlüğe karşı mücadeleyi zaafa uğratmaktan başka bir sonuç vermez. Ama öte yandan bir ittifak veya eylem birliği
elbette müttefikler arasında, eylem birliği yapanlar arasında eleştiri
ve ideolojik mücadeleyi ortadan kaldırmaz, yasaklamaz. Ama bunun
yeri ve koşulları başkadır. Geçen sayımızdaki yazımızda, bu yazımızda da konumuz bu olmadığı için sorunun bu yanına girmeyec eğiz.
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DİSK ve BARIŞ DERNEĞİ davasında yargılanan insanlar, askeri
diktatörlüğe teslim olmayarak ve direnerek bütün topluma örnek oluyorlar. Bütün topluma verdikleri siyasi mesajın özü bugünkü koşullarda bizim de vermek istediğimiz siyasi mesajdır: Askeri diktatörlüğe
karşı mücadele edelim.
Ve açık bir gerçek ki her iki davada yargılanan insanların toplum
üzerinde de bugün bizden çok daha fazla etkileri vardır. Biz de sesimizi onlar kadar çıkarabilsek, kuşkusuz onlardan daha tutarlı, daha
ileri siyasi nedenler ve gerekçelerle, sonuç olarak aynı şeyi söyleyeceğiz: Cunta’ya karşı mücadele edelim, cuntaya karşı direnelim.
Sonuç olarak bizimle aynı şeyleri söyleyen insanların nedenleri ve
gerekçeleri bizden daha geri ve tutarsız diye bugün onlara bu nokt ada saldırmak –uygun koşullarda ideolojik mücadele ve teşhir ayrı bir
şeydir- sekter bir anlayıştır ve bugün en hayati sorun olan Cunta’ya
karşı mücadelede bizi yalnız bırakır.
Sorunun bir başka yanı ise mahkemelerdeki tavırdır. Türkiye’de
sosyalistler mahkemelerdeki tavırları itibariyle tutarlı ve sağlam bir
gelenek oluşturamamışlardır. Poliste ve mahkemede siyasi görüşlerini açıkça ifade ederek, siyasi savunma yaparak mahkemeyi bir kürsü gibi kullanmak, suçlanan değil suçlayan olmak ve böylece mücadeleyi sürdürmek geleneği zayıftır.
Bu doğrultuda olumlu ve tutarlı davranışlar yok mudur? Vardır tabii. 12 Mart döneminde bu anlayışa uygun tavırlar gösterilmiş ve bugün de gösterilmektedir. Ve giderek bir gelenek haline geleceğine de
kuşku yoktur. Cunta, özellikle bu doğrultuda tavır alınan davaların
kamuoyuna yansımasını engellemeye, örtbas etmeye çalışmaktadır.
Tersine örnekleri ise, poliste ve mahkemede teslim olarak siyasi görüşlerini savunmayan, mücadeleyi değil, teslimiyeti teşvik eden tavırları ise radyo ve TV’de, günlük gazetelerde alabildiğine teşhir etmektedir. “Birbirlerini ele vererek çökertilen örgütler” propagandası12
Eylül’den beri süregelmektedir. Bunların bir kısmı yalan ve düzmece
olsa da, büyük bir kısmının doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. Dol ayısıyla bu noktada kendi gözümüzdeki çöpü görmeden başkalarının
gözündeki çapakla uğraşmak doğru değildir.
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Komünistler her olayda, her durumda çuvaldızı kendilerine, iğneyi
başkalarına batırmalıdırlar. Bu olayda da bunu yaptığımızda durumun bizim açımızdan çok iyi olduğunu söylemek mümkün değildir.
Her dönem, kendi özgül koşullarına bağlı olarak bazı mücadele biçimlerini ön plana çıkarır ve daha sonra, o dönem geçtikten sonra,
çeşitli kişi ve örgütler o dönemin öne çıkardığı o mücadele biçimlerini
ne ölçüde uyguladığına, onların gereklerini ne ölçüde yerine getirdiklerine göre yargılanır ve değerlendirirler.
Sözgelimi 12 Mart döneminde kendi özgücüne güvenerek oligarşiye başkaldırmak ve bunun için de o dönemin koşulları dikkate alınırsa –bu gözden kaçırılmamalıdır- silahlı mücadeleyi hayata geçirmek gerekmiştir. Dönemin ardından kişiler ve örgütler bu eylem biçimine göre yargılanıp değerlendirilmişlerdir. İşte, bu duruma benzer
bir biçimde bugün poliste, mahkemede, hapishanede direnme ve
mücadele etme aynı önemdedir.
Bu konuda sağlam ve tutarlı olanlar, iyi sınav verenler –elbette
başka özelliklerin ve niteliklerin varlığıyla birlikte- bu döneme damgalarını vurabilirler. İşte sorunun önemli bir yanı da budur. Gerek genel
olarak sosyalist hareketin, gerekse özelde proleter sosyalist hareketimizin bu konuda henüz iyi bir sınav verdiği söylenemez.
Proleter sosyalist hareketimiz açısından bakıldığında tek tek son
derece olumlu örneklerin yanı sıra, ser verip ser verip sır vermeyen
yoldaşlarımız, siyasi görüşlerini açıkça savunup işkencecilere meydan okuyarak “Evet, onu da biliyorum, gücünüz yetiyorsa gelin de
konuşturun bakalım” diyebilen yoldaşlarımızın yanı sıra, iki saatte
çözülen, TV ekranlarından “Anarşinin sona ermesi için Kurtuluş’un
liderlerinin yakalanması gerekir” diyebilenler çıkmıştır saflarımızdan.
Böyleleri azınlıktadır, böyleleri bir fıçı bal içinde bir kaşık katrandırlar
belki ama, bir kaşık katran bir fıçı balı yenmez hale getirebilir.
Örgütümüzün bu konuda vereceği sınav henüz bitmemiştir, dönem daha bitmemiştir. Örgütümüz diğer sınav alanlarında olduğu
gibi, esas temel olan ideolojik-siyasi çizgimizin sınavdan geçerek
doğruluğunun ve tutarlılığının kanıtlanmasında olduğu gibi, bu sözünü ettiğimiz alanda da iyi bir sınav vermelidir. Görevimiz her konuda
olduğu gibi, bu konuda da eksiğimize ve hatamıza gözlerimizi ka-
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patmadan, örgütümüzün bu konuda da iyi bir sınav vererek, döneme
her yönüyle damgasını vurmasını sağlamaktır.
EKİM DERGİSİ. Sayı 3. 17 Ekim 1982.
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KÜRDİSTAN’DA DA GELECEK
PROLETERYA SOSYALİZMİNİNDİR !
12 Mart döneminin ardından, o zamana kadar Türkiye’nin sosyal
ve siyasal mücadele sahnesinde gerektiği gibi yerini alamayan sosyo-politik bir olgu tam anlamıyla yerini almıştır: Kürdistan ve Kürt
ulusu gerçeğidir bu.
70’li yılların ortalarına kadar Türkiye sosyalist hareketinde yer
alan bütün akımlar ve örgütler ulusal sorunu Marksist-Leninist bir
çerçevede ele almamış ve kavramamışlardır. 71 döneminin en tutarlı
hareketi olan THKP hareketi bile Kemalistlerle ittifakı, Kürt ulusaldemokratik hareketiyle ittifaka tercih etmiştir.
Kendi hatalarına karşı amansız olmayan, onların gerçek bir özeleştirisini yaparak yürümeyen bir örgütün, ciddi bir siyasal örgüt olamayacağı ve kitlelere güven vererek onları örgütleyemeyeceğini bilen proleter sosyalist hareket, doğru ve tutarlı yanlarını geliştirip, yetkinleştirerek, yanlış ve tutarsız yanlarını ise sağlıklı bir tarzda
…………… …………… …………… ………….. yanlışlarını da açıklıkla ortaya koymuş ve kendi özeleştirisini de içeren Marksist-Leninist
anlayışı temellendirmiştir. 71 dönemine damgasını vuran THKP hareketini ve ondan da öncesini değerlendiren proleter sosyalist hareket, Türkiye sosyalist hareketine egemen olan sağ oportünist ve reformist anlayışın ulusal sorunda ulusal sorunda da sosyal-şovenizme
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tekabül ettiğini ortaya koymuştur. Bu gerçeğin saptanmasıyla birlikte
ulusal sorunda Marksist-Leninist kavrayış şekillenmiş ve doğuşundan itibaren örgütümüz tarafından savunulmuştur. Bunları kısaca
hatırlatmakta fayda vardır.
Türkiye devleti çok uluslu bir devlettir. Bu devletin sınırları içinde
sadece Türk ulusu değil, Kürt ulusu ve diğer ulusal azınlıklar da yaşamaktadır. Türkiye’de ulusal sorunu Kürt ulus sorunundan olmamakla birlikte, yani başka ulusal azınlıklar da bulunmakla birlikte,
(örneğin Ermeniler, Çerkezler, Araplar vb.) sorunun ağırlık noktası
Kürt ulus sorunudur. Ulusal soruna ilişkin yaklaşımda bu gerçeğe
gölge düşürülmemelidir. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme
hakkı (ayrı devlet kurma hakkı olarak) açıklıkla ve kararlı bir şekilde
savunulmalıdır. Ancak bu şekilde ezilen ulusun emekçilerine ve devrimcilerine güven verilebilir ve ortak örgütlenme ve mücadelenin
önündeki engeller kaldırılabilir.
Esas sorun ezen ulus milliyetçiliğine, ezen ulus şovenizmine karşı
mücadele etmektir. Ezilen ulusun milliyetçiliğine, yerel şovenizme
karşı, mücadele talidir, ama bu da ihmal edilmemelidir. Yine Kürt
ulusu üzerindeki ulusal baskının aynı zamanda sömürgeci bir baskı
olduğunu, Kürt ulusunun sömürgeci baskı ve zulüm altında olduğunu
saptayan proleter hareket, dört parçaya bölünmüş olan Kürdistan’ın
uluslararası bir sömürge olduğunu ve her parçanın bağlı olduğu bütüne göre (bu arada Kuzey Kürdistan’ın da Türkiye’ye göre) şekillendiğini ve değişik parçalarda ulusal-demokratik hareketin örgütlenme
ve mücadele düzeyinin de farklı olduğunu belirlemiştir. Böylece, değil
ulusal sorunun çözümünde izlenecek örgütlenme ve mücadele biçimlerinin, aynı zamanda bizzat ulusal sorunun kendisinin de mutlak
bir şey olmadığını kavrayan proleter sosyalist harekete Stalin’in şu
sözleri yol göstermiştir:
“Milli mesele mutlak bir şey değildir. Bu … { burada bir sözcük
okunamadı. HznN} değişmez bir şey olarak ele alınamaz. Var olan
düzenin değiştirilmesi genel meselesinin bir parçası olduğu için, milli
meseleyi, tamamen sosyal şartları, ülkede kurulmuş olan iktidarın
karakteri ve genel olarak sosyal gelişmenin seyri tayin eder.
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Çıkış noktası olarak somut tarihsel koşullar, sorunu koymanın tek
doğru biçimi olarak, diyalektik biçim, ulusal sorunu çözmenin anaht arı işte budur.”
Bütün bunların ışığında proleter sosyalist hareket ulusal sorunda
mücadele ve örgütlenme sorunlarına şöyle yaklaşmıştır:
“Bugün Kürt ulusal sorunu, Türkiye devrimci hareketinin temel sorunu değildir. Demokratik halk devrimi genel sorununun bir parçasıdır. Türkiye koşullarında sorunun nihai olarak iki biçimde çözümü
mümkün olabilir:
Birincisi, Türk ve Kürt devrimcilerinin öncülüğünde ve iki halkın
kurtuluş mücadelelerinin ittifakı ve tek bir devrimci dalga haline dönüşmesi sağlanarak;
İkincisi de, Kürt ulusal kurtuluş hareketi Kürt sosyalistlerinin öncülüğünde ve ayrı örgütlenerek, ulusal sorunu çözümleyebilir.
Biz, Türkiye ve Kürdistan’ın somut koşullarının birlikte mücadeleyi gerektirdiğini ve yukarıda açıkladığımız çözüm biçimlerinden
birincisini savunuyoruz. Birlikte mücadeleyi ve onun en iyi ifadesi
olan birlikte örgütlenmeyi gerçekleştirmek için çok yönlü bir mücadeleden yanayız. Yani, birlikte mücadeleyi savunuyorsak, elbette ki,
bunun objektif nedenleri olduğu için savunuyoruz. Ama aynı zamanda birlikte mücadelenin sübjektif koşullarının da -2üven sorunu- yaratılması gerektiği inancındayız.” (KURTULUŞ Sosyalist Dergi. Sayı 6.
Sf. 114-115.)
Ulusal soruna ilişkin Leninist yaklaşımını bu şekilde temellendiren
KURTULUŞ, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da diğer örgütlerden ve akımlardan farklı bir konumda olmuştur. Öyle ki, genelde
sosyalist hareket içindeki örgütleri “Türk solu” ve “Kürt solu” diye
gruplandıranlar, örgütümüzü ikisinin de içine oturtmakta güçlük çekmişlerdir. Bu güçlük doğaldır, çünkü biz Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketini temsil etmekte, Türk ve Kürt proletaryasının ortak
sınıf çıkarlarını savunmaktayız. Bizim farklılığımızın tek ve gerçek
nedeni, Marksist-Leninist çizgiyi benimsemiş olmamız ve savunmamızdır ve Marksizm-Leninizm tektir.
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Bizim dışımızda “Türk solu” diye ifade edilen gruplar ezen ulus
milliyetçiliğinin etkilerinden kurtulamayarak sosyal-şoven tavırlarını
sürdürmüşlerdir. Özellikle sömürgecilik gerçeğini kabullenmeyip, bu
gerçeği kabullendiklerinde ayrı örgütlenmenin zorunlu olacağı düşüncesiyle, birlikte örgütlenmeyi savunabilmek, buna teorik gerekçeler bulabilmek amacıyla sömürgecilik gerçeğini reddetmişlerdir. Bu
sorunun üzerine gittikçe daha da batağa saplanmışlar, kimileri TC.
devletini Türk ve Kürt uluslarının ortak-merkezi devleti bile ilan etmişlerdir. Bu ilanın ardından, hâlâ Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
etme hakkını savunma gülünçlüğünü sürdürmüşlerdir. Bilindiği gibi
bu hakkın savunulması ayrı devlet kurma hakkının savunulmasıdır.
Eğer Kürt ulusunun Türkiye sınırları içinde bir devleti varsa bu hakkın
savunulması gülünçlükten ve ikiyüzlülükten başka bir şey olamaz.
Daha başkaları ise Kürt ulusu ve Kürdistan gerçeğini uzun süre “yok”
saymışlar, “etnik” bir sorun olarak, “bölgesel gelişmede dengesizlik”
olarak görmüşlerdir. Legal Marksizmin batağında kulaç atan bu unsurlar, uzun süre lafta bile ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkını savunmamışlardır. Sözüm ona yasa-dışı olan T”K”P ise programında tek bir cümleyle ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkını
savunduğunu söyleyip, parantez içinde (Kürtler, Lazlar, Çerkezler)
diyerek bu soruna verdiği önemi ve nasıl kavradığını ortaya koymuştur.
“Türk solu”nu oluşturan sosyal-şoven grupların KURTULUŞ’a
eleştirileri iki noktada toparlanabilir: Birincisi, soruna eğilişimizin ve
bu konuda üzerimize düşen propaganda, ajitasyon ve diğer pratik
faaliyetleri ısrarla ve kararlı yürütmemizi kavrayamayarak, bu çabal arın samimi olmadığı ve Kürtleri “etkilemek” için yapıldığı doğrultusunda idi. İkincisi ise, Kürdistan’ın sömürge olduğu tezinin yanlış
olduğu ve eğer bu tespit doğruysa ayrı örgütlenme ve mücadelenin
zorunlu olacağı noktasında idi. Bu “eleştirilere” gereken cevabı aradan geçen yıllar ve cereyan eden olaylar fazlasıyla vermiştir. Ortak
örgütlenme ve mücadelenin objektif koşullarının Türkiye’de ve Kürdistan’da olduğunu gören KURTULUŞ’un sübjektif engelleri –güven
sorununu- çözmek için yürüttüğü ve aynı zamanda komünist ve enternasyonalist faaliyetin de tastamam kendisi olan bu çabaları kavrayamamışlardır. Öte yandan, sömürgecilik gerçeğini görmeden, değil
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komünist ve enternasyonalist olmak, değil Kürt emekçilerine ve devrimcilerine güven vererek ortak örgütlenme koşullarını yaratmak,
tutarlı bir demokrat bile olunamayacağını, ezen ulus şovenizminin
etkilerinden kurtulunamayacağı bu unsurlarca kavranamamıştır.
“Kürt solu” diye ifade edilen Kürdistan’daki devrimci-demokratik
örgütlerin ise tümü de sömürgecilik gerçeğini görüp, tahlil etmişler,
ancak yine tüm tümü ezilen ulus milliyetçiliğinin etkilerinden sıyrıl amayarak ayrı örgütlenme anlayışının savunucuları olmuşlardır.
Kısaca ulusal soruna ilişkin gelişmeyi özetleyecek olursak, genelde ulusal sorun ve özellikle bu sorunun ağırlık noktası olan Kürt ulus
sorunu artık bir daha örtbas edilemeyecek bir şekilde hem sosyalist
hareketin, hem de bütün toplumun gündemine gelmiş ve kendini
kabul ettirmiştir. Ve bu sonuçta KURTULUŞ’un önemli bir payı olduğu bir gerçektir. Ancak uzun yıllardır süren bir çarpıklık –ki sorunun
doğru kavranışının ve çözümünün de önündeki en büyük engel olan
bir çarpıklıktır- KURTULUŞ’un dışında devam etmiştir.
Genelde ezen ulusun sosyalistlerinin ezen ulusun şovenizmiyle
mücadele etmeleri ve ayrılma özgürlüğünü savunmaları gerekirken,
ezilen ulusun sosyalistlerinin de ezilen ulusun milliyetçiliğiyle mücadele ederek birleşme özgürlüğünü savunmaları söz konusu olamamıştır. Ezen ulusun sosyalistlerinin –Kurtuluş dışında- bu soruna
doğru yaklaşmayarak üzerlerine düşeni yapmamaları, Kürt sosyalistlerini uzun yıllardır yapmakta olduklarını yapmaya devama zorlamıştır. Yani ezen ulusun şovenizmiyle mücadeleyi de sürdürmüşler, bu
durum da onlarda yerel milliyetçiliğin etkilerini güçlendirmiştir. Öyle
ki, Kürdistan’da ortaya çıkan (başlangıçta birçoğu Türkiye’deki devrimci hareketlerin bir uzantısı olarak örgütlenmeye başlamalarına
rağmen) örgütlenmelerin tümü bir süre sonra ayrı örgütlenme ve
mücadeleyi savunma noktasına gelmişlerdir. Ama bu nokta aynı zamanda komünist ve enternasyonalist çizgiden uzaklaşmak ve şu
veya bu ölçüde ezilen ulusun milliyetçiliğinin etkisi altında kalmak
demektir. Kürdistan’da anti-sömürgeci ulusal-demokratik harekete
burjuva ve küçük-burjuva milliyetçiliğinin egemen olması, bu milliyetçi çizgilerin kendilerine “sosyalist” ve “komünist” sıfatlarını uygun
görmekten ve genel olarak sosyalizmin propagandasını yapıyor gö-
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rünmekten alıkoymamıştır. Bunun temel nedeni artık bütün dünyada
ve özellikle bağımlı ve sömürge ülkelerde olduğu gibi Kürdistan’da
da sosyalizmin ulaşmış olduğu prestij ve sempati (bu arada özellikle
Türkiye’de sosyalizmin ulaştığı yaygınlık ve örgütsel düzey) ve Kürdistan işçi ve emekçilerinin sosyalizme duydukları ilgidir. Bu milliyetçi
çizgilerin sürdürdükleri mücadele yöntemleri, özellikle birbirlerine
karşı kullandıkları yöntemler sonucunda Kürdistan’daki ulusal demokratik harekete önemli darbeler de vurmuşlardır. (Bu konuda özellikle PKK hareketinin ayrı değerlendirilmesi zorunlu olacaktır.)
Geçmişte bu milliyetçi çizgilere karşı ideolojik mücadelemiz yetersiz kalmıştır. Her ne kadar ideolojik mücadelenin hedefi olarak ezen
ulus şovenizmi doğru saptanmış doğru saptanmış ve bu hedefe yönelik ideolojik mücadele ağırlık taşımışsa da, ezilen ulus milliyetçiliğine karşı yapılması gerekenlerin yeterli bir düzeyde yapıldığı söylenemez.
“Bütün ulusların herhangi bir biçimdeki burjuva milliyetçiliğine karşı başarıyla mücadele edebilmek
için, bugünkü durum karşımıza
proleter mücadelesinin ve proleter
örgütlerinin birliğini koruma görevini, ulusal tecrit doğrultusunda
burjuva çabalarına rağmen bu
örgütleri uluslararası bir birlik içinde toplama görevini koymaktadır.”
(Lenin.)
“Tüm ulusal sorunun ¾ ünü
oluşturan büyük Rus şovenizmi
karşısında yerel şovenizm o kadar
önemli değildir, ama yerel çalışma
bakımında …………ülke insanları
bakımından ….Bu şovenizm birinci dereceden bir önem taşır.
Birleşmeyi engelleyen o üç ana
etkenin, yani Rus şovenizmi, fiili
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eşitsizlik ve hele şovenizme dönüştüğü zaman yerel milliyetçiliğin…
(Stalin’den aktaran KURTULUŞ. Sayı 6. Sh 129)
İşte bu çerçevede milliyetçilikle mücadelede yetersiz kalınması
(bu görevi esas olarak üstlenmek durumunda olan Şoreş’in geç ve
ancak bir sayı çıkabilmesi) hem Kürdistan’da daha yaygın ve güçlü
ilişkilere sahip olmamızı, hem de var olan ilişkilerimizin siyasi olarak
daha nitelikli hale gelmelerinin önünde ciddi bir engel olmuş, hatta
ezilen ulus milliyetçiliğinden etkilenmeler söz konusu olabilmiştir.
Bugün dünden daha az olmak üzere, Türk yoldaşlarımızda bulunabilecek olan ezen ulus milliyetçiliğinin etkilerinin kalıntılarına karşı
–pratikteki görünümü ulusal soruna ilişkin yeterli duyarlılığı göstermeme olabilir- öte yandan da Kürt yoldaşlarımızda bulunabilecek
olan ezilen ulusun milliyetçiliğinin etkilerinin kalıntılarına karşı –
pratikteki görünümü güvensizlik tohumlarını da taşıyan bir çerçevede
ulusal soruna ilişkin aşırı bir duyarlılık gösterme olabilir- mücadele
etmek ve örgütümüzde var olan komünist ve enternasyonalist anlayışı sağlamlaştırmak ve pekiştirmek görevimizdir. Ancak, bu kalıntıları da abartmamak gerekir. 60 küsur yıldır doğu kavranıp, bu kavrayışa uygun teorik ve pratik faaliyetlerin yürütülmediği bir ülkede, birkaç
yılda bu soruna ilişkin her türlü yanlış ve eksik kavrayış kalıntılarının
sona ermesini düşünmek fazla iyimserlik olur. Eğer birkaç yılda örgütümüz saflarında bu sorun esas olarak aşılmışsa, bu bile bir başarıdır. KURTULUŞ’un bu konudaki politikasının tutarlılığının ve örgütün
duyarlılığının bir ürünü ve sonucudur.
Kürdistan’da yürüttüğümüz propaganda ve ajitasyonun etkisi küçümsenmeyecek boyutlarda olmuştur. Leninist örgütlenme anlayışına uygun olarak Türk ve Kürt proleterlerinin tek bir partide birliği ve
partinin Kürdistan’da seksiyon örgütlenmesini gündeme getiren
KURTULUŞ’un örgütlenme alanında adımları yetersiz kalmıştır. Yeterli bir düzeye ulaşamayan örgütlenmesinin geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması 12 Eylül koşullarında mümkün olamamıştır.
12 Eylül koşullarında büyük şehirlere ve büyük sanayi merkezlerine çekilme taktiği Kürdistan’da uygulanamamıştır. 12 Eylül öncesinde yeterli bir düzeyde olmayan örgütlenme, bu dönemde varlığını
sürdürememiştir. Genel örgütlenme düzeyimiz ve güçlerimiz elverdiği
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ölçüde Kürdistan’daki örgütlenmemize canlılık kazandırmak önümüzdeki önemli bir görevdir. Yaşanan tecrübelerden çıkarılacak
dersler ışığında Kürdistan’daki örgütsel çalışmalara hız vermek zorunludur.
Sonuç olarak Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme hakkını savunan ve ulusal sorunu demokratik halk devrimi genel sorununun bir
parçası olarak ortaya koyan KURTULUŞ, kendini diğer akımlardan
ayırmayı bilmiştir. Örgütümüz içinde her türlü önyargı, duyarsızlık ve
güvensizlik kalıntıları giderilerek, kaynaşma, yakınlaşma ve gerçek
proleter sınıf dayanışmasının gerektirdiği her türlü ayırımı reddeden
“betonlaşan” disiplinle hareket ettiğimizde sadece Türkiye’de değil,
Kürdistan’da da gelecek proletarya sosyalizminin olacaktır.
EKİM DERGİSİ. Sayı 3. 17 Ekim 1982.
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ŞOREŞ Çıkarken Kürdistan’da Durum
ŞOREŞ Sömürgeci Baskıların Yoğunlaştığı Bir Dönemde
Çıkıyor
Kürdistan'daki baskı ve terör, sömürgecilerin sıkıyönetimleri aracılığıyla giriştiği zulüm uygulamaları, halkımızın ulusal ve demokratik
mücadelesini durdurmaya yönelik diğer tedbirler, bugün dayanılmaz
boyutlara ulaşmıştır. Halkımız adeta kendi toprakları üzerinde yok
olmak tehdidi altındadır ve sömürge zincirinin sırtındaki soğukluğunu
gün geçtikçe daha açık bir biçimde hissetmekte, sömürgeci mekanizmayla daha somut bir biçimde karşılaşmaktadır. Denilebilir ki,
isyan dönemlerinden bu yana halkımız bu denli yaygın ve bu denli
sert saldırılarla karşı karşıya kalmamıştır.
Kürdistan'ın 20 şehrinden 15'i sıkıyönetim altındadır. Diğer beş
şehirde de sıkıyönetime benzer uygulamalar vardır. Kısacası, buralarda da fiili bir sıkıyönetim gündemdedir. Bölgenin birçok yerleşme
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biriminde, özellikle de ulusal bilincin geliştiği yörelerde (Urfa, Mardin,
Diyarbakır, Siirt, Hakkâri, vb) sık sık baskınlar olmakta, bu baskınlara
sayısı on binleri aşan askeri güçler katılmakta, halkımıza gözdağı
vermek için uçakların, zırhlı araçların ve hakiki mermilerin kullanıldığı
tatbikatlar yapılmakta, şehir ve kasabalarda güpegündüz gövde gösterileri düzenlenmektedir.
Özellikle köylere yapılan baskınlarda (ki bu baskınların yapıldığı
köyler genellikle yoksul köylülerin yaşadığı, yani ağalara ait olmayan
köylerdir) köylüler meydanlarda sıra dayağından geçirilmekte, kadınların, genç kızların namuslarına tecavüz edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı köylerini terk eden yoksul Kürdistanlıların sayısı bir
hayli kabarıktır.
Türkiye'deki sömürgeci yapının bir özelliği olarak, bölgeye de
yansıyan bir takım demokratik haklar (Kürtlüğü ifade etmek koşuluyla
dernek kurmak, yayın çıkarmak, miting ve yürüyüşler düzenleyebilmek, vb.) bugün ayaklar altına alınmıştır ve ilerici bütün yayın organlarının basılması ve bölgeye sokulması yasaklanmıştır. Devrimcilerin, demokrat güçlerin kurduğu, içinde çalıştığı bütün derneklerin
faaliyetleri ya durdurulmuş, ya da derneklerin kapısı mühürlenmiştir.
Siyasi grupların çalışmalarına engel olmak için ayrıca birçok tedbir
alınmış ve özellikle sıkıyönetim tarafından bu grupların varlığının
tümüyle ortadan kaldırılması doğrultusunda sürekli operasyonlara
başvurulmuştur. Bu operasyonlar, en yoğun biçimde, Kürdistan devriminde mücadeleci, ihtilalci bir anlayışı savunan veya bu yönde bir
eğilim içinde olan gruplara karşı düzenlenmektedir. Bugün sıkıyönetim zindanlarında binlerce devrimci ve demokrat yatmaktadır. Bunların hemen hepsine günlerce süren işkenceler yapılmıştır. Zaten işkence, bugün Kürdistan'da, halkımızın günlük yaşantısı içinde yer
alan doğal bir olay haline getirilmiştir.
İşte ŞOREŞ, koşulların bu denli ağırlaştığı, bölgede ilerici yayınl arı taşımanın, okumanın adeta bir cesaret işi haline sokulduğu bir
dönemde çıkmaktadır. Yolların, köylerin, kasabaların sık sık arandığı, her türlü denetimi sağlamak için olağanüstü çabaların gösterildiği
böylesi bir dönemde, Şoreş'i Kürdistan çapında dağıtmak, okutabilmek görüldüğü gibi başlı başına bir olaydır. Ve her şeye rağmen
Kurtuluşçular bu zorlukları göğüsleyerek, barikattan aşarak, Şoreş'in
görevlerini yerine getirmesi için mücadele edeceklerdir. Koşullar ne
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kadar ağır olursa olsun ve yine koşullar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın, bu görevden kaçınmak söz konu değildir. Bu görevin en iyi bir
biçimde yerine getirilmesinin bir örgütlenme sorunu olduğunu bir an
bile unutmadan bu yolda mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kürdistan'da Mevcut Duruma Yol Açan Nedenler
Kürdistan'da sömürgeci baskıların bu denli yaygınlaşması, 15 şehirde sıkıyönetim ilan edilmesi, hangi gelişmelerin sonucudur? Kısaca bu ve benzeri sorulara cevap vermeye çalışalım.
Bilindiği gibi, ülkemiz sömürgeciler tarafından dört parçaya bölünmüştür. Ve bugün ülkemizin bütün parçalarına bakıldığında karşımıza şu olgular çıkmaktadır.
Suriye Kürdistanı'nda ciddi bir ulusal hareketten bahsedilemez.
Ulusal bilinçlenme sınırlıdır. Ve buradaki Kürt örgütlenmeleri faaliyetlerini ağırlıkla Kürdistan'ın diğer parçalarındaki mücadeleye destek
olmaya indirgemişlerdir. Hatta Suriye yönetiminin (ki bu yönetim
özünde sömürgecidir) bazı Kürt örgütlerine (Kürdistan Yurtsever Birliği'ne) kapılarını açtığı ve onlara yardımcı olduğu da görülmüştür.
Suriye Kürdistan’ında Baas'ın dışında Komünist Partisi de örgütlüdür. Sovyetler, çizgisini savunan bu parti, legal olarak çalışmakta ve
Baas'la aynı cephenin içinde yer almaktadır. Bu partinin içinde Kürtlerin etkin oldukları -genel sekreteri olan Halit Bektaş Kürt’tür- bilinmektedir.
Irak Kürdistanı'nda da, yıllardan beri süren bir mücadele vardır
ve burada Kürtlerin varlığı kabul edilmektedir. Hatta Kürtlere Baas
iktidarınca özerklik bile tanınmıştır. Güney Kürdistan diye adlandırılan bu bölgede halen faaliyet gösteren, silahlı güçlere sahip Kürt
örgütleri bulunmaktadır. Ulusal hareketin gelişmiş olduğu bu Kürdistan parçasında, halkımızın ulusal ve demokratik mücadelesi devrimci
bir önderlikten yoksundur ve halen milliyetçi önderlik tarafından yönlendirilmektedir. (Bu milliyetçi önderlik, halkımızın mücadelesini
geçmişte İran Şahı’na ve emperyalizme dayanarak sürdürmeye kalkışacak kadar gericileşmiş ve teslimiyetçi bir çizgi izlemiştir.)
İran Kürdistanı’ndaki durum ise son dönemlerde ilginç boyutlar
kazanmıştır. İran'da Şahlığa karşı verilen mücadele süreci içinde ve
şahlığın yıkılışından sonra, bu bölgede halkımızın geniş kesimleri
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tarafından desteklenen bir ulusal hareket gelişmiştir. Bu bölgedeki
ulusal harekete, bağımsız bir örgütlenme olan (yani, sadece İran
Kürdistanı'nda örgütlenen ve bu bölgede özerkliği önüne hedef olarak koyan) İran Kürdistanı Demokrat Partisi -İKDP- öncülük, etmektedir.
İran Kürdistanı'ndaki ulusal hareket, Humeynici yönetimin tüm çabalarına rağmen bastırılamamıştır. Bölgede birçok yerleşme birimi,
Kürt direnişçilerinin denetimindedir ve Kürdistan gerçeğine, Kürt halkının ulusal ve demokratik taleplerine açık açık karşı çıkılamamakt adır. (Elbette ki bu duruma yol açan nedenlerin başında İran'daki özgül durum ve bunun İran Kürdistanı üzerindeki etkileri gelmektedir.)
En kaba hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız bu gerçeklerden çıkan
iki önemli sonuç vardır.
Birincisi, örgütlenme sorununa ilişkindir. Yazımızın konusu bu
olmadığı için, sorunun bu yanı üzerinde durmuyoruz.
İkincisi, Kürdistan'ın herhangi bir parçasında ortaya çıkan gelişmeler diğer parçaları da şu veya bu ölçülerde etkilemesine rağmen,
diğer parçalardaki gelinmelerin belirleyicisi olmamaktadır. Kısacası,
bugün İran Kürdistanı'ndaki duruma, esas olarak, Kürdistan'ın diğer
bölgelerindeki gelişmeler değil, İran'da gelişen olaylar yol açmıştır.
Irak Kürdistanı için de, Suriye Kürdistanı için de aynı olgu geçerlidir.
Eğer nesnel durumu olduğu gibi değil de, kendi niyetlen doğrultusunda değerlendirerek gerçekleri çarpıtanlar varsa, bu çarpıklığa da
«nesnel durum böyledir» deniliyorsa, bu görüş sahiplerinin hayal
dünyasında yaşadıklarını ve çizgilerinin Kürdistan'ın işçilerini ve yoksul köylülerini hiçbir zaman gerçek kurtuluşa götürmeyeceğini de
bilmelidirler. Biliniyorlarsa, bu gerçeği kavramıyorlarsa, bunu onlara
biz anlatmalıyız. Ergeç Kürdistan gerçeği, bu anlayış sahiplerinin
hayal dünyasını yıkacak ve ayaklarının yere basmasını sağlayacaktır.
Kısaca anlattığımız bu gerçeklerden çıkarmamız gereken sonuç,
bugün bölgemiz Kürdistan'da görülen gelişmelerin esas nedenlerini
hem Türkiye genelinde, hem de bölgemiz özgülünde aramamız gerektiğidir.
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Bugün Kürdistan'ın 15 şehrinde ilan edilen sıkıyönetimin, gün
geçtikçe şiddetlenen sömürgeci baskı ve saldırıların en önemli nedenleri şunlardır:

1 - Türkiye işçi sınıfının ve diğer emekçi kitlelerin gelişen
muhalefeti, Türkiye devrimci hareketinin güçlenmesi:
Türkiye'de son dönemlerde, başta işçi sınıfı olmak üzere bütün
halk kitlelerinin düzene karşı kendiliğinden de olsa muhalefeti gelişmeye ve oligarşi'yi ciddi olarak kaygılandırmaya başladı. Ayrıca, henüz işçi sınıfı içinde güçlü bir şekilde örgütlenememiş de olsa, geniş
emekçi kitleler arasında yaygın ve örgütlü bağlara sahip olmasa da,
Türkiye devrimci hareketinin bir hayli güçlendiği göze çarpmaktadır.
Dağınıklık ve örgütsüzlük henüz aşılamamıştır ama son yıllarda düzenlenen eylemler, meydana gelen olayların tüm toplumu etkileyen
boyutlara sıçraması, sosyalizmin gün geçtikçe daha geniş yığınlar
tarafından sempatiyle karşılanması, benimsenmesi, vb. olgular, oligarşiyi yeni tedbirler almaya, sıkıyönetimi ilana, demokratik hakları
daha çok kısıtlamaya ve devleti daha çok yetkinleştirmek için çabalara girmeye zorlamıştır.
Sıkıyönetimin ilan edildiği 20 şehrin 5'i Türkiye şehirleridir. Bunlar
İstanbul.. Ankara, İzmir, Hatay ve Adana'dır. Bu beş şehrin içinde
İstanbul, İzmir ve Adana Türkiye işçi sınıfının önemli bir kesimini
barındırmaktadır. Ayrıca bu şehirler, politik merkezlerdir ve buralardaki gelişmeler, tüm Türkiye'yi etkileyecek bağlantılara sahiptir. Yine
bu şehirlerde gittikçe yükselen bir anti-faşist mücadele söz konusudur. Oligarşinin bu beş şehirde sıkıyönetim ilan etmesi birçok yönlerden değerlendirilebilir:
a- Bu beş şehirde sıkıyönetim aracılığıyla denetim sağlamak, bir
yanıyla tüm Türkiye'deki gelişmeleri kendi iktidarını tehdit etmeyecek
düzeylerde tutabilmek olanağını şimdilik oligarşiye sağlamaktadır.
b- Devrimci hareket, işçi sınıfı içinde sağlam mevziler kazanam amıştır ama gittikçe yayılan, birçok öncü unsuru yetiştirmeye başlayan, kendiliğindenciliği aşamamış da olsa, bir işçi sınıfı hareketi gelişmektedir. Ve bu sınıfın geniş kesimleri (üstelik de en militan kesimleri) bu şehirlerde yaşamaktadır. Oligarşi, başta sıkıyönetim ol-
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mak üzere aldığı tedbirlerle, gelişen bu hareketin bilinçli ifadeler kazanmasını engellemeyi amaçlamıştır.
c- Bu beş şehirde siyasi grupların ağırlıklı bir faaliyetleri vardır. Ve
en yaygın ilişkilere bu şehirlerde sahiptirler. Oligarşi, tedbirleriyle,
devrimci hareketin güçlenmesini durdurmak, sıkıyönetimiyle, bu siyasi grupların çalışmalarını engelleyerek onları yok etmeyi hedeflemiştir.
d- Bu şehirlerde yükselen anti-faşist mücadelenin önüne geçmekle, faşistlerin buralarda örgütlenmesine ve etkinliklerinin gelişmesine
destek olunabilmektedir. Örgütlü bir faşist hareket, -ki bu hareketin
ipleri oligarşinin elindedir- oligarşi için politikalarını hayata geçirmede
yedek bir güç olarak gereklidir.
«Bugün işçi sınıfı ve diğer emekçi halk kesimlerinin yükselen mücadelesi, oligarşi açısından en büyük sorunu teşkil etmektedir. Bu
mücadelenin durdurulması veya devrimci özünden koparılarak, onların iktidarlarını tehdit etmeyecek bir doğrultuya sokulması ve böylece
kontrol altına alınması için tedbir üzerine tedbir alınmaktadır. Sıkıyönetimin ilanına neden olan en önemli faktör devrimci hareketin güçlenmesidir; sınıf mücadelesinin daha keskin boyutlara ulaşmasıdır;
anti-faşist mücadelenin yaygınlaşmasıdır.» (Kurtuluş, Sayı: 31, sf:
76-77)

2 - Kürt ulusal hareketinin yükselişi:
Türkiye Kürdistanı'nda son dönemlerde sömürgecileri bir hayli tedirgin eden gelişmeler olmuştur. Kürdistan'da, özellikle geniş aydın
çevresi içinde yaygınlaşan ulusal bilinçlenme, kısa sürede sosyalizme yönelmeye başlamış ve bu çevreler, henüz sağlıklı, bütünlüklü bir
devrim anlayışına ulaşamamış da olsalar, öğrendiklerini, kavradıklarını kitlelere götürmenin çabası içine girmişlerdir. Son yıllarda Türkiye Kürdistanı'nda halk kitlelerinin saflarında yükselmeye başlayan
ulusal ve demokratik muhalefet küçümsenmeyecek boyutlar kazanmışsa, bu olgunun içinde Kürdistanlı aydınların katkısı bir hayli büyüktür.
Kürdistan'da bugün halkımızın ulusal ve demokratik mücadelesi,
sömürgeci-oligarşiyi sürekli yeni tedbirler almaya zorlamaktadır.
Başvurulan baskı politikaları yanında, bölgedeki toprak ağalarına,
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aşiret beylerine, işbirlikçi ticaret burjuvazisine, tefecilere gerekli destekler yapılmakta ve Kürdistan'da bu uşak güçlerin kitleler üzerindeki
etkinliklerinin (dini, siyasi, aşiretsel, feodal, vb.) sürmesine özel dikkat gösterilmektedir.
Sömürgecilerin Kürdistan halkının mücadelesinden ne kadar rahatsız oldukları, yoğunlaştırılan ((bölücülük» yaygaralarından da
anlaşılmaktadır. Çünkü ne zaman Kürdistan'da halkımız ulusal ve
demokratik taleplerini yükseltmeye başlasa, sömürgeciler dört koldan
“vatanın bölünmezliği” demagojisiyle şovenizmi alabildiğine körüklemeye başlamaktadırlar.
Bu demagoji aynı zamanda Türkiye'de gelişen toplumsal muhalefeti de etkisizleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür bir propaganda sömürgeci - oligarşi için, emekçi halk kitlelerinin dikkatlerinin saptırılması acısından da bir hayli yararlı olmaktadır. Gerçi bu politika, son
dönemlerde etkisini kaybetmeye başlamıştır ama yine de sömürgeciler bu yöntemi kullanmaya devam etmektedirler.
Kürdistan’da gelişen kapitalizm ve İran ile Irak Kürdistan'larında
yükselen Kürt ulusal hareketleri de ulusal ve demokratik bilincin ve
muhalefetin sömürgecileri ve yerli işbirlikçilerini tehdit eden düzeylere ulaşmasında önemli birer faktör olmuşlardır.
Türkiye'deki toplumsal muhalefetle birlikte ve onun bir parçası olarak halkımızın yükselttiği ulusal mücadele, sömürgeci-oligarşiyi 20
ilde sıkıyönetim ilanına ve birçok baskı tedbirlerine başvurmaya zorlayan en önemli etkenler olmuşlardır.

3- Sömürgeciler arasındaki çelişkiler, Türkiye'de gittikçe
büyüyen ekonomik, siyasi, vb. sorunlar:
Sömürgeci-oligarşi, gelişen toplumsal muhalefeti durdurmak ve
büyüyen ekonomik sorunlara çözüm bulmak için CHP hükümeti aracılığıyla birçok tedbirler aldı. Ancak alınan bu tedbirler sorunları
çözmek bir yana, onları daha da çoğalttı. 14 Ekim seçimlerinden
sonra iş başına gelen AP hükümeti de CHP'nin kendisine miras bıraktığı sıkıyönetimi daha çok “sıkılaştırarak” ve yaygınlaştırarak yine
CHP tarafından hazırlanan birçok yasaları meclisten geçirerek sömürgeci-oligarşinin egemenliğini güçlendirmeye çalışmaktadır.
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IMF, vb. emperyalist kuruluşların dayatmaları sonucu önce CHP
tarafından, daha sonra da AP tarafından devalüasyon ilan edilmiş,
alınan ekonomik tedbirleri birçok zamlar, gittikçe yükselen hayat pahalılığı izlemiştir. Olağanüstü propaganda yapılarak sunulan ekonomik önlemler (!) Türkiye'de her geçen gün hayatı daha çekilmez hale
getirmiş ve sömürgeci-oligarşinin hükümetleri bir türlü ekonomik istikran sağlayamamışlardır. Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığı, sistemin ilişki ve çelişkilerinin şiddetle yansıması, bu istikrarsızlığın t emel nedenlerindendir. Ve görünen odur ki, sömürgeci-oligarşi, ekonomik sorunların ve bunun toplumda yarattığı sonuçların önüne kolay kolay geçemeyecektir.
Sömürgeciler, kendi aralarında izlenecek politikalar konusunda
çelişki halindedirler. Bu çelişkiler değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Emperyalist ülkelerle ilişkilerde, alınacak ekonomik kararlarda,
halka karşı uygulanacak saldırılarda, devletin yetkinleştirilmesi için
gerekli olan önlemlerde, vb. sorunlarda bu farklılıklar yansımaktadır.
Özellikle sömürgecilerin, hükümetleri aracılığı ile uyguladıkları politikaların çeşitliliği, bu politikaların halka karşı olan özünü ortadan kaldırmaz. Tam tersine, bugüne kadar sömürgecilerin işbaşına gelen
bütün hükümetleri, ekonomik, sosyal, siyasi, vb. açılardan hep mevcut olan sömürü düzenini, değişen koşullara uygun bir biçimde yürütmeye çalışmışlardır. Bu hükümetlerin farklılığı, Kürdistan sorunu
karşısında, genellikle, fazla göze batmamaktadır. Denilebilir ki, sömürgecilerin kendi aralarındaki dalaşmaları, Kürt ulusal hareketi söz
konusu olduğu zaman, büyük ölçülerde, bir yana bırakılmaktadır.
Sömürgecilerin izlenecek politikalar konusunda aralarında süregelen çatışmalar, ekonomik durumun her geçen gün bozulmaya devam
etmesi ve bunun yol açtığı sosyal, siyasi, vb. sonuçlar; 20 ilde uygulanan sıkıyönetimin, demokratik haklara yönelen saldırıların, kısacası
günümüzdeki gelişmelerin en önemli nedenlerindendir.

İran Kürdistanı'nda Durum
Şahlığa karşı mücadelede İran halklarının devrimci bir önderlikten
yoksun olması ve mücadelenin önderliğinin esas olarak orta sınıfların damgasını taşıması nedeniyle, başta Kürdistan sorunu olmak
üzere İran'ın resmi devlet sınırları içindeki Azerbeycan, Kuzistan ve
Belucistan bölgelerinde yaşayan halkların da sorunlarına köklü çö-
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zümler bulunamadı. Ve buralarda yaşayan halklar, Şahlığın devrilmesinden sonra kendi kaderlerini tayin etme yolunda mücadelelerini
Humeynici yönetime karşı da yükseltmeye çalıştılar. Özellikle İran'ın
Kürdistan bölgesinde Kürt halkının direnişi tüm dikkatleri üzerinde
topladı ve İran genelinde önemli gelişmelere neden oldu.
İran'da iktidarı ele geçiren güçler, ilk dönemlerde ezilen ulusların
sorunlarına karşı olumlu bir yaklaşım gösterdiler. Ancak sarsılan
devlet otoritesi güçlendikçe farklı tavırlar gelişti ve “İslam Cumhuriyeti” altında birlikte yaşamaktan (!) dem vurularak bu ulusların taleplerine sırt çevrilmeye başlandı.
Şahlığa karşı mücadele süreci içinde ve özellikle de Şahlığın devrilmesinden sonra İran Kürdistanı'ndaki ulusal hareket bir hayli gelişmiştir ve bu mücadelenin başında yer alan İran Kürdistanı Demokrat Partisi -İKDP- silahlı güçlere sahiptir. Ayrıca Irak Kürdistanı'ndaki
direnişe önderlik eden örgütlere bağlı bazı güçler de İran Kürdistanı'ndaki mücadeleye fiilen katılmak üzere bu bölgeye gelmişlerdir.
İran Kürdistanı'nda ordu birlikleri ve yönetim tarafından örgütlenen
devrim muhafızları denen güçlerle, Kürt direniş güçleri arasında çatışmalar büyüyünce, Humeyni bu tehlikeye (!) karşı İran çapında genel seferberlik ilan etti ve bizzat kendisini ordunun başına atayarak
tüm güçlerin Kürt ulusal direnişini yok etmesi için harekete geçmesini
emretti. Çarpışmalar kısa sürede büyüdü. Birçok yerde sömürgeci
güçler yenilgiye uğradı. İran'daki bazı güçler, Kürdistan’daki direnişten yana tavır aldı. Bazı güçler de sorunun görüşmeler yoluyla çözülmesi için yönetime çağrılarda bulundu. Olayların hızla geliştiği ilk
günlerde, Humeynici iktidar birçok sol yayını ve örgütleri kapattı.
İran'daki ilerici güçlerin faaliyetlerini yasakladı. Böylelikle Kürt ulusal
direnişi bastırılmaya çalışılırken; diğer yandan da İran'daki devrimci
ve demokrat güçlerin örgütlenmelerine ve çalışmalarına engel olunmak istendi.
Kürt direnişi kendisinden üstün güçler karşısında önemli yerleşme
birimlerinden çekilmek zorunda kaldı. Peşmergelerin mücadelesi
değişik boyutlar kazandı. Dağlık bölgelere ve köylük yörelere kayan
direniş hareketi, askeri birliklere, karakollara, şehirlerdeki stratejik
mevzilere saldırılar biçiminde yoğunlaştı.
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Aynı dönemde, Humeynici yönetimin de kendi sorunlarına çözüm
getiremeyeceğini anlamaya başlayan İran işçi sınıfı ve diğer emekçi
kitleler arasında huzursuzluk gelişmeye başlamıştı. İran'da iktidara
ağırlık koymaya çalışan güçler arasında sürtüşmeler de buna eklenince, İran genelindeki durum karmaşık bir görünüm kazandı.
İşlerin karışmaya başladığı bu dönemde İran'daki Amerikan elçiliğinin işgali gündeme geldi. Amerikan elçiliğinin işgal edildiği ilk günlerde Humeyni bu hareketi «kişisel olarak desteklediğini» açıkladı.
Olayın boyutları kısa sürede büyüdü. Bazergan hükümeti istifa etti ve
olay hızla anti-Amerikan bir havaya dönüşerek dikkatler bu sorun
üzerinde toplandı. Amerikan elçiliğinin işgali, dünya çapında yeni
gelişmelere yol açarken (Amerika'nın rehineleri kurtarmak için gerekirse İran'a müdahale edeceğini açıklaması ve bunun yol açtığı gerginlik) İran içinde de gelişebilecek bir Amerikan saldırısına karşı tedbirler alınmaya başlandı.
Elçilik olayı, İran'daki halk kitlelerinin dikkatini iyice dışa yöneltti.
Ayrıca olayın Şahın kişiliği etrafında döndürülmesi (İran halklarının
şahlığa karşı devam eden öfkelerinin sömürülmesi) ve bu yönde yapılan yoğun propaganda sonucu, Humeynici yönetim gelişen huzursuzluğun önüne geçti. Halk kitleleri Amerika tehlikesine karşı duyarlı
bir hale geldi. Ve iç sorunlar daha tali bir plana itildi.
İran Kürdistanı'ndaki harekete önderlik eden İKDP, ortaya çıkan
durum üzerine ateşkes ilan etti ve Amerikan emperyalizmine karşı
alınan tavırları desteklediğini açıkladı.
Amerikan elçiliğinin işgali olayı, bir yanıyla İran halklarının antiemperyalist bilincini geliştirirken ve dünya çapında Amerikan emperyalizmine karşı bir tavır biçimine dönüşürken; diğer yanıyla da Humeynici yönetimin başta Kürdistan'da gelişen ulusal hareket olmak
üzere, İran halklarının yoğunlaşan muhalefetinin yumuşatılmasında
ve saptırılmasında bir araç haline dönüştü. Uzun bir süredir bu olayın
canlı tutulması, İran yönetiminin bilinçli bir politikası olmuştur.
ABD'nin başarısız kurtarma saldırısı, sorunun İran çapında alevlenmesini getirmiştir. Humeyni yönetimi bundan da başarılı bir biçimde
yararlanmasını bilmiştir.
İran Kürdistanı'ndaki direnişin ilk dönemlerde yol açtığı gelişmeler
hafızalardan silinmemiştir. Özellikle direnişin Irak ve Türkiye sömür-
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geci güçlerini nasıl rahatsız ettiği, o günlerde bu ülkelerin yöneticileri
arasında trafiğin yoğunlaşmasından ve Türkiye'deki bölücülük teranelerinin yükselmesinden de hatırlanmaktadır.
Bugün İran Kürdistanı'ndaki ulusal hareket, hedefine ulaşamamıştır ve İran yönetimiyle sorunu çözücü bir anlaşmaya varamamıştır.
Bölgeden alınan haberler ve İran’daki gelişmelerin vardığı nokta,
çatışmanın süreceği yönündedir. Humeynici güçlerin özerkliğe kolay
kolay yanaşmayacağı açıktır. Ve Kürt ulusal hareketini yok etmek
için kozlarını sonuna kadar kullanacaklardır.
İran Kürdistanı'ndaki ulusal hareketin kalıcı bir başarıya ulaşması
bu hareket içinde devrimci bir önderliğin alternatif olarak gelişmesiyle, İran genelinde isçi sınıfı hareketinin öncüsü olabilecek organizasyonun mücadeleye damgasını vurmaya başlamasıyla söz konusu
olabilecektir.
Güney Kürdistan’da Yeni Gelişmeler
Irak Kürdistanı’nda 1975 yenilgisinin ardından sömürgeci Baas iktidarına karşı direnen bazı güçler yeniden toparlanarak örgütlenmeye
çalıştılar.
Güney Kürdistan'daki ulusal harekete uzun bir zaman önderlik
eden Irak Kürdistanı Demokrat Partisi - IKDP - yenilginin ardından,
1976 yılında bir konferans düzenleyerek geçmiş mücadelenin, bir
değerlendirmesini yaptı ve hatalarını mahkûm etti. Partinin İran Şahı
ve emperyalizmle kurduğu ilişkilerin Kürt halkının çıkarına olmadığı
ve ulusal hareketin feodal güçlere karşı tavır alamadığı açıklandı.
Yenilginin nedenlerini esas olarak partinin politikasına bağlayan
1976 konferansı sonunda mücadeleden çıkan derslerin ışığında yeniden ilişkilerin toparlanması ve mücadelenin yükseltilmesi doğrultusunda Geçici Komite adıyla faaliyetler hızlandırıldı.
Aynı dönemlerde, mücadele içinde yer alan başka bazı güçler de
biraraya gelerek Kürdistan Yurtsever Birliği adıyla bir örgüt kurdular.
Bu örgütlenme belirli bir süre Suriye'de üstlendi. Geçici Komite, ağırlıkla Güney Kürdistan'ın Behdinan Bölgesinde; Kürdistan Yurtsever
Birliği de Soran bölgesinde örgütlendiler ve eylemlerini yoğunlaştırdılar.
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Her iki örgüt birbirini emperyalizmle işbirliği yapmakla, ihanetle
suçluyor ve zaman zaman aralarında silahlı çatışmalar oluyordu. Bu
çatışmaların en büyüğü Türkiye Kürdistanı'nda (Hakkari'de) meydana geldi. İki örgütün binlerce taraftarı 'birbirine girdi. Yüzlerce kişi
öldü. Irak ordusuna esir düşenler oldu. Ayrıca içlerinde Kürdistan
Yurtsever Birliği'nin bazı yöneticilerinin de bulunduğu birçok kişi Geçici Komite'nin eline geçti.
İran Kürdistanı’ndaki olaylar sırasında her iki örgüt de buradaki
ulusal direnişe destek olmaya çalıştı. İran KDP, bu iki örgütün aral arındaki iç çatışmayı İran Kürdistanı'na taşımamalarını istedi.
1970 yılında IKDP ile Irak yönetimi arasında varılan özerklik anlaşması dört yıl boyunca uygulanamadı. Sömürgeci Baas, IKDP'yi
oyalayarak Kürdistan bölgesine Arapları yerleştirmeye başladı. Kürdistan'ın sınırlarının tespit edilmesi için gerçek anlamda bir nüfus sayımı yapılmasına karşı çıkan Baas yönetimi, 1958 yılında yapılan
nüfus sayımını temel alıyordu. Birçok Kürt köyleri boşaltılarak buralarda yaşayanlar ülkenin güneyine, yani Arap halkının yaşadığı yörelere yerleştiriliyordu. 1975'te savaşın tekrar başlamasının temel nedenleri bunlardı.
1975 yılında IKDP yönetimi Şahlık ve Amerikan emperyalizmiyle
ilişkilerini geliştirmiş ve onların yapacağı yardıma büyük ölçülerde bel
bağlamıştı. Irak ve İran yönetimi arasında suçlamalar hızlanmış ve
iki ülkenin sınırlarında çatışmalar yoğunlaşmıştı.
İran ve Irak'ın arasında arabuluculuk yapan Cezayir'in çabaları
sonucu iki ülke anlaşmaya vardı. İran, Kürt direnişine gösterdiği desteği çekti. Paniğe kapılan IKDP yönetimi, halkın geniş kesimleri m ücadeleye destek olmasına rağmen teslim olma kararı aldı ve direnişe
son verdi.
Geçici Komite'nin çizgisi milliyetçi, demokrat bir karakter taşımaktaydı ve süreç içinde daha çok sosyalizmden etkilenmeye başlamıştı.
Ancak bu olguya rağmen Geçici Komite henüz bazı feodal çevrelerle, aşiretsel güçlerle geçmişten kalma bağlarını koparamamıştı. Ve
bunlar partinin politikasında yansıyordu. Öte yandan ise, geçmiş
mücadeleye önderlik eden güçlerin bir kesimi de tekrar partiyi ele
geçirmek için harekete geçmişlerdi.
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Yakın zamanda Irak Kürdistanı Demokrat Partisi'nin kongresi yapıldı ve partinin yönetimi, Güney Kürdistan'daki direnişin yenilgiyle
sonuçlanmasından bu yana, daha geri plana çekilmiş olan güçlerin
(yenilginin asıl sorumluları) eline tekrar geçti. Üstelik bu güçlere karşı
daha ileri bir çizgiyi (Geçici Komite'nin politikasını) savunanlar liste
bile çıkaramadılar. Bunlar, ortaya çıkan durum üzerine partinin yönetimini tanımayarak ayrıldılar ve halen Güney Kürdistan'daki diğer
bazı güçlerle yeni bir örgütlenme yaratmaya çalışmaktadırlar.
Güney Kürdistan'da, Kürt halkının sömürgeciliğe karşı süren mücadelesi uzun bir geçmişe sahiptir ve buradaki ulusal hareket, Kürdistan'ı bölüşen ülkelerin sömürgecilerinin sık sık uykularını kaçıracak düzeyde etkiler yaratmıştır. Ancak bu mücadele, özünde feodallerin ve burjuvazinin çıkarlarını savunan bir örgütlenme etrafında
dönmüş ve ulusal hareket tutarlı bir devrimci önderlikten yoksun
kalmıştır. Geçici Komite'nin geçmiş önderliklere göre daha ilerici olan
çizgisi, bu bölgedeki mücadelenin önderliği açısından olumlu bir
aşamaydı. Ancak bugün partinin tekrar eski yöneticilerinin eline
geçmesi, teslimiyetçi ve uzlaşmacı bir karakterde olan bu güçlerin
mücadeleyi ne ölçülerde yükseltebileceği ve Baas sömürgecilerine
karşı Kürt emekçilerinin çıkarlarını ne ölçülerde savunabileceği tartışma götüren bir sorun haline gelmiştir.
Bugün Güney Kürdistan'da IKDP saflarında ortaya çıkan durum
nedeniyle, bu bölgedeki Kürt halkını zor günler beklemektedir. Irak
KDP'nin konumu Türkiye Kürdistanı'nda da yankısını bulmuştur ve
bu gelişme halkımızın sömürgeciliğe ve yerli gericiliğe karşı yükselen
mücadelesi üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır.

Görevlerimiz Üzerine
Türkiye ve Kürdistan’daki gelişmeler, koşulların daha da zorlaşacağı günlere gebedir. Sömürgeciler ve yerli gericiler, Kürdistan halkının ulusal ve demokratik muhalefetinin gelişmesini engellemek, tümüyle yok etmek için önümüzdeki dönemde saldırılarını daha bir
yoğunlaştıracaklardır. Devrimci ve demokrat güçlere yönelik operasyonlar hızlanacak ve halkımızın bağrında filizlenen anti-sömürgeci
direnişi kırmak isteyeceklerdir. Sömürgecilerin aldığı yasal tedbirler,
devleti yetkinleştirmek için yaptıkları düzenlemeler, bir yanıyla Türkiye devrimci hareketini, başta işçi sınıfı olmak üzere Türkiye halkının
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yükselen mücadelesini bastırmak amacındaysa; diğer yanıyla da
Kürdistan halkının anti-sömürgeci direnişini bastırmak, ezmek içindir.
Çünkü bugün sömürgeci-oligarşinin içine girdiği çıkmazların, ekonomik, sosyal, siyasal, vb karmaşık görünümün, ağırlıkla sürükleyicisi,
Türkiye ve Kürdistan'da emekçi halkların yükselttiği muhalefettir.
Bugün toplumsal muhalefet yaygın ve güçlü olmasına rağmen
dağınık ve örgütsüzdür. Anti-sömürgeci güçler, sömürgeci-oligarşiye
karşı ortak harekete geçememekte, sömürgeciler ve yerli uşakları bu
durumdan yararlanarak baskı ve terörlerini, değişik biçimde, ama
gittikçe yoğunlaştırarak sürdürmektedirler. Son dönemlerde antisömürgeci saflarda görülen yakınlaşmalar ve ortak davranma yolunda atılan adımlar, biraraya gelebilecek tüm anti-sömürgeci grupları
kapsamadığı için, bugünden görülen odur ki, birtakım olumlu görünümlerine rağmen, sömürgeciliğe ve yerli gericiliğe karşı halkımızın
yükselttiği muhalefeti toparlayamayacak ve bu muhalefete önderlik
edemeyecektir. Halkımızın sempatiyle karşılayacağı, aktif bir biçimde
destekleyeceği bir anti-sömürgeci birlik, ancak bütün güçleri içerdiği
ve mücadeleci bir anlayışı savunduğu zaman söz konusu olabilecektir. Oysa anti-sömürgeci birlik yolunda adım atan bu güçlerin bugüne
kadarki pratiklerinden çıkan sonuçlara bakıldığı zaman (hepsi için
geçerli olmasa da), bunların mücadeleci, ihtilalci bir anlayışa sahip
olmadıkları görülmektedir.
Yine bazı anti-sömürgeci güçler, tavırlarıyla hep birlik önüne engeller çıkarmışlar, anti-sömürgeci saflarda düşmanlığa yol açıcı bir
yol izlemişlerdir.
Bütün bu zorluklara rağmen bugünkü koşullarda sömürgecilerin
saldırılarına karşı koymanın en önemli yolu, anti-sömürgeci bir birlik
için çaba göstermek, böylesi bir birliğin oluşması için mücadeleyi
geliştirmektir.
Sağlıklı, mücadeleci bir programa sahip bir anti-sömürgeci birlik,
halkımızın ulusal demokratik mücadelesinde atılmış ileri ve önemli
bir adım olacaktır. Bu tespitten çıkarmamız gereken sonuç, antisömürgeci güçlerin bir araya gelmeleri ve güçlerini Kürdistan halkının
düşmanlarına karşı harekete geçirmeleri için mücadeleyi yükseltmemizdir. Yani birlik için mücadele etmemizdir. Birliğin, istemekle
oluşmadığı görülüyorsa, o zaman hem böyle bir birliğin gerekliliğinin
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yaygınca propagandası yapılmalı; hem de biz kendi mücadelemizi
bu birliğin sağlanması doğrultusunda daha etkili olabilecek düzeylere
çıkarmalıyız.
Sömürgecilerin ve yerli dayanaklarının saldırılarına karşı mücadele yöntemlerimizde, koşulları gözönünde bulundurmalı, halkımızın
bilinçlenmesinin ulaştığı düzeyi unutmamalı ve her şeyden önemlisi
kendi örgütlülüğümüzün ve gücümüzün konumunu bir yana bırakmamalıyız. Bu tespitlerden hareketle gelişen koşullarda, sömürgecioligarşinin politikalarını etkisizleştirmek için hareketli olmak, muhalefeti yaygınlaştırıp güçlendirmek bir zorunluluktur. Bugünkü koşullarda, hiçbir biçimde alanı sömürgecilere terk etmemeli, ele geçen her
olanağı zorlayarak Kürdistan halkının mücadelesini daha çok kitlelere dayanacak biçimde geliştirmeli, güçlendirmeliyiz. Siyasi faaliyetlerimizde sömürgeci baskı ve zulmü teşhir edici, halkımızın ulusal ve
demokratik direnişinin mevziler kazanmasını sağlayıcı bir çizgi izlemeliyiz. İşbirlikçi çevrelerin, halkımızı bölmek için çabalayan sömürgecilere destek olmak amacıyla başvurdukları tüm yolları tıkamaya yönelik adımlar atmalıyız. Kürdistan işçilerini ve yoksul köylül erini, diğer emekçi kesimlerini, ulusal ve sınıfsal mücadelenin içine daha çok çekmek için, bir yandan kadrolara yönelik örgütlenmeyi güçlendirici tedbirler alırken; diğer yandan da propaganda ve ajitasyon
faaliyetleri yoğunlaştırılmalıdır. Mücadelenin biçimleri çoktur. Eğer
somut duruma uygun bir mücadele ve örgütlenme anlayışını egemen
kılabilirsek, bu anlayışın sosyal pratikte doğruluğunu gösterebilirsek,
Kürdistan halkının anti-sömürgeci mücadelesine önderlik edebilmemiz de nesnel bir gerçek haline gelebilecektir.
Kısacası, gelişen koşullarda, halkımızın sömürgeciliğe ve işbirlikçi
güçlere (ticaret burjuvazisine, toprak ağalarına, aşiret beylerine, tefecilere) karşı yükselen muhalefetini örgütleyebilmek ve antisömürgeci tüm güçleri harekete geçirebilmek için ihtilalci bir anlayışı
ve bu anlayışı yansıtacak bir mücadeleyi savunmalı ve bu doğrultuda
eylemlerimizi geliştirmeliyiz. Sömürgecilere ve uşaklarına karşı, pasifist, teslimiyetçi, uzlaşmacı bir politikayla çarpışılamaz. Mücadeleci
olmayan bir anti-sömürgeci birlik, kof bir birliktir ve halkımızın içinde
hiçbir zaman kalıcı mevziler kazanma şansına sahip olamayacaktır.

ŞOREŞ’in Mücadelemizdeki Yeri
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Kürdistan'ın uzun bir dönemdir süregelen parçalı durumu ve Türkiye Kürdistanı'nda uygulanan sömürgeci politika, Kürtlerin varlığının
ve dillerinin inkâr edilmesi, Kürdistan halkının Türk dili, kültürü, tarihi
ve diğer değerleri ile eğitilmesi (sömürgeci egemenliğin çıkarları doğrultusunda) gibi olgular, bugün özellikle Kürdistan'ın aydın çevrelerinde Türkçenin yaygın bir biçimde kullanılması sonucunu doğurmuştur. Sosyalizme sahip çıkan güçler bile, çıkardıkları yayınlarda bu
dille propaganda yapmakta, görüşlerini bu dille yaymaya çalışmaktadırlar. Kürtçeye karşı uygulanan bu fiili baskılar, Kürtçenin yazı dili
olarak şimdiye kadar etkin bir biçimde kullanılamaması (Kürtlerin
varlığının bile inkâr edildiği koşullarda bu olgu anlaşılır bir şeydir),
halkımız bir yana, aydınların bile Kürtçe yazıları okumada zorluk
çekmeleri gibi gerçekler, içinde bulunulan somut koşulları bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir.
ŞOREŞ, bu gerçeklerin bilinciyle yayın hayatına, ağırlıkla, Türkçeyi kullanarak başlamaktadır. Ancak bu durumun hep böyle süregideceği sanılmamalıdır. Bir yandan somut koşullara uygun, yayın
alanında mücadeleyi sürdürürken; diğer yandan da Kürdistan'da halkımızın ulusal kurtuluş mücadelesinin yükselmesine bağlı bir biçimde, bu ulusal mücadelenin bir parçası olarak, Kürt diliyle propaganda
ve ajitasyonun da gelişeceği, yaygınlaşacağı olgusuyla karşı karşıya
kalacağımızı şimdiden görmeli, bu yolda üzerimize düşen görevleri
yapmak için hazırlıklı olmalıyız. Şoreş'i çıkarırken soruna bu bakış
açısıyla baktık ve Kürtçe yazılarda, Şoreş'in yayını düzenli bir hale
dönüştükçe (daha doğru bir ifadeyle örgütlenme ve mücadele güçlendikçe, Kürdistan özgülünde örgütlenme kalıcı hale dönüştükçe, bu
süreç içinde Şoreş veya başka adlar altında yayınlanacak olan yayınlarda propaganda ve ajitasyon dili olarak daha çok Kürtçenin kullanılması için mücadele edilecektir) dergimizde yer alacaktır.
ŞOREŞ, hareketimizin bir merkezi yayın organı olarak faaliyetine
başlamaktadır. Ancak onu diğer yayın organlarından ayıran bazı
özellikler vardır. Şoreş, hareketimizin Kürdistan'daki özerk örgütlenmesine diğer yayınlardan daha çok katkıda bulunacaktır. Ve ağırlıkla
bölgede halkımızın ulusal ve demokratik mücadelesinin sorunlarıyla
(örgütlenme ve propaganda görevlerini yerine getirmek için mücadele edilecektir) ilgilenecektir. Özerk örgütlenmenin inşasında atılan
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adımların gelişmesine bağlı olarak, Şoreş, bu özerk yapının merkezî
yayın organı olacaktır.
ŞOREŞ, ilk sayılarında Kürdistan'daki anti-sömürgeci mücadele
içerisindeki yanlış anlayışlarla mücadele edecek, milliyetçi eğilimleri
ve çizgileri teşhir edecek, oportünist ve revizyonist grupların Kürdistan devrimindeki etkilerini kırmaya çalışacaktır.
Bugün Kürdistan’da milliyetçi görüşler küçümsenemeyecek ölçülerde yaygındır. Üstelik son dönemlerde bu milliyetçilik daha çok
sosyalizme sahip çıkmakta, dolayısıyla da kendisini gizlediği için
daha çok tehlikeli olmaktadır. Milliyetçiliğin halâ etkin olmasında
önemli bir elken, ülkemizin değişik bölgelerinde yükselen ulusal hareketlere damgasını vuran önderliklerden güç almasıdır. Özellikle
sosyalizmin son yıllara kadar, Kürdistan’daki gelişmelerin içinde ciddiye alman bir olgu olamaması, Türkiye Kürdistanı'nda görülen ulusal hareketlere feodallerin ve burjuva milliyetçilerinin önderlik etmesi
milliyetçiliğin bu konumda olmasının temel nedenleridir.
Ayrıca sosyalizme duyulan sempatinin yaygınlaşması, ulusal kurtuluştan yana olan güçlerin bu ideolojiden etkilenmeleri, Kürdistan
devriminin temel sorunlarının gün geçtikçe daha çok sosyalizm perspektifiyle ele alınması, dünya çapında ve Türkiye'de, işçi sınıfı m ücadelesi içinde ciddi bir tehlike olan revizyonizmin de kendisine temsilciler bulmasını sağlamıştır. Bugün Kürdistan’da anti-sömürgeci bir
kimlikle, revizyonizme sarılmış ve onu Kürdistan devrimine bulaştırmış gruplar vardır.
Bu gerçekler mücadelemizin önündeki zorlukları göstermektedir.
Bunları aşmadan, milliyetçi ve revizyonist grupların etkilerini kırmadan, Kürdistan'da tutarlı bir önderliğin oluşamayacağının bilincinde
olan hareketimiz ve onun bir parçası olan Şoreş, bu güçlerle mücadeleyi ilk günden kabul etmiştir ve ideolojik saldırılarının hedefi bu
güçler olacaktır.
ŞOREŞ
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Sevgili İlyas,
Nihayet senden bir haber alabilmek, az da olsa konuşabilmek beni çok sevindirdi, moralimi düzeltti adeta. Uzun süredir sessiz kalışın
nedeniyle bayağı merak etmiştim, acaba ne oldu diye, neyse, işlerinin böylece olumlu halledilmesine sevindim.
Kamil seninle telefonla görüştüğünü, önümüzdeki hafta sonu (25
inde) buluşacağınızı söyledi. Seninle konuştuktan sonra daha rahat
ve güvenli bir hava içinde olduğunu sezinledim. Ve artık bazı şeyleri
anlamakta zorluk çekiyorum veya halen zorluk çekiyorum diyelim,
daha doğru olur. Neyse, her şeyi bir gün karşı karşıya gelip enine
boyuna konuşabileceğimizi umut ediyorum.
Sevgili dostum, Sosyalist İşçi’nin durumuyla ilgili kararı ilettiğimde
aldığım cevap aynen şu oldu: “Böyle bir yetki tanınmadığını, böyle
bir şeyin olmayacağını, sürdürmemiz gerektiğini” söylediler. Sonra
hemen arkasından Kamil’le de konuştular, ama ben, bana söylenenleri yeterince doğru aktarabilmiş olmak için bir kez de yazayım dedim. Şimdi anladığım kadarıyla sendeki son sayıyı dizeceğiz, çünkü
barış yazıları güncelliği geçince de basılabilecek kadar iyi mi, hepsi,
bilemiyorum. Her neyse, bir şekilde bu yayını burada sürdüreceğimize göre benim de bir talebim var. { İsveç’ten Z.S. arkadaşın ilettiği
mektupta bu bölüm sonrasında yayın için gereken “dizgi makinası”
sorunu anlatılıyor. El yazması iki sayfa –bir yaprak- olan mektuba ek
olarak C.K’dan gelen el yazması mektubun 4 sayfasının –iki yaprakorijinali eklenmiş. HzlN}
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C.K’nın, Z yoldaş üzerinden ilettiği M.AYÇİÇEK’e Mektup
{ Z yoldaşın mektubuyla birlikte iletildi. HzlN }
Bugün seçimler üzerine yazı yazacaktım. Lakin dün gece uykusuz
kalmam ve üşümem sonucu bugün kendimde yazı yazacak akıl bulamadım. Bir yığın hesap kitap not, fakat ortada yazı yok. Artık yarına kaldı. Aslında bu seçimler üzerine dayandırılabilecek fazla yorum
da mümkün gibi görünmüyor. Ama önemli bir şeyler ortaya çıktı. Birincisi, halkın “tekrar geliyor!” demagojisine Cunta’nın sandığı kadar
önem vermediği, Sunalp hep bunun üzerine yatırım yaptı. Ama tutmadı. Etkisi yok değil ama iktidar verecek kadar ölçüde değil. İkincisi
de halkın hâlâ parlamenter alternatifler üzerine oynamak konusunda
kararlı olduğu. Bu pek iyi bir şey değil. Eski AP ve CHP’liler boş oy
propagandası yapmış olmalarına rağmen boş oyların toplamı ancak
900.000 ki 77 seçimlerinde de 500.000. Yani bu kadar fark hiç önemli değil. Biz hiç olmazsa yığınların parlamenter eğilimlerinin şu ya da
bu ölçüde olduğunu kestiriyorduk. Ama boykotçular iyi düşünmeliler.
Bu seçimlerin gösterdiği bir başka şey de Cunta’nın açık lâf etmese de desteklediğini her şeyiyle belli ettiği Sunalp’in ayvayı yemesiyle ortaya çıkan gerçek. Yığınların, öyle fazla cunta meraklısı olmadığı. Gerçi Sunalp gibi kötü bir temsilci seçilmiş olması da önemli. Ama
şu gerçek ortada: Demek ki “odunu da koysalar” seçtiremezlermiş.
Ama unutmamak lazım: Sunalp da 4 milyon oy aldı. Bu az bir destek
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değil. Kürdistan’da da ağaları aday yapmışlar. Hatta Urfa’da bir t anesi kürsüye çıkmış sadece “Marhaba” demiş ve inmiş. Garibin
Türkçesi, hepsi o kadar. Kürtçe konuşmak da yasak. Ne desin? S anırım bir miktarda baskı uygulanmıştır. MDP fena oy almadı Kürdistan’dan.
Seçimlerle ilgili hiçbir özgün olay duymadık. Sadece İstanbul’da
MDP mitinginde bir polis vurulmuş. Gizli tutuldu. Galiba DS’ciler
bombalı pankart asmışlar, o patlamış. Doğru mu, tam bilmiyorum. Bir
de Kürdistan’da iki aşiret arasında olay olmuş, yaralılar varmış ama
ölen yok galiba.
Kısacası oldukça sakin bir seçim geçti. Cuntamız morardı. Evren
şimdi “biz zaten tek parti iktidarı gelsin istiyorduk, oldu işte” diyor.
Ama Özal, herif “iktidarı sana vereceğiz” deyinceye kadar huzursuz
olduğunu gösteriyordu. Zaten bir yığın dedikodu dönüyor. MDP içindeki hezimet havası yaygın. Çoğu partiye uğramıyormuş bile. Herhalde fareler gemiyi terk ediyorlar. Yeni partilerin, yani AP ve
CHP’nin devamı olduğunu gösteren partilerin, oyları geri alacaklarını
sanıyorum. Kısa zamanda bir yumuşama olması mümkün değil. Sıkıyönetim devam edecek ama bir müddet sonra politik faaliyet yaygınlaştıkça legalite zorlanacaktır. O zaman biraz daha rahatlarız sanırım. Ama tehlike her zaman var.
Bu GK içinden bahsedeyim biraz da.
Biliyorsun, bu adamlar örgütü kendileri bırakıp gitmişler. Kendilerine iyi davranılmamış, sekterlik yapılmış. Bunlara ben de karşı çıktım. Ve şimdi herkes bu konuda özeleştiri tutumunda.
Benim katılmadığım şeyler yönetici arkadaşlarda da onlarda da
vardı. Ama bir farkla: Ne olursa olsun, örgüte bağlı olmak gerekir
diye düşünüyorum. Ortaya çıkan sorunlar örgüte bağlılık çözülmelidir. Ve şimdi tartışma içerisinde çözüyoruz. Eskiye göre daha ileri
anlayışlar gelişiyor. Bu acıdan kendimize güvenmemiz gerekir. Ama
bu yoldaşlar, örgüte değil Doğan’a bağlılar. Bu, gün gibi ortada. Doğan bunu reddediyordu ama kimseyi inandıramaz. Canları sıkıldığında zanda tutup ayrı örgüt kurdular. Bu benim açımdan ilişkiyi kesmek
için yeterli suç. Böyle davranana güvenilmez. Öyle oldu mu işler senle ben arasındaki ilişkiye döner. Sen ben ayrıldık mı örgüt bölünür,
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birleştik mi birlik olur. Bu saçmalık. Buradan hiçbir yere gidilmez.
Örgütsel yapıya bağımlı olmaya uğraşmak gerekir. Böyle düşünmeme rağmen Türkiye’nin ayrılıkçılık geleneklerini göz önünde tutarak
bu arkadaşların sorgusuz sualsiz geri dönmeleri kararını aldık. Tartışarak çözecektik. Ama bu defa başladılar, yok, “raporda bize hizip
diyorsunuz”, yok ”Hulki meselesi ne olacak?”. Onları da hallettik bahane kalmadı. Bu defa başladılar; “Konferans gayrımeşri olacaktır”,
“tasfiyeci merkez hizibin yeni örgütlenmesi GMK”, “eşit şartlarda katılacağımız birlik kongresi olmazsa olmaz”. Ve bunlar hep alacaklının
borçluya karşı tutumu içerisinde. Öbür yazdığım mektupta da “kız evi
tutumu” diyordum. Bunlar beni bıktırdı. Aslında bunlar bıktırmazdı
da, ama görüyordum ki, biz birlikçilik adına ne adım atsak, bir tek
olumlu değerlendirme yok. O zaman bu kararları bizim birlikçilikten
değil zaaflarımızdan dolayı aldığımız kanaatindeler. İstedikçe verileceğini sanıyorlar. Kendileriyle görüştüm, anlattım. “Bakın, bu işler
sizin değerlendirdiğiniz gibi değil. Biz birlikçi bir mantık gereği bunları
yapıyoruz. Bile bile kendimizi dezavantajlara sokuyoruz. Siz bunu
zaaf ifadesi olarak alıyorsunuz. Yanılırsınız. Galiba sizin birliğe pek
niyetiniz yok. Bu örgütü fesh etmelisiniz. Adam gibi, diğer adamları
da örgüte alacağız. Bizim sayılarla derdimiz yok. Sayıda size her
zaman basarız. Bizim için bu önemli değil. Birlikçi mantık önemlidir”
diye uzun uzun sanırım 5 saat anlattım. Sonunda da dedim, “önerge
cebimde”. Toplantıya az bir zaman kaldı. O zaman bir aydan fazla
vardı. Eğer fesh etmezseniz ben bu önergeyi oya sunacağım ve
kuşkunuz olmasın, kabul edilir. Düşünmek lazım filan dedi vatandaş.
Aradan günler geçti, ses seda yok. Toplantı geldi çattı. Ben de önergeyi oya sundum ve “ihtiyarın” red oyuyla kabul edildi. Bu arada
GK’cılar bu önergenin kabul edilip edilmeyeceğine dair araştırma
yapıyorlarmış. Bu, niyetlerini bence tam ortaya koydu. Kendilerince
bir “birlik manevrası yaptıkça” , onlar da buna cevap veriyorlardı.
Ama şimdi biz sekter, ayrılıkçı !!!, bir karar alarak birlikçi olmadığım ızı gösterdik. Onlar da rahatladılar. Şimdi bize “artık savaş açacaklarını” söylüyorlar. Açmazlarsa hatırım kalır. Onlar işlerin gizli gittiği,
kimsenin kimseden haberdar olmadığı şartlarda örgüt olmanın kolay
olduğunu sanıyorlar. Elbette bu şartlarda kolaydır kendini örgüt diye
yutturmak. Gizlilik nasıl olsa çok şeyi örtüyor. Kim ne bilecek ne ol-
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duğunu? 12 Mart’tan sonra da böyleydi. Önüne gelen bir santral komite kurup örgüt oluyordu. Bu şartların böyle harcanmasına neden
olan akılsız insanlara zerre kadar minnetim yok. Üstelik insan kazanmak için ben ne kadar yırtınırım, herkes bilir. Ama böyle tutumlar
insana cinnet getirtir. Kim ne yaparsa yapsın bu tren yürüyecek. Kopan vagonlar da beklesinler kendilerini sürükleyecek lokomotifi. Dönerken rastlarsak alırız!
Bu işte “ihtiyar” tuhaf bir tutum aldı. Kaptan gidince ilk madde sekreterlik işi idi. Ben iki gerekçeyle benim olmama karşı çıktım. Aslında
bu en kolay çözümdü. Birincisi teorik çalışmaların yatacağı ki, benim
açımdan bu çok önemli. Bu işi ben de bırakırsam kimsenin dürtükleyici olabileceğini sanmıyorum. Buna herkes katılıyor. Uzlaştıkça formüller öne geliyordu. “Sıfat bana ait, işler yardımcıya” gibi. İkinci
karşı olduğum nokta da zaten buydu. Eğer benden başka bir sekreter seçemeyecek isek bizim durumumuz kötü. Bu işi geçiştirmek yanlış olur, şimdi tartışıp çözülmeli diyordum. Çünkü kimin ne zaman
yakalanacağı belli değil. Yarın ben de yakalandım, re olacak o zaman? Bu durumda seçemeyen, yarın hiç seçemez. O zaman dünya
gözüyle şu işi tartışalım ve çözelim istedim. Bu gerekçelere herkes
katıldı. Bu sorunu büyütmemek gerekir diyerek bir yoldaşı aday gösterdim. Tabii bu yoldaş konusunda “ihtiyar”ın pireleri deve oldu. Önceden onunla da konuşmuş ve itiraz gerekçelerini sormuştum. Bu
konuşmamızda “onu korumak gerekir” dedi. Bir başka konuşmamızda da “onun başka pratik görevi var, iki görev birden olmaz” dedi.
Bunun üzerine beynim attı. “Hem diyorsun korumak lazım, hem de
adamı korunmayla alakası olmayan pratik görevini hatırlatıyorsun.
Bu nasıl çelişki. O zaman senin derdin başka”, dedim. “O zaman sen
bir aday önerirsin, ben de bunu. Oylarız, kim yeterli oyu alırsa o olur,
biter iş” dedim. Bu kez yine bana döndü “sen ol” dedi. Gerekçelerime
de “doğru” demişti. “Olmaz, oylayacağız bu işi” dedim. Bunun üzerine bu kez beni suçladı. “Bu GK önerisiyle sekreterlik işi arasında
bağlantı var” dedi. “Ayıptır” dedim, “demek ki ben sekreterin yakal anacağını önceden biliyordum. Çünkü adam yakalanmadan bir ay
önce ben bu önergeyi yazıp herkese dağıttım”. Tabi bunlar derdinin
kendisinin sekreter olması ve sekreterden vatandaşa da illet olmasının semptomları. Ama bunları herkes gördü. Kendisini fena halde
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yıpratıyor. Toplantı boyunca hemen hiçbir şeye oy vermedi. Kendisini PB’ye önerdim, oraya da girmedi. Şimdi “mücadele edeceğim”
deyip duruyor. Aramızda sosyalizm anlayışı farklılığı varmış. Birlikçi
değilmişiz. Bir de gitmiş GK’cılara CK sizi Dev-Yol gibi görüyor diye
de fışfık vermiş. Ne yapıyor anlamıyorum. Yazacakmış. Yazsın da
görelim bakalım, gereken cevabı da alır.
Şimdilik burada bitiriyorum mektubu, ancak sığar, sonra gene yazarım.
Hoşça kalın.
Devrimci selamlar.
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ÖRGÜTÜMÜZDEKİ GÜVEN SORUNU ÜZERİNE
C.GÜNEŞ.
Örgütümüzün halen içinde bulunduğu sürecin, tarihinde en yoğun
iç sorunlarla yüz yüze kaldığı bir süreç olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Mevcut aşmak durumunda olduğumuz sorunların bir
kısmı olağan dönemlerin olumsuz mirası olarak açıklanabilecekken
bazıları ise olağanüstü dönemde çıkabilecek sorunlar olarak ele
alınmalıdır. Karşı devrim güçlerinin açık saldırıya geçtiği ve devrimci
güçlerin yenilgi yıllarında örgüt bünyesinde genelde benzer sorunlarla, özelde kendine özgü sorunlarla karşılaşılabileceği açık bir gerçekliktir. Olağanüstü dönemlerin geliştirdiği veya yarattığı iç sorunlar;
çeşitli boyutlarda kayıplara neden olmasının yanında, yaşanmakta
olan süreçteki ağır etkilerine rağmen daha sağlam temellerde ve
daha hızlı ilerleyebilmenin de nedenleri olabilirler. Çünkü yenilgi yıll arı aynı zamanda daha sağlıklı ileri yürüyebilmek için de iyi bir okuldur. Bu, esas olarak dünün, bugünün ve geleceğin daha yoğun bir
çabayla somut koşullara ve bilimsel verilere uygun de üstesinden
gelmekle mümkün olabilir. Tersi bir durum sorunların altında daha
fazla kayıpları veya dağılmayı da getirebilir.
Örgütümüz Kurtuluş, içinde yaşanılan objektif durumu ve aşmak
durumunda olduğu sorunları, gereken doğrulukta ve tutarlılıkta çözümleyebilecek sübjektif imkânlara ve potansiyele sahip olduğunu
mutlaka gösterecektir, göstermelidir. Tabii ki tarihin, bizim örgütüm üzün önüne çözümü de birlikte taşımayan sorunları koymak diye özel
bir kastı yoksa (!)
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Halen örgütsel birliğimizin, gelişimimizin ve siyasi mücadelenin
daha sağlam bir zeminde sürdürülebilmesinin az ya da çok engelleri
olmaya devam eden sorunlarımızın gelişiminde ve bugünkü boyutlarına ulaşmasından, örgütümüzün 12 Eylül koşullarında objektif olarak yer alış durumunu da göz önünde bulundurmak gereklidir. Böyle
bir yaklaşım haldeki sorunlarımızın yalnız sorumluluğunu az ya da
çok taşıyan yoldaşlarımızın şahsında değerlendirilerek yetinilmemesini de gerektirir. Kaldı ki mevcut durumumuz (olumsuzlukların ağır
basmasına rağmen) olumluluklarıyla da alınmalıdır eleştirilmelidir.
Ancak birliğimizi ve gelişimimizi önemli ölçüde sancılı bir süreçte
tutmaya devam eden sorunlar, şüphesiz ki kendiliğinden oluşmadılar. Bu açıdan sorunların sorumluluğunu taşıyan (tabii ki kendileri
açısından da durumun böyle olduğu kavranılıyorsa) yoldaşlarımız,
örgütümüz Kurtuluş Hareketi { bu sözcük tam okunamadı, ama “Hareketi” olduğu büyük olasılık. HznN} saflarında ortaya çıkmış olmalarını olağan karşılamak oldukça zor olmasına rağmen, acı bir gerç eğimiz de bu tür sorunlardır. Bu durum da bir başka açıdan örgütümüz
bünyesinin gelişmişlik düzeyiyle ilgili olması gerektir.
Bugün de Türkiye ve Kuzey Kürdistan proletarya ve halklarını nihai kurtuluşa götürecek siyasal ve örgütsel birliğini gerçekleştirme
görevi ile halen yüz yüze isek; bu organizasyonun çekirdeği olma
durumundaki örgütümüzün, yaşamakta olduğu bunalımı da, bu acil
ve temel görevi yerine getirebilmeye layık olan bir olgunluk ve tutarlılıkla aşabilme anlayışında olmalıyız. Mevcut sorunları aşabilmek için
yalnız kendi konumumuzu haklı gösterme çabası ya da eğilimi özellikle bugün yararlı olmayacaktır. Kaldı ki bazı örgütsel problemlerin
aşılmasında “kişisel kayıplar” samimice göze alınabilmelidir. Bu açıdan özetle; mevcut sorunları yalnız sorumluluğunu taşıyan yoldaşl arın hataları olarak ele almak ve örgütümüzün 12 Eylül koşullarındaki
“acınası” durumunun söz konusu hatalardaki payını göz ardı etmek,
doğru ve yeterli bir yaklaşım olmayacağı gibi, örgütsel ilişkilerimizde
sarsılan güvenin sağlamlaştırılmasına da hizmet etmeyen bir eleştiri
yöntemi olacaktır.
Halen aşma mücadelesi verdiğimiz sorunların tek bir noktadan yürünerek izahı, mümkün olmayacağı gibi yeterli de olmayacaktır. Sorunlarımızın karmaşıklığı da göz önüne getirilirse, bir delinin kuyuya
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attığı taşı kırk akıllının çıkarmaya çalıştığı benzetmesi bile hafif kal abilir. Çünkü bizim kuyuya epeyce taş atılmış, bir delinin işi olması
mümkün değil. Bu açıdan tek tek sorunları da, genel ve ön yargısız
bir perspektifle ele almak gerekir. Bu yazıda üzerinde durmak istediğim sorunların (diğer sorunlar ve örgütsel işleyiş sürecimizle ilgili
başka sorunlar ayrıca ele almayı gerektirir) değerlendirilmesi, özellikle bütün Merkezimizi tarafından bu dönemdeki örgütsel işleyişimizle
ilgili veriler henüz yeterince sunulamadığı için de bazı eksiklikleri
taşıyacaktır. Bu duruma rağmen ‘içeride’ yaşanılan örgütsel sürecin
(genelde örgüt anlayışıyla ilgili olmakla birlikte) bazı yönlerini değerlendirmek, örgütsel işleyiş ve ilişkilerdeki (demokratik merkeziyetçilik,
eleştiri-özeleştiri, örgütsel-yoldaşlık ilişkileri gibi) yanlış anlayış ve
yöntemlerin mevcut verilerle açıklığa kavuşturulmasına çaba göstermek mümkündür. Öte yandan, belirleyici olarak bu anlayış ve yöntemlerin neden olduğu, örgütsel ilişkilerimizde ‘örgütümüz bütününde’ sarsılan yoldaşça ve karşılıklı güvenin süreç içinde tutarlı bir şekilde sağlanarak güçlendirilmesi açısından gereklidir. Çünkü karşılıklı
ve yoldaşça tam bir güven olmaksızın yürüdüğümüz yolda önümüze
çıkan engelleri aşmak oldukça zor olacaktır.
Örgüt birliğimizi daha da pekiştirme durumunda olduğumuz bu
aşamada bütün yoldaşlarımız, sorunlardaki hem kendi hatalarını
ortaya koyma, hem muhatap gördüğü yoldaşlarımızın veya organların yanlışlarını kavratmada yardımcı olma olgunluğunu ve gerekli
hassasiyeti gösterebilmelidir. Bu “iç hesaplaşma”mızdan ideolojik ve
örgütsel birliğimizi sağlamlaştırarak çıkabilmemizde, böyle bir yakl aşımın bugün daha gerekli olduğu açık bir gerçektir. Öte yandan çıkarlarımızın ve yoldaşlık ilişkilerimizin gerektirdiği bu sorumluluk ve
sağduyu; (iddiaya göre, ama aynı saflarda olduğumuz) “savaşta
cephede bulunan” (ve bulunmayan), “sessiz ve sakin okullarına, evlerine çekilemeyecek kadar ‘örgütlü’ ve ‘iddialı’ olan” yoldaşlardan
“hesaplaşacak konumda” olan (ve olmayan) yoldaşlarımıza kadar
taşımamız gereken bir olgunluk olmalıdır. Yaşamakta olduğumuz
süreçte bu ‘ajitatif’ sözlerin, ajitatif olmaktan daha başka anlamları
herhalde vardır.
Öte yandan sorunlara yaklaşımdaki hareket noktamız; tam üyeli
GMK’mızın ilk raporuna kadar geçen sürede çeşitli sorunlardaki,
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karşılıklı veya tek yanlı ya da gıyaben yapılan Kurtuluşçulukyoldaşlık ilişkilerimize uygun düşmeyen suçlama ve ‘eleştiri’ler ve
yalnız olumlu bulduğumuz gelişmelerle ön yargılı-dar bir yaklaşım
olmamalıdır. GMK’mızın ilk raporunda (aşamadığı ciddi sorunlara
rağmen) örgütümüz Kurtuluş’un birliğinin korunmasındaki sorumlu ve
sağduyulu anlayışı yol göstermelidir. Aynı zamanda ‘en küçük farklılıkların’ yolları ayıracak noktalara vardırılmaması da böyle mümkün
olabilir. Değilse, en küçük fark gibi görünen bazı farklılıklardaki ısrar,
birlikte yürümeyi engellemeyen küçük farklar olmaktan çıkıp ideolojik
ve sınıfsal temellerine kavuşarak yolların ayrılmasına da hizmet
edebilir. Mümkündür ki bu sürecin sonunda yapılacak örgüt konferansımızda da bazı farklılıklar giderilemeyebilir. Birlikte yürümenin
engelleri olamayacağını sağlayabilmemizin mümkün olduğu bu farklılıklar, örgütümüze canlılık da kazandıracaktır.
Mevcut sorunların tartışılmasında bazı önemli objektif nedenlerin
(partisizlik, olağanüstü dönem gibi) yanında, şu gerçeklerin de göz
önünde bulundurulması gerekli olmalıdır. Değilse, hâlâ saflarımızda
var olan, sorunların çözümünde yalnız sonuçların ve sorumluluğunu
taşıyan yoldaşların “mahkûm” edilmesi anlayışı örgütümüze zarar
vermeye devam edecektir. Burada, bunca nedenin yanında ‘bu kadarcık kusur kadı kızında da bulunur’ denilebilir. Ancak, bu kadarcık
kusurların altından kalkmaktaki sıkıntılar da yaşanan süreçte kendini
göstermektedir. (Belirteceğim bu durumlar ve nedenleri ayrıca tartışılabilir.)
a) 12 Eylül günündeki Merkezimiz (farklı yeteneklerin toplamı olan
kollektif liderliğimiz) bu olağanüstü koşullarda yaklaşık iki buçuk yıl,
sorunların geliştiği ve ortaya çıktığı süre, örgütsel-kollektif işleyişi
hem kendisi hem örgütümüz açısından sağlayamamıştır. Başka bir
deyişle, 12 Eylüldeki Merkez üyesi yoldaşlarımız bu olağanüstü dönemde “yönetim yerinde” (coğrafi anlamda değil) bulunamamış, ulaşım ve tekniğin bu denli gelişmişliğine rağmen makul görülmesi
mümkün olmayan uzun bir süre örgütümüzü yönetememiştir. Bu
durumun izahı yoldaşlarımızca herhalde yapılacaktır. Durum böyle
olmasaydı sorunlarımızın boyutları bugünkü gibi olamazdı, ya da bu
durum sorunların bugünkü boyutlarına ulaşmasına imkân sağlamıştır
denilebilir. Öte yandan, yönetici organlar kendinin, üyelerinin ve yö-
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nettiği örgütlerin yalnız başarılarına ‘sahip’ çıkmakla yetinmemelidir.
Özellikle örgüt saflarında ortaya çıkmaları örgütün gelişiminin engelleri olacağından, başarısızlık ve hataların da (bir başka açıdan da
olsa) sorumluluğunu üstlenebilmek bir yöneticilik meziyeti olsa gerektir. Buradan bakıldığında, yaşanılan sürede ciddi yanlışlara sürüklenen ya da yanlış yapan üyelerimiz gerçekten şapkalarını önüne
koyup düşünmelidirler. Ama Merkezimizin, üyelerimize çeşitli boyutlarda yanlış yaparken de ‘önderlik’ etmiş olabileceği yöneticilik sorumluluğuyla yaklaşabilmesi için, herhalde şapka çıkarmaya bile
gerek olmamalıdır.
b) 12 Eylül öncesinde (ve sonrasında Merkezin ve örgütün işleyişinin öğrenildiği süreye kadar) bir yanıyla örgüte-önderliğe güvenin
kavranılışıyla kadrolarımızın gelişmişlik düzeyleriyle ilgili nedenlerle,
diğer yanıyla, özellikle örgütsel işleyiş ve ilişkiler nedeniyle yukarıdan-aşağıya ‘benimseme, kabullenme’ eğiliminin yaygınlığı. (İstisnalar olabilir.) Bu durum da olumluluk ve olumsuzlukların, doğru ve
yanlışların bilinçlice kavranılmasının engellerinden olmuştur.
c) Özellikle karşı-devrimin açık saldırı dönemlerinde MarksistLeninist bilincin, ön plana çıkarılmasının; devrime olan inancın körelip kaybolmaması, dönemin öne çıkarabileceği yeni sorunların çözümlenebilmesi gibi nedenlerle daha gerekli olduğu bilinen bir gerçekliktir. 12 Eylül’le kesintiye uğrayan bilinçlenme süreci, uzunca bir
süre teorik faaliyetin de hemen hemen tatil edilmesiyle devam etmiştir. Böyle bir bilinç gerilemesi içinde olan kadrolarımız yeni dönemin
yeni sorunlarının, hem ideolojik-teorik sorunların bilince çıkartılarak
kavranmasında yetersiz kalmışlardır.
Örgütsel İşleyiş ve İlişkilerdeki Yanlış Eğilim ve Yöntemler.
Bu bölümde güven sorunuyla ilgili olarak 12 Eylül’den sonra ‘iç eride’ yaşanan örgütsel süreçte gelişen ve merkez sorunlarının üyelere yansıtılmasıyla birlikte daha belirgin hale gelen yanlış anlayışlar
ve yöntemler üzerinde duracağım. (Örgütümüzün ‘dışarısı’nın yaşadığı süreç yeterli verilerin sunulmasından sonra değerlendirilebilir.)
Bu yanlış anlayış ve yöntemleri; bir yanıyla örgütümüz kadrolarının geldiği ve geliştiği sınıfsal kesimin (küçük-burjuvazi) anlayışının
saflarımızdaki uzantıları olan bir eğilim olarak, diğer yanıyla örgüt,
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örgüt birliği, örgütsel işleyiş ve ilişkiler sorununu kavrayış düzeyiyle
(ya da anlayış olarak) ele alıp değerlendirmek bu sorunlardaki hataların kaynaklarını anlamamıza yardımcı olacaktır. 12 Eylül döneminde (Merkez üyelerinin çoğunluğunun dışarı çıkmalarından tam üyeli
GMK toplantısına kadar) örgütsel sürecin bütününde var olan ve
süreç içerisinde gelişerek belirginleşen bu yanlış anlayışı ve pratikteki ifadesini her şeyin merkezini kendisi görme eğilimi olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.
Proletarya sosyalizmi saflarında olamayacak bu yanlış anlayış
hemen hemen her sorun karşısında esas itibarıyla ve yalnız kendini
doğrulamak şeklinde belirmiş, örgütteki hataların açıkça ifade edilmemesi için de gerçekler yerine, (sorunların çözümünü zorlaştıran
belirleyici bir faktör olarak) sübjektif değerlendirmeleri kolayca geçirilebilmiştir.
Bu eğilimi örgütün hem cunta karşısında (‘yenilmedik’ tespiti) hem
sosyalist hareket içinde yer alan diğer gruplar karşısında (bizim dışımızda bütün grupların dağıtıldığı tesbiti) değerlendirilmesinde, hem
de sağlarımızda çıkan sorunların ele alınışında görmek mümkündür.
Hemen her sorun (üyeliklerin askıya alınması ve iptali, ihraçlar, ayrılmalar, Kürt yoldaşlarla ve Konferansa ve yönetime karşı tavır alan
yoldaşlarla, ‘dışarı’yla ilgili) karşısında kendini doğrulama eğilimi örgüte egemen olmuş ve saflarımızdaki güven sorununun bugünkü
boyutlarına ulaşmasının belirleyici nedenlerinden olmuştur. (Ulusal
sorunla ilgili olması nedeniyle güven sorununun Kürt yoldaşlarla ilgili
yanının farklı bir önemi olduğu açıktır.) Bu yanlış anlayış etrafında
gelişen, aşağıda belirteceğim yanlışlar sorunun önemini daha da
artırmıştır.
12 Eylül öncesi örgütümüz Kurtuluş’u diğer örgütlerden ayıran karakteristik özelliklerinden biri de karşılıklı güvene dayalı yoldaşlık
ilişkileridir. Yukarıda Kurtuluş saflarında ortaya çıkmalarını olağan
karşılamanın oldukça zor olduğunu belirttiğim sorunlardan biri ulusal
sorun ise, diğeri de güven sorunudur denilebilir. Kurtuluşçu’ların yılların mücadelesiyle kazandıkları ve oluşturdukları bu temel özelliği
pratikteki dedikodu ve spekülasyonlarla da hasara uğratılmıştır. Hatta bu tür yöntemler farklı görüş getiren yoldaşlara karşı tavır alınma-
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sında ve ‘dışarı’sı hakkında belirli kanaatlerin oluşmasında oldukça
etkili olmuştur. Bu yöntemlerin esas sorumluluğu yönetimde bulunan
yoldaşlarımıza ait olmakla birlikte şu ya da bu şekilde destek olanlarımız da sorumludur. (Ayrılan veya atılan yoldaşların bazı yanlışları
ayrıca ele almayı gerektirdiğinden bu yazıda üzerinde durulmamaktadır.)
Örgüt birliği, açıktır ki temel tezlerde anlaşan insanların eylem biriliğiyle ve bunlara bağlı konulardaki farklı görüşlerin tartışılmasını
mümkün kılan bir sistem üzerinde olabilir. Bizim ideolojik ve örgütsel
birliğimiz aynı zamanda, mücadele içerisinde kazanılan deney, tecrübe, fedakârlık, davaya bağlılık gibi meziyetleri hiç değilse asgari
ölçülerde taşıyan veya taşıması gereken komünistlerden oluşan bir
birliktir. Bu nedenle de yoldaşlarımızın pratik mücadele içerisinde
kazandıkları veya kazanmaya çalıştıkları komünist kişilikleri üzerinde
oynanmamalı ve buna gereken itina gösterilmelidir. Yoldaşlarımızın
kişilikleri üzerine de yerli yersiz ve gıyaben söylenen sözlerin yarattığı sıkıntılar da bugün ortadadır.
Öte yandan şu anda bu durumu daha sıkıntılı yaşamamızın bir
nereni de (sorunların ciddi boyutlarda olmasının yanında) farklı görüşlerle birlikte mücadeleye yaygın bir şekilde yeni girdiğimiz içindir.
Çünkü örgütümüzde farklı görüşlerin yaygın bir şekilde tartışılması
ve bu farklılıklarla birlikte mücadele anlayışı ve geleneğinin yerleşmediğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Yukarıda belirtilen Marksist-Leninist çizginin canlı tutulamaması
ve bilinç geriliği de, farklı görüşlerin bilince çıkarılarak çözümlenmesi
yerine daha ilkel düzeylerde ele alınarak kolayca karşı olunmasına
ya da desteklenmesine neden olabilmiştir. Siyasal faaliyetin sürdürülmediği bir durumda Marksist-Leninist bilincin canlı tutulması şüphesiz ki uzun sürede mümkün olamaz. Ancak, söz konusu dönemde
hem faaliyetsizlik nedeniyle, hem de mevcut kadrolarımızın devrimci
mücadeleyle yeni temas halinde olmamaları nedeniyle teorik düzeyin
geliştirilmesi mümkün ve hatta verimli bir çalışma olabilirdi. Tabi ki
yeni dönemin bazı yeni sorunlarını ‘eski barut’la çözmek yeterli ol amazdı. Ciddi kitapların da okunması uyarılarına, bu durumun vahameti çeşitli düzeylerde dile getirilmesine rağmen teorik duyarlılık sağ-
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lanamamıştır. “Teori bir eylem kılavuzudur” sözünün karşıtı teorislzlik
de başka bir eylem kılavuzu olsa gerek. Öte yandan bugün de tartışılmakta olan önemli konulardaki ideolojik-teorik tespitler 82 bahar
aylarında sunulmuştur. Bu tespitlerden bazıları, üyelerimizce az ya
da çok fark edilebilmiş, ancak diğer nedenlerin yanında var olan teorik duyarsızlık nedeniyle de gerektiği biçimde bilince çıkarılamamıştır. Akabinde Merkez-Örgüt sorunları ön plana geçmiş, gelişmelerin
ilişkilerde yarattığı yeni zaaflar da, ideolojik-teorik hattımızla ilgili sorunların tartışılmasını tam üyeli GMK toplantısına kadar engellemiştir.
Merkeziyetçilik (üyeliklerin askıya alınması ve iptali, bir Merkez
üyesinin ihracı örneklerinde görüldüğü gibi) ve askeri diktatörlük koşulları (çıkarılan birçok yazıda görülebilir) abartılmış, ve farklı görüşlere ve eleştirilere karşı tahammülsüzlük gelişmiştir. Hatta denilebilir
ki; eleştiri yukarıdan aşağıya doğru bir hak, özeleştiri ise aşağıdan
yukarı doğru bir görev olarak algılanmış veya uygulanmıştır. Mevcut
politikalara yöneltilen hemen her eleştirinin sahipleri; ya doğal ayıklanmaya uğrayacak adaylar, ya da her sorun karşısında doğruluğunu
ve yenilmezliğini kanıtlayan örgütümüzü içerden (ve ‘dışarı’dan)
vurmaya-yıkmaya kalkışanlar olarak görülebilmiş ve eleştiri yönelttiğine pişman ettirmek üzere (programda belirtildiği gibi “gerektiğinde
hızlandırılan”) doğal ayıklanma sürecine sokulabilmiştir.
Süreç içinde saflarımızda belirgin bir şekilde gelişen daha iyi bir
örgütsel işleyiş gerçekleştirme anlayışı; giderek gerçekleri göremeyen düzeylerde gücümüzün abartılmasına ve biçimsel bir örgütçülüğe (“örgütün örgüt gibi çalışması ve tüzüğün işlerlik kazanması için
yeterli sayıda üyeye sahip olunması”-Mayıs 82 Raporu- gerekçesiyle
kabul edilmesi gibi) indirgenmiştir. Yanlış bir doğal ayıklanma ve
“yetkimizi kimseyle tartışmayız” denilerek neredeyse fetişize edilen
yetki tüzük anlayışları, örgütü kararlarla yönetme ve hata kabul etmeme eğilimi sorunların çözümünde sübjektivizmi ve sekterliği getirmiştir. (Dönemin gerçek doğal ayıklanmasıyla ayıklanan kadrolarımızın oldukça az olması örgütümüz adına sevindirici olmalıdır.)
İçine düşülen sübjektivizm, burnumuzun önündeki gerçekleri bile
görmeyi engelleyebilmiştir. Buna açık bir örnek ve aynı zamanda
ilginç bir durum olması açısından şu örnek yerindedir sanırım: Örgüt
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düzeyinde ilişki sürdürülen diğer örgütlere verdiğimiz yazılarda “bizim
dışımızda bütün örgütlerin dağıtılıp çökertildiğini” de anlatıyorduk. Bu
noktada, tabi ki örgütsel varlığın ve sürekliliğin sağlanması gereğinin
temel bir önemi olduğunu belirtmekte yarar var. Ancak bu durumun,
pratikte doğruluğun ve tutarlılığın alamet-i farikası haline getirilmesi
yanlış bir anlayış ve gerçeği olduğu gibi göremeyen bir tespit olmuştur. Çünkü dünyanın diğer ülkelerinde, karşı-devrimin açık saldırı
dönemlerinde örgütsel varlığını (ve mücadelesini) sürdüren birçok
örgütün karşı-devrim saflarına geçtiği örnekler ortadadır. Ayrıca pratikte doğrulanıp doğrulanmadığının değerlendirilmesi ve mücadelenin sürdürülebilmesi için ön koşul örgüt olarak var olmaktır.
Denilebilir ki, bu yanlış anlayışın yanında sübjektivizm, sekterlik,
eleştiriye tahammülsüzlük, yetkinin kullanılışı gibi hatalar da saflarımızdaki güven sorununu bugünkü boyutlarda ağırlaştırmayabilirdi.
Ancak sorunların çözümünde ve muhatap görülenlerle diyalogda,
özellikle daha dikkatli davranılması gereken örgüt Merkezi’yle ilgili
sorunların üyelere açıklandığı sürede ( yazının devamında belirtec eğim) sosyalizm mücadelesinde kullanılamayacak araç ve yöntemlerin (politikaların) de kullanılması güven bunalımını daha da derinleştirmiştir. İdeolojik ayrılıkları da daha bir kolaylaştırabilecek olan bu
sorunun önemi, sosyalist hareketin ‘amip’ gibi çoğalma seyri hatırl anırsa daha iyi anlaşılabilir her halde. Buraya, bir yoldaşımızın konuya
ilişkin sözlerini aynen alıyorum:
“Ama her şeyden önce ve her şeyden önemli olarak … örgütlenme sorununa ilişkin olarak bugün çözmemiz gereken temel bir sorunu var. Yoldaşlık ilişkilerini sağlamlaştırmak, yoldaşça güven ilişkilerini pekiştirmek. Bu ilişkiler ve güven olmadan… sağlam bir örgüt
inşa etmek mümkün değildir.”
Güven Bunalımını Derinleştiren Gelişmeler.
Buradan itibaren, örgütümüzdeki mevcut güven bunalımımın da
belirleyici nedenlerinden olan anlayış ve yöntemleri açıklığa kavuşturacak sorunlardan olması nedeniyle; 82 yazında (kendimin de içinde
yer aldığı) bir yerel komite ile bazı yoldaşlarımızın, yapılmak istenen
Konferansı ve “FGGMK”yı (Tam Üyeli GMK Platformunda görmekle
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birlikte ) tanımama tavrı ve buna neden olan gelişmeler ve devamında bu yerel örgütümüzün “Konferansı” üzerinde duracağım.
Açıklamaya çalıştığım yanlış anlayış ve yöntemler bu süreçte daha bir belirgin hale gelmiştir. Bu bölümde belirteceğim gelişmeleri
örgütümüzün içinde bulunduğu bugünkü süreçte de (il “konferansı”ndan önceki iki ay süresince görüşme, tartışma talebim reddedildiği için yazılı anlatılmıştı.) Yazılı bir şekilde gündemde tutmak “zorunda” bırakılmayı; üzerinde durduğum yanlış anlayış ve yöntemler
karşısında bir şöyle ya da böyle tavır almaya sürüklenen yoldaşlarımızın hatalarının yanında, bu anlayış ve yöntemlerin esas olarak
sorumluluğunu halen taşıyan yoldaşlarımızın bulundukları konum
açısından daha talihsiz bir durum olarak değerlendirmek fazla haksızlık olmasa gerektir.
a) Bir yerel örgütümüzün (çoğunluğu) 82 Eylül’ünde yapılmak istenen konferansa ve “içerdeki” yönetime karşı tavrı.
Buraya, söz konusu yerel örgütümüzün 82 yazında yapılmak ist enen konferansa karşı çıkarak ‘içeride’ yönetimde bulunan yoldaşları
yetkili tanımama tavrına neden olan gelişmeleri kısaca anlatan K asım 82 tarihli yazımı aynen alıyorum. Bu yazıyı (istenen özeleştiriyle
ilgili olarak verilmiştir) aynen almamın bir nedeni gelişmeleri anlatması, bir nedeni de tanımama tavrının mantığındaki geçiciliğe rağmen daha başka yöntemlerle mücadele edilmesi gereken söz konusu yanlış anlayış ve yöntemlere, sonuçta bir yanıyla örgütsel ayrılığı
da taşıyan “tanımama” tavrıyla karşı çıkıştaki (kendi açımdan) yanlışlığı da anlatabilmek içindir. Çünkü vanr olan farklılıklar o sürede örgütsel ayrılığı zorunlu kılacak düzeyde ne yeterince bilince çıkarıl arak kavranabilmiş, ne de gerektiği biçimde kavratılabilmiştir.
Kasım 82 tarihli, Merkez sorunlarıyla ilgili gelişmeleri anlatan yazım aynen şöyledir:
X TAVRIMIZA İLİŞKİN GELİŞMELER VE SONUÇ.
Örgüt içi tüm sorunlarımıza ve verdiğimiz kayıplara rağmen örgütümüzün Türkiye devrimci hareketindeki olumsuz geleneği (örgütsel
varlığın her koşulda korunamaması ve mücadelenin kesintiye uğraması) aşma imkanlarına sahip olduğu bir gerçektir. Ancak, bundan
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sonra ciddi kayıplar vermemek (çünkü örgütsel sürekliliğin korunm ası ve mücadelenin sürdürülebilmesi, aynı zamanda belirli nicelikte ve
nitelikte kadrolarla oluşturulan bir örgütlülüğe sahip olmaktır) ve karşı
karşıya olduğumuz sorunların çözümünü başarmamız gerektiği de
açıktır. Örgütümüzün Türkiye Devrimci Hareketi içindeki yerini de
muhafaza edebilmeliyiz. Bu tespitlerden sonra X.K. ile GMK arasında mayıs 82’den Ekim 82’ye kadarki gelişmelere geçiyorum.
Bizim (XK olarak) “fiili görevdeki GMK”yı; Merkez içi sorunlar hakkındaki Mayıs ayında verilen yazılı raporda ve Eylül başına kadar
anlatılan sözlü bilgilerle Merkezimiz içindeki bu anlatılan gelişmelere
rağmen, “GMK”nın izlediği tutumu gerekli tüm çabaları göstermeden,
en son Konferans gündemiyle de ayrılığa doğru giden süreci sonuçlandırıcı gördüğüm için tanımama tavrına girdiğimizi baştan bir kere
daha belirtiyorum.
Bize anlatılan bu gelişmeler ve gelişmeler karşısında “GMK”nın
tutumu şöyledir:
Yurtdışındaki Merkez üyeleriyle “GMK” arasında bir takım ciddi
sorunlar olduğunu ilk kez Mayıs ayında verilen Rapor’dan anlıyoruz.
Daha sonra da (bu raporda belirtilen) sözlü açıklamalar yapıldı.
1- Rapor’da, DB’nin {Dış Büro-HznN} konumunu yükselttiği (yurt
dışındaki GMK üyelerinin tümünün katıldığı) ve çıkarttığı Sosyalist
İşçi’nin ilk üç sayısının tarihsel köklerimize, ideolojik siyasi rotamıza
ve program tüzük ilkelerine ters düştüğü anlatılmaktadır.
2- Mayıs 82 sonunda XK ile yapılan toplantıda; 12 Eylül’den bir
müddet sonradan bizim ilk kez öğrendiğimiz o güne kadar önderliğimizin kollektif çalışmamış olduğunu anladık. Dolayısıyla o güne kadar temel konularda atılan adımların da ( örgütümüzün program ve
tüzüğünün hazırlanıp parti kuruluş kongresine kadar geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmesi, geçmişin değerlendirilmesi ve geleceğe
ilişkin yeni ideolojilerin oluşturulmasında)önderliğin bir bütün olarak
katılımına ihtiyaç duymaksızın ve tabi ki onayları olmaksızın atıldığını öğreniyoruz. K. Örgütü adına ve bizleri de bağlayıcı olan program
ve tüzüğün bu biçimde oluşturulmuş olması bizi ciddi bir şekilde düşündürmeye başlamıştır. K.Örgütü’nün program ve tüzüğünün, önderlerin tümünün (bu durumda çoğunluğunun) katılmadan ve onayla-
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rı olmadan oluşmuş olmasını, kurallara uygun işleyen bir örgüt içinde
izah etmek mümkün değildir.
Bu toplantıda anlatılanlar özetle şöyle idi.
a) İdeolojik organ ve sekreterliğin yurtdışına gittiği, burada Politbüro’nun kaldığı.
b) Dışarıdaki GMK üyelerinin çağrıldığı ve gelmedikleri, tüzük hükümlerince gelmeleri gerektiği.
c) “Koşullar uygun değildir” gerekçesiyle yayın çıkarılmasına karşı
oldukları,
d) “Biz ata bindik gidiyoruz, onlar durun bekleyin diyorlar, yetişmek isterlerse gelirler. Onlar DY’nin (“Devrimci-Yol”. HznN} bizden
ayrılışından ders almamışlar, ‘geldiğimizde herkes bizi dinler’ sanıyorlar, ama yanılıyorlar.”
e) “Bugün iki platform var, hizbin başının” platformu ve bizim oluşturduğumuz platform. Diğer arkadaşlar ya bu iki platformu birleştirmeye çalışacaklar ya da birine katılmak zorunda kalacaklar.”
f) Dışarıdaki Merkez üyeleri ile arada bunca sorun varken ve Yurt
dışındaki üyelerin üyelikleri iptal edilmiş olduğu halde, en geç 83
Mart’ında ilk kongrenin (parti kuruluş kongresi) yapılabileceği, hattı
kuruluş kongresi yapabilmek için (bizim karşı çıkmamız üzerine) fabrika komiteleri örgütlemiş olmanın şart olmadığı anlatıldı. (Ayrıca,
önceki zabıtların kaybolması ihtimali üzerine “Kurtuluş Örgütü’nün
tarihini 7-8 Kasımla başlatabileceğimiz” anlatıldı.)
g) “Burası savaşın sıcak cephesidir, savaşta cephede bulunulur.”
Mayıs’ta verilen Rapor’un GSV {GSV-Genel Sekreter Vekili- HznN}
yoldaşın özeleştirisi olduğu, GMK’nın onayladığı anlatıldı.
Bu toplantıdan sonra “fiili görevdeki GMK’nın gelişmelere ilişkin
verdiği bilgiler ve tavrı:
a) Haziran başındaki operasyondan hemen sonra (dışardaki bir
Merkez üyesinin hakkında vermiş olduğu rapora rağmen) {CK’nın
Hulki hakkında verdiği Rapor-HznN} “Hizbin başı”nın {söz konusu
kişi Hulki’dir.- HznN} örgütten ihraç edilmesi, bu Rapor’u veren arka-
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daşın da mülteci olduğu, “hizbin başı” tarafından kafalanmış olabileceği.
b) Dışarı en son çıkan Merkez üyesinden sonra yedeklerin alınmasıyla oluşan Merkezin tam yetkili olduğu. ( “Merkeze adam almak
ve atmak da dahil”)
c) “Yurtdışındaki GMK üyelerinin gelmeleri hem dışarıda korunma
politikasının değiştirilmiş olması, hem de tüzük hükümleri gereğince
bir ilke sorunudur.”
d) “GMK’nın bu süre zarfında dışarı gönderdiği raporlar hakkında,
kimi konulara sessiz kalındığı, kimi konular hakkında da ‘iyi olmuş,
fena değil’ şeklinde bir müddet ilgisizce karşılandığı, daha sonra aniden tavır değiştirerek “fiili görevdeki GMK”nın yetkilerini tanımadıkl arı, program ve tüzüğe katılmadıkları, bu GMK’nın geçmişin eleştirisini
yapamayacağı şeklinde bir tavra girdikleri anlatıldı. Ayrıca bir Merkez
üyesinin de ‘kendini özgür ilan ettiği, kendi platformunu kendinin t ayin edeceği’ bilgisi verildi.”
e) “Geçmiş örgütlenme anlayışının revizyonist örgütlenme anlayışı olarak mahkum edildiği, 11 ve 21. sayılardaki (Kurtuluş.) örgütlenme anlayışının da çıkacak yazılarda eleştirildiği.
Bu gelişmelerden sonra “GMK” konferans kararı aldığını bildirdi.
Konferans kararıyla ilgili gelişmeler de şöyledir:
a) Konferansın gerekçesi Merkez içi sorunlar olmasına rağmen
gündeminin, örgütlenme anlayışı, program tüzük tadilatı gibi temel
konuların (gelinen noktada yurtdışındaki GMK üyelerinin katılmadıkları ve tanımadıkları) Konferansın onayına sunulması.
b) “GMK” bu Konferansla bizleri temsil etme hakkıyla yurtdışındaki Merkez üyelerinin karşısına çıkacağını açıkladı. {Yazıda “teksil
etme hakkı” diye geçen tanımlama tarafımızdan “temsil etme hakkı”
olarak düzeltildi. HznN} “Bu konferansla örgütü bir bütün olarak onların karşısına dikeceğini, bu bir dayatmaysa dayatmadır.”
c) “Konferans tüzük hükümlerine göre tüm GMK üzerinde yetkilidir, aldığı kararlara dışarıdaki GMK üyeleri de uymak zorundadır.
Aldığı kararlar herkesi bağlar,”
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d) “Konferans, dışarıdaki GMK üyelerinin katılmadıkları tüzük hükümlerine yapıldığı için onları çağırmadık.”
e) ‘Programa tüzüğe katılmadıkları, sizi tanımadıkları halde diğer
merkez üyelerini neden ihraç etmiyorsunuz’ sorumuza “atabiliriz,
yetkimiz var, fakat atmıyoruz” şeklinde cevap verildi.
Örgütümüzün birliğinin korunması, ayrılığa doğru giden süreci
durdurmak açısından gerekli gördüğümüz önerilerimizi içeren ikinci
yazılı raporumuzu verdik. Bu raporla ilgili Eylül 82 başında GSV yoldaşla yaptığımız toplantıda; dışarıdaki GMK üyelerinin bu tüzükte
yeri olmadığı, tam üyeli GMK toplantısında bu tüzük ve programın bir
kenara bırakılacağı, bu toplantıya “hizbin başının” da katılabileceği,
katılmadıkları ve çağrılmadıkları konferansın alacağı kararların onları
bağlamayacağı anlatıldı. Bu tavır GMK’nın bu konulardaki daha önceki tavırlarıyla tamamen çelişiyordu. Halbuki tüzüğün birinci maddesi “ bu tüzük proletaryanın devrimci partisinin kuruluşuna kadar L.
Örgütünün geçici tüzüğüdür” demektedir. Ayrıca örgütümüzün “tüm
üyeleri için ortak ve bağlayıcı olan resmi bir tüzüğe ve programa”
kavuştuğu daha önce belirtilmiştir.
GMK içi bu sorunlarla ilgili, “fiili görevdeki GMK”nın Mayıs raporu
ve Mayıs ayın sonundan başlayarak gelişmelerle ilgili yaptığı sözlü
açıklamalar ve tavrına karşı bizim XK olarak düşünce, öneri ve tavrımız şöyle olmuştur:
Mayıs raporundan ve hemen arkasından XK ile yapılan toplantıda, örgütümüz Merkezinin yaklaşık bir buçuk yıldır kollektif olarak
işlemediğini, bu sürede temel konularda (program, tüzük gibi) attığımız adımların da oluşumuna yurt dışındaki önderlerimizin katılmadıklarını ilk kez öğrendik. Bizim açımızdan Merkezimizin böyle çalışmış
veya çalışan bir organ olarak düşünmek bile mümkün değildi. Önderlerimizin bir bütün olarak oluşturduğu ve yarattığı bir örgüt olarak 12
Eylül dönemine girdik. Önderliğin yol göstericiliğine özellikle hayati
anlamda ihtiyaç olan böyle olağanüstü bir dönemde, kollektif olarak
bu yol göstericilik fonksiyonunu uzunca bir süre gereği gibi yerine
getirememiş olmasını (böyle bir durum koşullardan soyutlanmasa
da) anlamak (tutarlı işlemesi gereken bir örgütsel işleyiş açısından)
oldukça zordur. Bu durumun ne tür sorunlara yol açtığı da ortadadır.
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Bu bir buçuk yılda oluşturulan ve örgütümüz açısından hayati öneme
haiz olan program ve tüzüğün oluşumuna önderlerimizin önemli bir
kısmının katılmamış olmaları bizi ciddi bir şekilde endişelendirmiştir.
Böyle bir soruna bizim açımızdan “kişiler önemli değildir, görüşler
önemlidir” şeklinde yaklaşmak pek mümkün değildir. Çünkü söz konusu olan, sıradan kişiler değil, önderlerdir. Tabii ki önderlerimizin
görüşleri, atacağımız adımlar açısından (özellikle temel konularda)
bizim için vazgeçilmezdir.
GMK içi sorunlarla ilgili bilgilendiğimiz ilk toplantıda, yurt dışındaki
GMK üyeleri hakkında, gıyaplarında kişiliklerine yönelik yıpratıcı sözler söylenmesini ve spekülasyon; olumlu geleneklerimiz, yoldaşlık
ilişkilerimiz ve önderlerimize duyduğumuz saygı ve güven açısından
“fiili görevdeki GMK”nın bu tutumu bizi oldukça şaşırtmıştır. “Biz ata
bindik gidiyoruz, yetişmek isterlerse gelirler” şeklindeki yaklaşımı, en
geç 83 Mart’ında parti kuruluş kongresini yapabileceğimizin savunulması, örgütümüzün birliğinin ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu gösteriyordu.
Yeni öğrendiğimiz bu durumlarla ilgili sözlü olarak; yurt dışındaki
GMK üyelerinin, örgütümüzün geçmişi ve geleceği hakkındaki değerlendirmelerin oluşumuna katılmalarının bizler için çok önemli olduğunu, özellikle gelinen bu noktada temel konularda atılacak adımların
dışarıdaki GMK üyeleriyle gerekli diyaloglar kurularak atılması uyarılarında bulunduk.
Daha sonra yurt dışındaki GMK üyesi bir yoldaşın önerisine rağmen (örgütümüzün ciddi bir darbe yediği, deşifre olduğu, deşifrasyonun önlenmesi gibi acil sorunlar dururken) “hizbin başının” ihraç
edilmiş olması, mevcut yurtiçi-yurtdışı sorunları derinleştirici gördüğümüzden XK olarak (Mayıs raporuyla da ilgili olarak) yazılı verdiğimiz Raporda: “Hareketimizin doğuşu… gelişimi ve geleceğine ilişkin
somut tespitler ve geçmişimizin değerlendirilmesinin yapılmasında
acele edilmemelidir. Bu konular yurtdışındaki GMK üyelerinin de
bulunduğu tam üyeli GMK toplantılarıyla yaratılacak ortak bir platformda ele alınarak sonuçlandırılmalıdır. İdeolojik ve örgütsel konularda atılacak adımlar, yurtdışındaki GMK üyeleri de bilgilendirilerek
ve onayları alınarak atılmalıdır. Amacımız, örgütümüzün bütünlüğü-
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nü gerekli tüm çabaları göstererek korumak olmalıdır” şeklindeki
görüş ve önerilerimizi bildirdik. Ağustos ortalarında bizimle yapılan
bir toplantıda “GMK” bu önerilerimize ilişkin; kendilerinin tam yetkili
olduklarını, örgüt adına oluşturulan görüşlerde yurtdışındaki GMK
üyelerinin görüşlerini ve onaylarını almak diye bir sorunlarının olm adığını, ancak bilgilendirdiklerini, gelinen noktada yurt dışındaki GMK
üyelerinin tümünün program ve tüzüğe katılmadıkları, “fiili görevdeki
GMK”nın yetkilerini tanımadıklarını ve bir yoldaşın da kendini özgür
ilan ettiğini, bu sorunlarla ilgili dışarıya bir mektup gönderildiğini ve
içeriği açıklandı. Daha sonra da konferans kararı alındığı ve gündemi
bildirildi. Bizler de bu durumda konferans yapmak yerine mektubun
cevabının beklenmesini, ya da bir arkadaşın çağrılmasını veya gönderilmesini, çünkü konferansın alacağı kararların da tanınmaması
halinde sorunların daha ciddi boyutlara varacağını bildirdik. Ancak
Konferans kararının alındığı ve yapılacağı bildirildi.
XK üyeleri olarak bizler açısından gelinen noktada örgütümüz, birliği açısından çok tehlikeli bir noktadaydı. Çünkü nasıl oluştuğunu
daha sonra öğrendiğimiz program ve tüzüğe yurt dışındaki GMK
üyelerinin katılmadıkları bir halde; tüzük hükümlerine göre örgütün
en yetkili organı olan Konferans yapılması ve gündeminde program,
tüzük tadilatı, öncekini revizyonist örgütlenme anlayışı olarak mahkum eden yeni örgütlenme anlayışının konferans kararı haline getirilmek istenmesini ayrılıkçı bir anlayış ve konferansı da ayrılığı sonuçlandırıcı olarak değerlendirildik. Bir yandan da yurt dışındaki
GMK üyelerine yönelik yıpratma tavrı sürdürülüyordu. Karşı karşıya
kaldığımız bu durumun bizler açısından en önemli yanı ideolojik,
teorik ve pratik olarak bir bütün olarak güvendiğimiz önderlerimizin
bir kısmının halen katılmadıkları ve tanımadıkları konular hakkında
ne düşündüklerini bilmememizdi. Durum böyle olduğu halde “konferansla bir bütün olarak karşılarına dikilecektik” katılmadıkları ama
bizleri bağlayan tüzük hükümlerine göre yapılacak konferansı da
tanımamaları doğaldı.
Bu gelişmeler karşısında 2. Yazılı raporumuzu verdik. Bu raporumuzla ilgili GSV yoldaşla yaptığımız toplantılarda XK olarak şu görüşlerimizi de bildirdik:
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GMK’nın kollektif olarak çalışmamış olması bugün karşı karşıya
olduğumuz ve örgütümüzün birliğini tehlikeye sokan sorunları yaratmıştır. Artık GMK’nın tam üyeli toplantısını sağlayana kadar temel
konularda yeni görüş geliştirilecek ve ideoloji oluşturulacaksa K. İmzası olmamalı, imzalı yayınlanmalıdır. Bizler hala yurtdışındaki GMK
üyelerinin katılmadıkları ve tanımadıkları bir platformda yürüyorsak
bu noktada ne düşündüklerini öğrenmek istiyoruz. Bu durumda GMK
üyelerinin tümünün katıldığı bir platformdan çıkmayan, ama örgütümüzü bağlayıcı olacak adımlar atmayı örgütümüzün birliği açısından
tehlikeli görüyoruz. Şu an program ve tüzüğün içeriğini tartışmıyoruz,
bu gelişmeler karşısında bize program ve tüzüğe katılıp katılmadığımız sorulmamalıdır. Tüm GMK üyelerinin katılımıyla oluşmamış olduğunu sonradan öğrendiğimiz ve bunca gelişmelerden sonra bu
aşamada bize böyle dayatıcı davranılmamalıdır. GMK’nın bir bütün
olarak oluşturacağı platformdan çıkacak görüşleri tutarlı ve sağlıklı
gelişimimiz için bu aşamada kaçınılmaz görüyoruz.
Eylül başında (“GMK” adına tam yetkili olarak) GSV yoldaşla yaptığımız bu toplantıda tüm örgütü bağlayıcı bir hat üzerinde olduğumuz, ideolojik organın görevinin ideoloji üretmek olduğu, oluşturul acak görüşlerin imzalı yayınlanamayacağı açıklandı.
GMK içi sorunlarla ilgili Mayıs 82’den Eylül 82’ye kadar “fiili görevdeki GMK”nın (örgütümüzün birliğini tehlikeli bir hale getirmiş olan
mevcut sorunlara rağmen) izlediği tutumu, birbiriyle çelişen açıklamalarını ve dışardaki GMK üyelerinin gıyaplarında sürdürdüğü yıpratıcı tavrını birlikçi değil ayrılıkçı gördüğümüz için; GMK’nın tam üyeli
toplantısının sağlanması için ve sağlanması halinde (aynı zamanda
“fiili görevdeki GMK”nın bu ayrılıkçı tavrını değiştirmesi halinde kalkacak olan) “fiili görevdeki GMK’yı K.Hareketi’nin yurt içindeki yetkili
organı olarak tanımama tavrına girdik. Bu tavrımızdan sonra yeni
seçilen GSV yoldaşla yaptığımız bir görüşmede gerçekten ayrılık
hesapları yaptıkları, buna göre istihdamda bulundukları açıklandı.
Konferansın iptal edilmiş olması, ideolojik konularda farklı ideolojilerin yayınlanması halinde imzalı çıkacağının açıklanması ve
GMK’nın tam üyeli toplantısının yapılmasının fiilen koşulları yaratıldığı için bir tavrımıza son verdik. Ancak bu tavrımız; “fiili görevdeki
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GMK” tarafından önderliğe duyulan güvenin zedelenmesine, örgütsel
ilişkilerimizin zaafa uğratılmasına, yıpratılan yoldaşlık ilişkilerimize
olumsuz yönde katkıda bulunmuştur. Yaratılan bu olumsuz durumu
etkilemiş olmak da ciddi bir hata olmuştur. Bu tavrımız örgütsel bir
işleyişte kuralları çiğneme değil, “fili görevdeki GMK”ya karşı bir tavırdır. Ve GMK’nın bir bütün olarak sorunlarımıza el koymasının sağlanması için ve sağlanması ön koşuluyla aldığımız bir tavırdır.
Bugün örgütümüz içindeki sorunların bu boyutlara gelmiş olmasının sorumluluğu –esas olarak- tek tek ve bir bütün olarak GMK üyelerinin olmakla birlikte, tüm örgüt sınırları içindeki yoldaşlarımızın da
sorumluluğu yadsınamaz. Ancak tam üyeli GMK toplantısına kadar,
şu anda yurt içinde örgütsel ilişkilerimizdeki zaafın ve “fiili görevdeki
GMK” tarafından oluşturulan ve kendisine karşı oluşmuş olan olumsuzlukları da (güvenin sarsılması gibi) mutlaka aşmak gerekir. “Fiili
görevdeki GMK” kendisinin de açıkladığı ayrılıkçı tutumun ve diğer
önderleri yıpratarak yaratmış olduğu örgütsel işleyişteki zaaflarla ilgili
görüşlerini ve özeleştirisini açıklamalıdır. Çünkü bence “GMK”nın bu
tutumları nedeniyle bazı yoldaşlarımız da örgütümüzden ayrılmakt adır. Yoldaşlarımızın böyle bir tutuma girmeleri açıktır ki yanlıştır. Ancak “GMK” ve bütün yoldaşlarımız bu sorunların aşılması için üzerine
düşen görevleri gereği gibi yerine getirebilmelidir. “Fiili görevdeki
GMK”na karşı var olan bu olumsuzluklara ve ayrılmalara arınma,
doğal ayıklanma olarak bakılamaz. Bu sorunların aşılması ve örgütsel işleyişteki zaaflarımızın aşılabilmesi için “GMK” da özeleştiri
yapmaktan kaçınmamalıdır. Ayrıca sorunlar karşısındaki farklı düşüncelere karşı izlediği sekter ve kişiliklere yönelik suçlayıcı tutum unu da değiştirmelidir. Organlarımız ve yoldaşlar olarak her birimiz
üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirerek sorunlarımızı
açık, yoldaşça ve tutarlı bir tavırla aşabileceğimiz açıktır. (Kasım
82.)
Bu yazıda anlatılan anlayış ve sözlere, aralık 82’de yapılan söz
konusu yerel örgütümüzün “Konferansı”na katılan Merkez üyesi yoldaşlarımızca sahip çıkılmadığı ve reddedildiği gibi, tam tersine
(“Konferans”la ilgili son bölümde belirteceğim) yazının sahibi ve dolayısıyla söz konusu yerel komite yalancılıkla suçlanmıştır. “Fiili görevdeki GMK” ile bu yerel komite üyeleri arasındaki bir dizi toplantı-
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larda geçen ve yukarıdaki yazıda anlatılan açıklamaların bir kısmının, toplantılara katılanlardan başka belgesi yoktur. Ancak gerçekler
er ya da geç açığa çıkmak zorundadır.
Temelde örgütsel birliği ortadan kaldırması gereken görüş farklılıkları yoksa (ki o sürede tartışmalarımızda bizler açısından var olan
görüş farklılıkları bilince çıkarılarak ön plana getirilmemiştir veya getirilememiştir) örgütsel ayrılık durumu yaratmak açıktır ki yanlıştır. Bu
duruma sürüklenmede, yönetici yoldaşlarımızın sorunun üzerine
geliş yöntemlerine karşı gösterilen tepkinin de haklılığına rağmen
böyle bir tavra girmek yanlış olmuştur. Yönetime (bir eğilim halinde)
egemen olan ve açıklamaya çalıştığım yanlış anlayış ve tavırların da
örgütümüzün birliğini tehlikeye sürüklediği, ayrılıkçı olduğu (bugün
de doğrulanmakta olan) gerçeğine rağmen; örgütsel ayrılığı gerektirecek, ideolojik temellere dayanmayan veya dayandırılamadığı halde, sonuç itibarıyla örgütsel ayrılık da içeren böyle bir tavra girm emiz
örgüt birliği, örgütsel işleyişi kavrayış düzeyiyle ve tecrübesizlikle
ilgilidir. “Örgütün merkezi” tarafından verilen Mayıs 82 tarihli raporda
ise bu tavır “örgütümüzün birliğini ve bütünlüğünü yıkmaya yönelik
çabalar” olarak suçlanmıştır. Bugün gerçekler daha iyi kavranılabilecektir şüphesiz. Öte yandan yılların deney ve tecrübesine sahip yoldaşlarımızı (geçici de olsa) tanımama tavrının da, örgütsel ilişkilerimizde sorumluca bir davranış olmasa gerektir. Yoldaşlarımızın, tavır
alanlara karşı devamındaki yapıcı olmayan davranışlarına böyle bir
durumun etkileri de şüphesiz olmuştur.
Öte yandan aynı tavra bu yerel örgütümüzün yanında, başka bir
yerel örgütten de bazı yoldaşların katılmasına rağmen, bu yerel komitenin 82 Haziran’ındaki operasyonla ilgili verdiği bir yazı, tavır
alanların “mahkûm” edilmesine yetmiştir. (Bu operasyonla ilgili gelişmeler ayrıca tartışmayı gerektirebilir. Ancak özellikle tartışma
amacıyla verilen yazının “kendi mantığındaki” yanlışları ortaya koyma imkânı bulduğumuz 82 Ağustos’unda bir Merkez üyesi yoldaşla
yapılan kısa bir tartışmada; yoldaşımız kendilerinin “sübjektif yaklaştık”larını –bu yazıda Merkezi asmışsınız diyordu- bu konuda özeleştiri yapabileceklerini belirtmişti. Ama toplantıya katılanlardan başka
bunun da belgesi yok.)
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b) Bu yerel örgütümüzün 82 Aralık ayındaki “Konferansı”
Üzerine.
Yerel örgütümüzün bu “konferansı”; ‘içerideki’ yönetimin açığa çıkan ayrılıkçı tutumunu gizlemek, örgütümüzün birliğini tehlikeye sokan mevcut duruma rağmen izlediği tutum ve tavırlarının derinleştirdiği sorunların sorumluluğunu “eski İK”ya (yerel komitenin üyeleri
görevden alınmıştı) yıkmak şeklinde gerçekleşmiştir. Ya da “konferansın” bu amaçla yapıldığını iddia etmek yşanlış olmayacaktır. Eğer
böyle cereyan etmeseydi, böyle bir konferans da hem genel örgüt
sorunlarının ve yerel örgüt bünyesinde yarattığı etkilerin, hem de
yerel örgüt bünyesindeki diğer sorunların çözümüne hizmet edebilirdi. Ancak “konferansta” içerideki yönetimin örgütün birliğini tehlikeye
sokan ayrılıkçı tutum ve tavırları yoktur, “eski IX” üyeleri kendi yılgınlıklarını gizlemek için yalan söylemişler, yerel örgütü bunalıma sokmuşlardır. Bu bunalım aşılmalıdır anlayışı egemen olmuştur. (Bugün
bu bunalımın da ne kadar aşıldığı ortadadır.)
Bunalımı derinleştiren ve bir önceki bölümde anlatılan gelişmelerin yaratıcısı ve sorumlusu ilan edilen “eski İK”nın üyesi olarak “konferans”da yalnız ben bulunuyordum. Diğer komite üyesi yoldaşlar
ayrılık tavrını yeniden sürdürüyorlardı. “Konferans”la ilgili olarak; hem
sorunlar gerçek nedenleriyle tartışılmadığı ve “eski İK”nın ve tavır
alan yoldaşların çoğu gerçek olmayan ağır suçlamalarıyla geçtiği için
(bazı yoldaşların olumlu ve yararlı eleştirilerine rağmen), hem de
tutanaklar elimde olmadığı için bazı önemli noktalara değineceğim.
(Tutanakları birkaç kez istedim, halen verilmedi. “Unutulmamalıdır ki
tutanaklar görüşmelerin solgun bir çıkartmasıdır.”)
“Konferansa” katılan Merkez üyesi yoldaşlarımız, bunalımın sorumlusu ilan ettikleri özellikle “eski İK” üyelerini ve diğer tavır alan
yoldaşları, (kazanmak gerektiğine inanıyorlar idiyse bile) kazanma
çabası yerine haddini bildirme, eleştiri yönelttiğine pişman etime anlayışına uygun bir yöntem izlemişlerdir. Gerçeğin böyle olduğunu
“konferansa” katılan bazı yoldaşların da süreç içinde anlayacaklarına
inanıyorum. “Konferans”da en çok zaman, sorunların gelişimi ve gerçek nedenlerinin tartışılması yerine, tavır alanların suçlanmalarına ve
“eleştirilmesi”ne ayrılmıştır. Şüphesiz öyle hatalar vardır ki (özellikle
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bizim mesleğimizde, yılların mücadelesiyle kazanılan değerleri bir
andaki hata bile götürebilir.) Gerçekten, cehennemin dibine gönderilmeyi gerektirebilir. Böyle durumlarda bile insan kazanmanın zor
olduğu, kaybetmenin ise kolay olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Ancak, örgütün ağır ithamlarının yanında, hata sözcüğünün bile hafif
kaldığı dünün hatalarının cehennemlik olup olmadığı, bugün yaşamakta olduğumuz süreçte de gerçek ifadelerini bulmaktadır. Ayrıca
“konferans”ın verimli olmaması, o dönem örgütte eğilim halinde
egemen olan ve bu yazıda da açıklamaya çalıştığım yanlış anlayış
ve uygulanan yöntemlerle mümkün olamazdı. Bu dönemdeki örgütsel işleyiş ve ilişkilerdeki eksik ve yanlış anlayış ve yöntemlerden
doğan sorunların değerlendirilmesi ve gereken özeleştiri, esas olarak
sorumluluğunu taşıyan yoldaşlarımızca da her halde yapılacaktır.
İki gün süren “konferans”da bunalımın sorumlusu ilan edilenlerden ve söz konusu bunalımla ilgili farklı görüşünü temsilcilerinden
biri olarak; tanımamak tavrımıza ilişkin yukarıda yaptığım özeleştiriyi
de içeren görüşlerimi, bu yazının ikinci bölümünde aktarılan Kasım
82 tarihli yazıda belirtilen ‘içerdeki’ yönetimin tavır ve anlayışlarını
anlatmak ve yazıyı okumak için ısrarla söz istememe rağmen “konferans”da bulunan Merkez üyesi yoldaşlarca engellendi. Bu engelleme
“konferans”ın sonuç aşamasına kadar sürdürülmüş ve yine bir Merkez üyesi yoldaşımızca “suçlu-yargıç” benzetmesiyle doğrulanmıştır.
“Konferansın” sonuç aşamasına kadar; bir Merkez üyesinin de yerel komitenin sekreteri olduğu 3 aylık (Mart, Nisan, Mayıs 82) süredeki yanlış politika ve uygulamaların, “eski İK” tarafından hayata geçirilen ama yanlış olduğu sonradan görülen (istenilirse örneklenebilir)
Merkezi kararların da “eski İK”ya yıkılmasına rağmen, gelişmeleri
anlatan yazımı okumakta ısrarlı oldum. Hatta Merkez üyesi yoldaşlarca “birilerinin ajanı olduğu”m iddia edilmesine rağmen söz almakta
ısrar etmem üzerine (yalnız Kasım 82 tarihli Merkez raporundaki
iddiaları kabul etmem isteniyordu, başka bir şey söylediğim an sözüm kesiliyordu) yazıda anlatılanların sorumluluğunu taşıyan yoldaşlarımızca bu yazı “bu yazıda yalan dolu” denilerek suçlanmıştır.
Burada Kasım 82 tarihli “örgütün Merkezi” tarafından verilen rapordaki, bunalımın değerlendirilmesine değinmekte yarar var.
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Raporda; “örgütümüzün bunalıma girmesi”ni “operasyonun etkileriyle birlikte” “GMK içi sorunların GMK tarafından sözlü açıklanması”na ve “bu iyi niyetli çaba”nın (hiçbir yoldaşın iyi niyetinden şüphe
edilmemelidir) “hızla amacından saptırılması”na bağlamakta ve yine
kendisini doğrulamak için başkalarını “eksik ve yetersiz” kavramakla
da suçlamaktadır. Ama ne yazık ki yoldaşlar, örgütümüzdeki bunalımı derinleştiren bu gelişme ve açıklamaların sözlü yapılması ve sözlerin de amacından saptırılması değildi. Bu açıklamaların önemi ve
sözlü yapılacağı, daha önce GMK-GSV imzalı Mayıs 82 tarihli raporda belirtiliyordu. (Şüphesiz ki örgütsel işleyiş ve ilişkilerimizde her
şeyin yazılı açıklanması ya da belgeli hale getirilmesi ne gerekli ne
de mümkündür.) (Yukarıda aktardığım yazıdaki gerçeklerin bir kısmını yazılı belgelendirmek mümkün olmasa da) bunalımı derinleştiren, “örgüt önderliğine karşı güvensizliğe ve önderlerin yıpratılmasına kadar” (Kasım 82 Raporu) vardıran, açıklanan gelişmeler karşısında yönetimin anlayışı ve tavrıydı. Ki aktarılan yazıda belirtilen
gelişmeler bir yerel komite ile örgütün merkezi arasında geçmekteydi. Tabii ki bunalımın derinleşmesinde bu gelişmeler karşısında şöyle
veya böyle tavır alan veya bir tavır geliştiremeyen yoldaşlarımızın da
payı olmuştur.
Gerçeği böylesi önemli olaylarda da tersine çeviren yukarıda belirttiğim yalancılık iddiasıyla birlikte, Merkezimiz yazıda belirtilen kendi anlayışına ve sözlerine sahip çıkmadığı gibi açıklayanları da yalancılıkla suçlayabilmişti. (Burada daha önceden “sözler inkar edilebilir” diyerek uyaran başka bir Merkez üyesi yoldaşı hatırlamamak
mümkün değildi.) Örgütsel–Kurtuluşçuluk ilişkilerimizde yeri olmayan
ve olamayacak olan politikaların da kullanıldığı ”konferansın” bu
aşamasından itibaren, benim açımdan söz konusu sorunların tartışılmasının ve çözümlenebilmesinin asgari bir diyalog zemini bu yöntemle böylece kaldırılmıştı. Bu zemin artık yaratılacağı kesinleşen
bütün örgütümüzün platformu olabilirdi. Örgütsel ilişkilerdeki (içeridışarı da dahil) o andaki içler acısı durumlara ve görüşlerimin savunulmasının engellenmesine rağmen, bütün örgüt platformunda tartışmak amacıyla söz alma ve söz konusu yazıyı okuma ısrarımdan
vazgeçtim. “Konferansın” sonuna doğru gelişen bu durumdan sonra
oylama aşamasına geçilmiştir. Oylanmak istenen kararların hemen

KURTULUŞ

261

hemen tümüne katılmadığım ve bu durumda da örgüt içinde kalabilmenin yolu (çünkü mevcut durumda ayrılmaların yanlışlığını da görüyordum) olarak “bu durumda oy kullanmayı yeterli görmediğimi”
belirttim.
Merkez üyesi yoldaşlarımız için böyle bir farklı tavır da yeterli olmadı. “Yeniden başa dönmüştük, arkadaş konferanstan dışarı çıkarılmalı”ydı. Merkez üyesi yoldaşların mevcut anlayış, yöntem ve iddialarına karşı olduğum ve farklı düşündüğüm halde, aynı örgütte kalmak ancak yoldaşların iddialarını kabul etmekle mümkündü. Ya da
örgütü terk etmek gerekiyordu.
Böyle bir durumda, katılmadığım kararlar ve Kasım 82 Raporundaki iddialar doğrultusunda istenen özeleştiri lehinde oy kullandım.
Bu tavır kişisel planda ne denli önemli kayıplara neden olacağı (o
gün de bu gün de) açık olmasına rağmen aynı örgütte kalabilmeyi
sağlamıştı. Tam üyeli GMK’mızın ilk raporuyla yaratılan bütün örgütümüzün platformuyla “sebepleri” ortadan kalkan bu “özeleştirinin” de
özeleştirisini yapmak (saflarımızda halen var olan hep başkalarından özeleştiri istemek ya da özeleştiriden çekinmek yanlış eğilimine
rağmen) yerine getirilmesi gereken bir görevdi. (Tavır nedeniyle süreçte kendi sorumluluğunu tutarlı bir şekilde sürdüremediğimin yanında, bu tavrın esas sorumlularından biri olmak nedeniyle aynı tavrı
destekleyen yoldaşlara karşı da sorumluluğumu böyle bir durumda
yerine getirememiş olmamın, özel bir önemi olduğu açıktır.)
Bugün örgütümüz Kurtuluş’un gündeminde bulunmaya devam
eden, örgütsel ve yoldaşlık ilişkilerimizde güvenin sarsılmasına neden olan, yeni dönemin bu yeni sorunlarını aşma (aynı zamanda bir
süreç sorunudur) görevini de yerine getirmek; ne sorumluluğunu
taşıyan yoldaşlarımız ne de aşılmasında yardımcı olmaya çalışan
yoldaşlarımız açısından pek “istekle” yerine getirilmesi gereken bir
görev olmasa gerektir. Eğer, sosyalist mücadelede kullanılmaması
gereken araç ve yöntemleri kullanan (mücadele tarihlerinin kısa bir
döneminde de olsa) yoldaşlarımız “konferans” platformunda veya
bugüne kadar bu duruma sahip çıksalar idi bugün üzerinde durulması gerekmeyebilirdi. Ama sahip çıkılması bir yana, örgütsel işleyiş ve
ilişkilerimizde kavranmaması ve halen taşınması, örgütümüze zarar
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vermeye devam edecektir. Ama ‘istekle’ yapılmayan bu görevin yapılmak ‘zorunda’ kalınması da üyelerimiz açısından ayrıca rahatsız
edici bir durum olmalıdır.
Bu gelişmelerle ilgisinin yanında diğer sorunlarımız açısından da
halen saflarımızda ‘revaçta’ olan ve bir şeyleri ispatlama aracı olarak
ele alındığı için yoldaşlar arası güven sorunuyla da ilgili olduğundan
eksik ve yanlış olan belgecilik anlayışına değinmekte yarar var. Şüphesiz ki bir komünist örgüt içinde belgelerin, örgütün tarihsel gelişimi
vs. nedenlerle temel bir önemi olduğu açık bir gerçektir. Fakat pratik
faaliyeti şaibe altına sokan (saflarımızda görüldüğü gibi) bir belgecilik
eğilimi örgütsel ve yoldaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir.
Böyle bir belgecilik anlayışıyla her sorun karşısında kendimizi doğrulayalım derken bir belgede “bir dönem faaliyetsizlikten korkmayalım,
yaprak dahi kımıldamayabilir” diyerek faaliyetsizliğin faziletlerini savunuruz. Bir başka belgede de “komünist bir hareketin faaliyette bulunmadığı bir dönem olamaz” ilkesini de “unutmadığımız” söyleyebiliriz.
Sorunlarımızın aşılması mümkün olan konferans platformuna
doğru yaşadığımız bu süreçte de, tartışma konusu sorunlarda üyelerimizin yalnız kendilerini aklama eğilimi baştan belirttiğim gibi eksik
ve yanlış olacaktır. Öte yandan hatalar taşındıkça daha da ağırlaşacaklardır. Kaldı ki alınan bazı yaraların (kişisel plandakiler de dahil)
izleri derin olabilir. Ve derin izler olarak (tekrarlanmamak koşuluyla
da olsa) kalabilirler. Öte yandan sorunlarımızı daha süratli aşmaya
çalışırken, örgütümüzün varlığı ve sürekliliğiyle ilgili daha ileri tedbirler düşünülmeli ve yeniden operasyonlar ciddiye alınmalıdır. Eğer
devrim yapmak iddiasındaysak, yaşadığımız süreci hızla aşabilmeli
veya bu çabamızı sürdürürken de örgütümüzün geleceği konusunda
uzun vadeli tedbirler geliştirilmelidir. Değilse şu andaki sorunlar nedeniyledir diye tarih bizleri özellikle de liderlerimizi affetmeyebilir.
Bu yazıda, örgütümüzde sağlamlaştırılması gerekli hale gelen güven ilişkilerindeki sorunların karşılıklı da olabileceği (kendi payım
açısından da) gerçeğiyle, gelişmeleri ve düşüncelerimi anlatmaya
çalıştım. Henüz Konferans platformuna varmadığımız bu aşamada
bile KURTULUŞÇULAR ve ÖRGÜTÜMÜZ KURTULUŞ, kendine
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yaraşır ve komünistlere has bir tarzda, yaşadığı bu bunalımı da aşabileceğini (ulusal sorunda olduğu gibi) göstermeye başlamıştır. Kararlılık ve daha çok çabayla KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’nün önüne çıkan
ve çıkabilecek bütün “zor”lukların çözümü, “imkansız” olmaktan çıkacaktır.
Yaşasın Örgütümüz Kurtuluş!
Yaşasın Sosyalizm!
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YEREL KOMİTEYE ÖRGÜTLENME KONUSUNDA
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİ İLETEN RAPORDUR
Bilindiği üzere yerel örgütümüz, Nisan operasyonundan sonra
atanan YK ile birlikte sorunlar üretmeye başlamış ve bu sorunlar
giderek YÖ bünyesinde ciddi bir bunalımın doğmasına neden olmuştur.
MK’nın 5 ay sonra YK’yı dağıtmasıyla birlikte doruk noktasına
ulaşan bu “bunalım” aynı zamanda bizlere “örgütümüzü sağlamlaştırma ve ileri atılma” şansını da yeniden kazandırmıştır. Bu noktada
görev esas olarak YK’ya ve bir bütün olarak da YÖ’e düşmektedir.
“Bunalım”ın doğuş nedenlerini, kaynağını doğru tespit edebilirsek ve
buradan çıkış yollarını araştırarak bura uygun politikaları ve örgütlenmeleri geliştirebilirsek, üzerimize çöken “kara bulutları” dağıtm amak için hiçbir neden kalmayacaktır.
Bu nedenle yazımın başında YÖ’de doğan “bunalımın” nedenleri
üzerinde biraz durmak istiyorum.
Bilindiği gibi operasyon sonrası oluşturulan YK’in, objektif olarak
kendi içerisinde sorunlar üretmeye açık bir bileşimi söz konusu idi.
Merkez Komite’mizin de, raporunda belirttiği ölçülerin ötesinde,
YK’de var olan bu objektif durumu görememesi mümkün değildi. O
nedenle YK’yı sürekli denetlemesi ve kendi iç sorunlarına
yol gösterici
……………………. , giderici gözle gelişimleri sağlayabilirse, “bunalım”dan çıkış yolları çok daha kolaylaşmış olacaktır.
Örgütsel durumumuza gelirsek; bana göre şu anda örgütümüzün
en önemli gereksinmesi, yeni bir örgüt modeli yaratmak değil, var
olan modeli en iyi biçimde tanımlayabilmektir.
……………..…… var olan biçimiyle örgütlenme modelimiz, faaliyetimizi düzenli ve sistemli kalabilecek ve gücümüzü rasyonel bir
tarzda sınıfa yöneltebilecek örgüt örgütlenmeleri içerisinde taşıdığı
gibi, bu faaliyete lojistik destek sağlayabilecek veya uzmanlığı gerek-
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tiren organları da oluşturmaya olanak vermektedir. Sorun bu organların hedeflerini, amaçlarını, çalışma tarzlarını, yetkilerini sorumluluklarını doğru biçimlerde saptayabilmek ve görevlerini yerine getirebilecek olanakları onlara önüne koyabilmektir.
YÖ’nün sınıfa yönelik faaliyetlerinin esas halkaları komite kolları
ve hücrelerdir. Hücreler, zaten belli bir fabrika temelinde faaliyet sürdüren örgütler bir anlamda görev ve sorumlulukları bilinen yapılardır.
Ancak yine de hak ve yetkilerinin neler olduğunun belirlenmesi, sürdürülen siyasi faaliyetin neyi hedeflemesi gerektiğinin saptanması
hücrelerin faaliyetini daha rasyonel kılacak ve onların gelişmelerini,
********
Y.Örgütümüzün durumunun iyi olmadığı ortadadır; mevcut olanaksızlıkların doğurduğu olumsuzluk bir yana, son durgunluğun ortaya çıkardığı psikolojik gerilim, son derece basit tartışmalar bir yana
istenmeyen tartışmaları bile yarattığı görülebilir. Şimdiye kadar hepimiz böylesi tartışmaları sürdürdük; ama sorunun can alıcı noktası
üzerine yeterince gitmedik; ya da gidenlere de kulak asmadık. Sorunumuzun can alıcı noktası faaliyet alanında durgunluğumuzdur.
Bence durgunluğumuzun esas nedeni de örgütlenme biçimimizin
yanlış oluşturulmasıdır. Y.Ö. bu duruma gelmesinin tek sorumlusu
kuşkusuz ki İK’lar değildir; ancak sorumluluğun en fazla İK’larda olduğu söylenebilir.
Örgütlenme biçimine ilişkin hatalar; kurulan organlar, bu organların işlevleri ve bileşimine ilişkin hatalar belirleyici olmaktadır olarak
ele alınabilir. { “belirleyici olmaktadır” sözcüklerinin üstü çizili görülmektedir. HznN } Organ üyelerinin kendilerinden kaynaklanan hat alar zaman zaman ortaya ön plana çıkmış olabilir, ancak bu tür hat aları da yaratan yine yukarıda saydığımız yanlışlıklardır dersek pek
haksız sayılmayız. Böyle bir belirleme biz üyelerin hatalarını örtbas
etmez, ya da hatalarımızı başkalarının sırtına yıkmaz, biz bu hat alardan kendi payımıza düşeni almalıyız.
Örgütlenme anlayışı bugün sadece Y.Ö’nün değil, genelde örgütümüzün bir sorunudur; bu açıdan Y.Ö’den kaynaklanan örgütlenme
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yanlışlıkları bize başka bir düzeyde örgütümüzün genel eksikliklerini
de göstermektedir. Öyleyse eksiklikler tespit edilirken sadece YÖ ile
sınırlandırılmamalıdır, tam tersi genelden özele, örgütün çıkarları
yönünde aşma çabası içerisine girmemişler, tersine kendilerini yıpratmamayı hedef alan bir politika izlemişlerdir. O nedenle, gelinen
noktada, kendini, savunma çabası içerisine giren bazı yoldaşlara
geçmişi hatırlatmanın gerekli olduğu inancındayım.
Tekrar konumuza dönersek, Konferansı bir anlamda “can simidi”
gibi gören İ.K üyeleri, her türlü örgütlenmeyi ve faaliyeti de buna yönelik biçimlerde ele almaya başladılar.
Kalıcı, siyasi polise karşı korunaklı ve faaliyete cevap verecek örgütlenmeler yerine Konferansta temsil sorununu temel alan organlar
oluşturdular. Çalışma tarzının eksek ve zaaflı yanlarını ortaya çıkararak giderme yerine günlük işler peşinde koşturmayı tercih ettiler.
Gerçekten de artık bu durumda yerel örgütün sorunlarının tek çözüm yeri kalmıştı, o da Konferanstan başka bir yer olamazdı. Herkes
konferansın bir an önce yapılmasını bekler haldeydi, çünkü konferans Y.Ö’nün en yetkili organıydı ve Y.K’nın çözemediği sorunların
üstesinden gelinebilecek bir platform yaratacaktı. Örgütlenme ve
çalışma tarzı üzerine politikalar iletilebilecek, “üyelik, kadro politikası
vb. konularda görüşler geliştirilebilecek, istihdam durumuna açıklık
getirilebilecek, kısaca siyasi faaliyetin ve örgütlenmenin düzenli ve
sistemli kılınabilmesinin yolları açılmış olacaktı. Aynı zamanda Y.Ö,
bütün bunları hayata geçirme ve yol göstermeye kalkışsa idi, bu sorunun boyutlarının buralara kadar ulaşması pek mümkün olmazdı.
Gerçi MK, söz konusu raporun böyle bir amaçla yazıldığı konusunda
da görüş bildirmemişti ama soruna yaklaşımı, suçlama içerisine giren
yoldaşın “cesaretini” daha da artırıcı olmuştu. Nitekim, yoldaş da,
aldığı bu “cesaretle”, Y.K’nın oluşumunda var olduğunu söylediğimiz
zaafı sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmedi.
Peşinden gelen polis takipleri ve YK’nın bunlar karşısındaki çaresizliği de işin içine eklenince, artık Y.K’nın dağıtılmasından başka bir
yol kalmamıştı.
Nitekim MK da bu yolu tercih ederek M.K.yı dağıtıyor ve Y.Ö bünyesindeki gelişmeleri de göz önüne alarak, yeni atayacağı Y.K ile
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ilgili olarak, organ sekreterlerinin ve gerekli gördüğü bazı yoldaşların
görüş ve önerilerini öncelikle almayı doğru buluyordu.
Kısaca ve kaba hatlarıyla özetlemeye çalıştığım bu sürece baktığımızda “bunalım”ın nedenleri olarak şunları söyleyebiliriz.
1- MK, objektif olarak “sorun üretmeye aday” bir YK oluşturmasına rağmen, bu durumun pratikte doğurduğu sorunları ………… gereken titizliği gösterememiştir.
2- Y.K. üyeleri üstlendikleri sorumluluğa uygun davranamamışlar
ve sorun olacak noktalardan kaçalım derken örgütün acil gereksinimlerini göz ardı etmişlerdir.
*********
-maktan çıkıp başlı başına bir amaç ……………….
…………………. –tedir: Doğal olarak hemen o fabrikalarda işe giremeyen K.K. üyeleri, kısa zamanda para kazanabilecekleri başka
işlere yönelmekte ve böylelikle zamanlarının büyük bir kısmını görevleriyle ilgisi olmayan alanlarda geçirmektedirler.
3- Komite kollarının önüne somut hedefler konulması gerekirken,
daha çok bir alt bölge komitesinin üstesinden gelebileceği kadar geniş alanlar verilmekte, aynı yetkilere ve yetkinliğe sahip olmadıkları
için de faaliyetleri dağınık ve düzensiz olmaktadır.
4- Komite kollarının sürdürdükleri faaliyet, buralarda istihdam edilecek üyelerin asgari ölçülerde kadro niteliğine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Çünkü ilişki çıkarma, ilişkileri geliştirme, yetkinleştirme, F.K düzeyine yükseltme veya kendini F.K.’ne dönüştürme gibi
görevlerin üstesinden gelebilmek için, asgari ölçülerde deney, tecrübe, bilgi birikimine sahip kadro unsurlar olması gerekir.
Hücrelerin dışında kalan bütün unsurları, Komite Kolları’nda istihdam etme yoluna gidilmemelidir. Komite’nin kolları özel hedeflere
yönelik faaliyetler sürdüren organlar olması ve üyelerin de asgari
kadro niteliklerine sahip üyelerden oluşması nedeniyle, bunların dışında kalan üyelerin istihdamı özel fabrikalarda olmalıdır. Örneğin
fabrikalarda işe sokup birbirine yakın olanlardan “toplama grupları”
oluşturulabilinir.
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********
- Ekin’le ilgili görüş.
- K. için örgütlenmesi başta olmak üzere gerekli önlemler alınmalı
ve şirket gelişmelerden haberdar edilmeli.
- K. gündemi saptanıp ilan edilmeli.
- Gazetenin bu biçimde çıkmasına karşıyız.
- Gazete, yayınına devam ettiği müddetçe yardımcı olacağız.
- İlKO olarak başka siyasal güçlerle aylık ortak tartışma yayını çıkarma olanaklarının araştırılmasına ve bu işin zorlanmasına taraftarız. Bu çalışmanın dergi yayın kurulu aracılığıyla sürdürülmesini öneriyoruz.
- Gazetenin içeriği konusunda ve sakıncası yoksa örgütlenme biçimi konusunda şirketin görüşü açık olarak ortaya konulmalıdır.
- K. hazırlıklarına yardımca olmak üzere dergi aylık çıkarılmalı ve
tartışma yazıları burada yayınlanmalıdır.
- Haftalık dergi ve danışma kurulu dergi konusunda şirketin tutumunun ve şu ana kadar bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili görüşümüzün (eleştiri-özeleştirinin) yazılı olarak bize iletilmesi.
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YENİ DURUM VE GÖREVLERİMİZ
Leyla, Çağatay, Tarık, Hüseyin, Faruk (Necati). 16 Mayıs 1983.
Uzunca bir aradan sonra gerçekleştirilebilen GMK toplantısı bir
seneyi aşkın bir süredir örgütümüzü ziyadesiyle yıpratan sorunların
aşılması konusunda dönüm noktası olması özelliğini taşımaktadır.
Toplantı, alınan kararlar açısından irdelendiğinde, yakın geçmişte
büyük darbeler yemiş olan örgütsel birliğin –en genel anlamda da
olsa- yeniden tesisini amaçlamıştır. Bir süredir değişik kaygı ve hesaplarla göz ardı edilmiş, gölgelenmiş olan örgütsel birlik nosyonunun yeniden ön plana çıkması bakımından kararlar, olumludur. Ancak, birliğin sağlam temeller üzerinde oturtulması için sağlıklı olarak
yaşanması gereken bir süreci içermesi zorunludur. Bu, örgütümüz
açısından hayati bir zorunluluk, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir
momenttir.
Bu sürecin sağlıklı olarak yaşanmasının koşulları nelerdir. Bunun
en temel gereği; GMK toplantısında alınan kararların özünü teşkil
eden birlik anlayışına sahip çıkılması ve bunun her türlü örgütsel
tavır alışa egemen kılınmasıdır. Bu anlayışın geleceğe yönelik her
türlü hesabın üzerinde tutulmasıdır. Bu cümleden olmak üzere, esas
olarak yakın geçmişte yaşadığımız sancılı süreç dolayısıyla örgüt
dışına düşmüş ve örgüt sınırları içine girmek isteyen herkes, ön koşulsuz olarak (en azından bu aşamada) kucaklanmalıdır. Geleceğe
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yönelik kimi kaygı ya da hesaplar dolayısıyla birlik anlayışıyla çelişen
siyasi ve örgütsel tasarruflarda bulunmak (bunlar alınan kararların
boşluklarından yararlanmak ve iğdiş edilmiş yorumundan kaynaklansa bile) atılan olumlu adım ve harcanan bunca çabanın boşa gitmesi,
tarihsel bir momentin kaçırılması anlamına gelecektir ki, bunun tarihsel sorumluluğunu hiç kimse taşıyamaz.
Hal böyle iken Yerel Komitelerin, üzerlerine “mutlak tasarruf yetkisi” taşıdıklarına inandıkları yoldaşlara karşı, çeşitli dayatmalarda
bulundukları, ilişki kestikleri gözlenmektedir. Yakın geçmişte yaşadığımız süreç dolayısıyla çok sayıdaki yoldaşa karşı belirli bir sübjektivizm içinde tavır alan Yerel Komitelerin davranışları yakından izlenmeli ve yeniden boyverebilecek (ilk tezahürleri şimdiden görünmeye
başlayan) tasfiyeci tavırlara karşı konulmalıdır.
İkinci olarak bu süreç, zorunlu olarak geçmişin değerlendirilmesi
ve geleceğe ilişkin öngörüler konusunda sağlıklı ve seviyeli bir tartışma ortamını içermelidir. Bu ortamın sağlıklılığının en temel koşulu
onun seviyeli ve demokratik oluşudur. Görüşlere, görüşmelere ambargo veya kısıtlama koyma (yakın geçmişte bu olumsuzluğu yaşadığımızı söyleyebiliriz) örgütsel sorunların aşılması konusunda hayati
öneme haiz tartışma ortamının sağlıklılığını ve demokratikliğini engelleyeceği gibi, yoldaşların bu konuda koşulları zorlama ve olanaklar yaratmaya yönelik çabaları yeni sorunlar yaratabilecektir. Bu konuda geçmişin hatalarına düşülmemelidir. { Yazının elimizdeki kopyasında, burada şu not vardır: “Bu aradaki bölüm okunamamıştır.”
HzlN. } birlik yolundaki önemli adım herkes için örnek oluşturmalı bu
anlayış geçmişe dönük husumet ya da geleceğe yönelik kaygı, endişe veya hesaplarla gölgelenmemelidir. Olup bitenler sağlıklı, seviyeli
ve demokratik bir tartışma ortamında değerlendirilmeli ve bu konuda
kesinlikle geçmişte olduğu gibi görüş ve görüşmelere ambargo ya da
kısıtlama koyma yanlısına düşülmemelidir. Atılan olumlu adımlarla
yaratılan olumlu havayı örgütsel birliğin sağlam temeller üzerinde
kurulması yolunda kullanabilmenin “olmazsa olmaz” koşullarıdır bunlar.
O halde, yeni dönemdeki yeni görevlerimiz için ileri…
Leyla, Çağatay, Tarık, Hüseyin, Faruk (Necati). 16 Mayıs 1983.
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HAREKETİMİZİN BAZI SORUNLARI ÜZERİNE – I.
İ.HALEF
ÖRGÜTÜMÜZ CİDDİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYADIR
Örgütümüz içinde bir süredir varlığını sürdüren sorunların son
GMK toplantısından sonra ne derece ciddi oldukları ortaya çıktı. Daha önce bilinmeyen veya tüm yoldaşlara aktarılmayan, ya da yanlış
yansıtılan sorunlarımızı şimdi hep beraber tartışma olanağına sahibiz. Daha önce ise, birçok yoldaş gibi, ben de bu tartışmaların dışında bırakılmıştım. Özellikle ülke içerisinde çeşitli tartışmaların yapıldığı, geçmişimizin değerlendirildiği bilinen bir gerçektir. Bu gerçekler,
program ve tüzüğün kabulünden dağıtılan raporlara, ihraç olaylarından yetki gaspına varıncaya kadar çok sayıda belgelere ve kararlara
dayanmaktadır.
İki buçuk yıllık bir aradan sonra toplanabilen örgütümüz
GMK’sının, bu toplantıda almış olduğu en tutarlı kararın bir konferans düzenlemek ve bunun için de sorunlara üyelerimizi ortak etmek
olduğu ileri sürülebilir. Böylelikle, bu GMK’nın var olan sorunları çözemeyeceğini de ortaya koyma kararıdır. Zaten konferans bir örgüt
içerisinde yüz yüze gelinen sorunların önderlik tarafından çözülmesinin zorlaştığı durumlarda gündeme gelir. Bu açıdan da konferansın
kendisinden ve başlatılan genel tartışma sürecinden sağlıklı sonuçlar
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elde etmek için hepimize düşen görevler vardır. Bu görevlerin neler
olduğunu kendi görüşlerimi açıklarken belirtmeye çalışacağım.
12 Eylül’le birlikte yeni bir dönem başladı. Türkiye devrimci hareketi ile Kürdistan ulusal-devrimci hareketi yenilgiye uğradı; yenilgi her
hareket için farklı düzeylerde olmasına rağmen, herkes için geçerli
oldu. Ayrıca siyasal güçlerle kişiliklerinde ifadelerini bulan mücadeleler dışında işçi sınıfı hareketi başta olmak üzere Türkiye ve Kuzey
Kürdistan’da kitlelerin kendiliğinden hareketleri de ortadan kaldırıldı.
Yenilgiden payımıza düşenler kabaca şunlar oldu: Kitle ilişkilerimizin hemen tümünü kaybettik. Ciddi darbeler yedik ve çok sayıda
insanımız cezaevine düştü, birçok yerden güçlerimizi çektik. Var olduğumuz birimlere ve buralardaki ilişkilerimize baktığımızda görülmektedir ki, örgütümüz, oldukça dar bir çerçeve içine sıkışmıştır. Bu
gün siyasi faaliyet adına yürüttüğümüz eylemlerin etki alana (rakamlar tarafımızdan bilindiği için) çok cılızdır. Oldukça çok sayıda ve
ciddi problemlerimiz var ve bunların sonucu saflarımızda çeşitli rahatsızlıklar ve güvensizlikler yaşanmaktadır.
Bu tespitler birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Ama bunlar acı da olsa
gerçeklerimizdir ve geleceği yakalamak istiyorsak, her şeyi olduğu
gibi görmek zorundayız. Oysa kısa bir süre öncesine kadar durumumuz ya abartılıyordu ya da objektif gerçeklerin yerine sübjektif değerlendirmeler temel alınıyordu. Asıl tehlikeli olan mantık budur. Bu
mantık, “sosyalizm bizimle ayakları üstüne oturdu”, “60 yıllık geleneği
aşmak üzereyiz”, “herkes yenildi, bir tek biz kaldık” gibi yanlış ve
sübjektif saplantılara katılmıştı. Bizim örgütümüzün iki yıl siyasi faaliyet sürdürmediği dönemde, birden fazla yayın çıkararak ve çeşitli
propaganda araçlarıyla varlıklarını sürdürenler bulunuyordu bu ülkede…
Proletaryanın önderi olduğu sınıfsal ve ulusal mücadelemizde sorunun özü, küçük ve cılız ilişkilere dayanan bir örgüte sahip olmamız
değildir. Bunlar her şeye rağmen dezavantajlarımızdır. Ama biz kendimizi ve içinde yaşadığımız koşulları doğru bir biçimde ele alabiliyor
ve bundan gelecek için sonuçlar çıkarabiliyorsak, olumsuzluklarımızı
aşmak, mümkün hale gelir. Yeter ki bilinçli ve kararlı davranabilelim.
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Hayaller üzerine değil, gerçekler üzerine ayaklarımızı basmasını
bilelim.
Vardığımız noktada olumsuzluklarımız ne olursa olsun, kavganın
önderi olmak şansını yitirmiş değiliz. Öncelikle elimizde ‘Kurtuluş
Sosyalist Dergi’lerde ifadesini bulmuş, yetersizliğine ve eksikliklerine
rağmen, doğru bir ideolojik siyasi çizgimiz var. Yılların ortaya koyduğu, bizim ölçülerimize göre küçümsenemeyecek deneylerimiz var.
Ve daha başka avantajlara sahibiz.
Bugün içine girdiğimiz dönemde, iki şeyi birbirinden bağımsız ele
almadan yürümek zorundayız. Bunlardan ilki, iç sorunlarımıza dayanmaktadır. Ve bu sorunların hiçbirini hafife alamayız. Kaldı ki içlerinde öylesine ciddi sorunlar vardır ki, onları çözemezsek, birliğimiz
bile tehlike altına girecektir. Tüm sorunlarımız örgütün ortaya koyacağı ifadeler temelinde (azınlıkta kalanların da bu iradeye boyun
eğmesiyle) birer engel olmaktan çıkacaklardır. İkincisi ise, iç sorunlarımızla boğuşurken, hâkim sınıflara karşı mücadelede görevlerimizi
unutmamak ve bunu tali bir konuma itmemektir. Tartışmalarımızı bu
perspektifle sürdürmek ve zorlukların altından kalkmayı becerebilmek, bizi daha çok sağlam silahlara donanmış bir örgüt haline getirecektir.
TEMEL SORUNLARIMIZ NELERDİR?
Konferans kararımızla birlikte hangi başlıklar altında sorunlarımızı tartışacağımız, saptanan gündemle açıklığa kavuşturulmuştur.
Bugüne kadar, özellikle çeşitli ihraç ve “hizip” olaylarında ifadesini
bulan sorunların, bizim temel sorunlarımız olduğu zannedilmiş, bu
olaylar tartışılarak uzun bir dönem dikkatlerin başka sorunlara yönelmesi engellenebilmiştir. Hatta bu olayların sıcaklığını sürdürmesi
doğrultusunda halen belirli çabalar içerisinde olunduğu görülmekt edir.
Bir örgüt içinde üyelerimizin ihracına kadar varan olayları ve “hizip” iddialarını küçümsemek mümkün değildir. Ayrıca bir takım yoldaşlarımızın, örgüt dışında kalmalarıyla sonuçlanan bu sorunların
ele alınmasında, ciddi ve geçmişimize yönelik tartışmaların da yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu gerçeklere rağmen, temel sorunlarımız
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bunlar değildir ve hatta bu olayların çoğu, başka sorunların birer sonucu olarak karşımıza çıkmışlardır. Tasfiyecilik tartışması, farklı görüşlere tavır alınması, küçük-burjuva çizginin harekete egemen olması vb., iddiaların yerli yerine oturtulması, bir bütün olarak örgütümüzün izlediği politikaları ve pratiğimizi gözden geçirerek sağlanabilir. Bu çaba, aynı zamanda örgütsel olarak yaşamış olduğumuz sürecinde değerlendirmesi demek olacaktır.
Bana göre temel sorunlarımızı önemlerine göre şöyle sıralamak,
var olan olguları doğru ve tutarlı bir biçimde yerli yerine oturtmamızı
sağlayacaktır.
1- Ulusal sorun: 12 Eylül’den sonra, ileri sürülen görüşler ve atılan
pratik adımlar içinde ulusal sorunu ilgilendiren yanlar, özel bir önem
kazanmış ve örgütümüz bu sorunda çok ciddi bir durumla karşılaşmıştır. Sorun o kadar ciddidir ki, eğer aramızda bir görüş birliği sağlanamazsa, örgütümüz bir bölünmeye uğrayacaktır. Bugüne kadar
bu sorun nedeniyle bir bölünme yaşanmamışsa, bunu Kürdistanlı
yoldaşlarımızın tavırlarında aramak gerekir. Ulusal sorunda, Kurtuluş
Hareketinin çizgisine saldırı olmasına rağmen, onlar, Kürdistan proletaryasının kaderini Türkiye proletaryasının kaderine bağlayan bağların bilincinde oldukları için, sonuna kadar birliği ve ortak örgütüm üzün genel çıkarlarını ön planda tutmaya çaba göstermişlerdir. Birçok
olayda, değişik nitelikte tepkilerine neden olabilecek adımlar atılmış
olmasına rağmen, örgütün tümünün tartışmalara ortak edildiği bu
döneme kadar sabırla beklemiş (görüşlerini bu süre içerisinde anlatmaya çalışarak) olmalarının da, ayrıca özel bir anlamı vardır.
Kurtuluş Hareketi, ortak örgütlenmenin önünde, nedenlerini ortaya
koyarak bir güven sorunu bulunduğunu vurgulamıştır. Bu güven sorununu da esas olarak kendi içinde değil, genel olarak hareketimizin
dışındaki ezilen ulusun devrimcilerine karşı yaklaşımımızda bir ölçü
no5ktası olarak değerlendirmiştir. Ne acıdır ki, kendi dışındakilere
güven vermekten söz eden hareketimizin içerisinde, bugün Kürdistanlı yoldaşların tümüne yakını rahatsızdır. Yani içimizde bir güven
sorunu çıkmıştır. Bir süredir yaşanan bu sürecin kopmaya yol açmaması, yukarıda da değindiğim gibi, içerideki önderliğimizin sorumsuzca izledikleri politikaya rağmen Kürdistanlı yoldaşlarımızın sorum-
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luluk bilinci içinde davranmış olmalarıdır. Ulusal sorunda kullanılan
dille konuşursak ve deyim uygun düşerse, ezen ulusun devrimcilerine, ezilen ulusun devrimcileri bu dönemde güven dersleri vermişlerdir.
Ulusal sorunda hareketimiz bir sapmayla karşı karşıya gelmiştir.
İdeolojik-siyasi çizgimiz ulusal sorun platformunda delinmiş ve bilinen görüşlerimizden oldukça geriye doğru adımlar atılmıştır. Bu sorunla ilgili sözlü tartışmalarımızda bir yoldaş bana espriyle şöyle
sormuştu: “Sen bize sosyal şoven mi diyeceksin?” Kurtuluş Hareketinin özellikle 12 Eylül öncesinde yayınlanan dergi ve gazetelerde
yazılmış görüşleri en tutarlı görüşlerdir ve Türkiye ile Kuzey Kürdistan’da mücadelenin başarısı bu görüşlerin egemen hale getirilmesine
bağlıdır. Koşullar değişmediği müddetçe, bu çizginin dışında ulusal
soruna çözüm bulabilmek oldukça zordur. Kabaca bu nedenden dolayı Kurtuluş’un çizgisine sosyal-şoven diye bir suçlama yöneltmek
için, insanın aklından zoru olması gerekir. Ancak, ortada bir gerçek
vardır ki onu görmemezlikten gelemeyiz.
Bizim sosyal şoven diye nitelendirdiğimiz birçok siyasi hareketin
ulusal sorunda görüşlerini geliştirdikleri, bu konuda daha duyarlı davrandıkları bir dönemde; Kurtuluş’un çizgisi, içerdeki önderlik tarafından bu siyasi güçlerin politikalarının bile gerisinde kalan alanlara
doğru sürüklenmiştir. Özetle, bu dönemde Kurtuluş adına davrananlar, sosyal-şovenizmin şiddetli etkisi altına girmişlerdir.
Ulusal sorunda görüşlerimizin (ve Marksizm-Leninizm’in genel
doğrularının) çarpıtılması ideolojik, siyasi, örgütsel ve pratik tüm temeller üzerinde gündeme gelmiştir. Bu çarpıtma ve sapmalar, somut
olarak bu dönemin temel belgelerinde ve alınan kararlarda ifade
edilmiştir. Üzerinde daha sonra tartışacağımız bu belge ve kararlar
şunlardır: Program, tüzük, ör7gütlenme üzerine yazılar, EKİM Dergileri, raporlar ve Kürdistan örgütlenmesinin dağıtılmasıdır.
Sorun o kadar ciddidir ki, örgütümüzün bugününü ve geleceğini
dolaysız ilgilendirmektedir. Diğer sorunlarımıza ilişkin tartışmalar, bu
sorunun önüne geçirilemez. Adını belirttiğim belge ve kararlardaki
görüşler ve politika Kurtuluş adına savunulursa, kendi adıma bunu
savunanlarla bir arada olmayacağım. Çünkü bu görüş ve politikayı
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örgütümüz adına savunmaya devam etmek, sosyal-şovenizmin bataklığında kulaç atmak olacaktır.
2- Geri çekilme taktiği: 12 Eylül’le birlikte geri çekilme taktiği uygulandı. Bu taktiği uygulamanın niçin zorunlu olduğu önderliğimiz tarafından (cuntanın gelişiyle birlikte ne yapacaklarını şaşıran birçok
siyasi hareketin tersine), var olan koşulların doğru bir analizi tem elinde saptanmıştır.
Bu taktiğin, hayata nasıl geçirileceği konusunda, 12 Eylül’den kısa
bir süre sonra (yanlış hatırlamıyorsam üç aya yakın bir dönemden
itibaren) önderliğin içinde tartışmalar oldu. Daha doğrusu, o zamanki
PB’de benimle diğer arkadaşlar arasında görüş ayrılıkları baş gösterdi.
Bu tartışmaların neler olduğu üzerinde daha sonra detaylarıyla
duracağım. Ve çeşitli tavırları anlatacağım. Bu yapılmadan bazı sorunları açıklığa kavuşturmak zordur. Çünkü ileri sürülen politikalar ve
hayatta ifadesini bulmaya başlayan anlayışlar 2,5 yıllık pratiğimizin
temellerinin oluşmasında belirleyici adımlar olmuştur.
Bir örgütün iki yıldan daha uzun bir dönem siyasi faaliyet sürdürmemesi, herhalde bu sorunun vahametini kavramak açısından yeterli
bir kanıttır. Kaldı ki, bu dönemde hareketimizin daha önceki tarihinde
yaşamadığı, oldukça ciddi problemler karşısına dikilmiştir. Bu tür
problemlerini ortaya çıkabileceğinin ilk belirtileri, yine benimle PB’den
diğer yoldaşlar arasında süren tartışmalarda görülebilmiştir. (PB’den
bir tek yoldaşın ikili görüşmelerimizde bana yansıttığı farklı bir tavrı
olduğunu biliyorum. Bu yoldaşın ikili görüşmelerimizde bana yakın
düşünmesi, ama PB’de diğer yoldaşlarla birlikte oy kullanması, bugün de kavrayamamış olduğum bir politikadır. Bu açıklamayı, bu
yoldaşın özel durumunu belirtmek için yapıyorum. Aksi takdirde haksızlık etmiş olacaktım. Ayrıca kendisi herhalde yoldaşlara aktaracaktır.)6 Gerçi yoldaşlar benim gıyabımda, 12 Eylül’den sonra örgütün
tutucu tartışmalarla yüz yüze gelmesini ve gerekli tedbirlerin alınamamasını bana rahatlıkla yıkabilmiştir. Bu tespitleri, onların programında (bu programı tüzükleriyle birlikte hiçbir zaman kabul etmemiş
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olduğum için onların programı diyorum) ve örgüte dağıttıkları raporlarda görmek mümkündür. Mahkûm edilmiş olmama rağmen, bu
tartışmalarımızı, bu kadar zaman geçtikten sonra tekrar gündeme
getirmem, kendi şahsımı aklamam kaygısından kaynaklanmamakt adır. Gerektiğinde örgütümüzün çıkarları için “kişisel haksızlıkları” bir
yana bırakmayı biliriz.
“Bütün örgütsel faaliyetlerini dayandırdıkları temel bir belge” olan
programı kabul etmememin nedeni, sadece ulusal sorunda (ana bölümde yok sayması, “ek bölüm”de çarpıtması) bir sapmayı belgeliyor
olması değildir. Aynı zamanda bu belgede, ilk defa örgütümüzün
saflarında ve bu düzeylerde yalan söylenmektedir. Yalan kavramı,
birilerimize ters gelebilir. Kendi aramızdaki tartışmalarda yoldaşça ve
saygılı bir dil kullanılmasına şiddetli yandaş olmama ve bugüne kadar bu anlayışla davranmaya çalışmama rağmen yalanın program
diye sunulan bir temel belgede kurumlaşması karşısında, artık başka
türlü ifadelerle sorunu anlatmamın olanağı kalmamıştır. Hatta yalan
kelimesi, ortaya çıkan manzara karşısında, sorunun izahı için yetersiz bir kavram haline bile gelmiştir.
Sosyalizmle yalan bağdaşmaz. Yalan üzerine kurulu politika, burjuva politikasıdır. Sosyalizm bir dünya görüşü olarak gerçeklere dayanır. Sosyalist ahlak da dahil olmak üzere, sosyalizmin hiçbir öğesi
yalan üzerine inşa edilemez. Bunun yapıldığı ve egemen hale gel eceği yerde, sosyalistlik yapılamaz. Bu tespitler, bu sorundaki ilkeli
bakışın birer parçasıdırlar. Bugüne kadar hareketimizin saflarında
hep yalanla mücadele ettik. Bundan sonra da edeceğiz. Hiç kimse
bu örgütte yalanı bir yöntem olarak egemen hale getiremeyecektir.
Yalanın ilki şudur: “Geri çekilme taktiği ve zorunlu sonuçlarını ‘sağ
eğilim’ olarak niteleyen…” (Yoldaşların programından). Burada bana
açıkça iftira edilmektedir. Çünkü ben hiçbir zaman geri çekilme taktiğine karşı çıkmadım, bu taktiği sağ eğilim olarak nitelendirmedim. Bu
yalan sadece programa geçmemiş, çeşitli yoldaşlara, benim geri
çekilme taktiğine karşı çıktığım söylenmiştir.
12 Eylül’den sonra yayınlanan ilk üç yazı, hepimizin ortak görüşüdür. Bu yazılar yetersiz olmalarına ve hem birbirleriyle, hem de kendi
içlerinde birbiriyle çelişen tespitler içermelerine rağmen, hepsinde
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geri çekilme taktiğinin genel bir tanımı yapılmıştır. Ve bu yazılardan
biri de benim tarafımdan hazırlanmıştır. Bu gerçeğe rağmen ben
nasıl geri çekilme taktiğini sağ eğilim olarak suçlarım? Suçladım da
alternatif olarak direnme veya silahlı ayaklanma, vb., taktikler mi
önermişim? Yoksa sırf karşı çıkmak için mi karşı çıkmışım? Eğer bir
şeye karşı çıkıyorsam, alternatifini de (o dönemde ve örgütümüz için
hayati bir öneme sahip olan bir durumda) ileri sürmem gerekmiyor
mu? Bu hareketin önderliğine kadar gelebilen birisi, bu kadar tutarsız
ve ne yaptığını bilmeyen birisiyse, onu hala bulunduğu yerde tutmak
da büyük bir tutarsızlık değil midir?
Ben, bir şeylere karşı çıktım. Hem de şiddetle… Ama bu, geri çekilme taktiğinin kendisi değildir. Neye karşı çıktığımı ileride yazac ağım.
Aynı cümlenin sonunda “zorunlu sonuçlarını ‘sağ eğilim’ olarak niteleyen” denilmektedir. Bu zorunlu sonuçların ne olduğu açıklanm amış. Kime göre zorunlu sonuç? Burası da muğlaktır. Acaba ustalarda
bu konuda “geri çekilme taktiğinin zorunlu sonuçları şunlardır” diye
bir şeyler mi gördüler? Başka ülkelerin devrim deneylerinden mi bazı
sonuçlar çıkarılıyor? Bunlar açık açık yazılmamış olduğu için, şimdilik bu soruları sormakla yetiniyorum. Ama tartışacağız, Çünkü ortada
benim ve diğer yoldaşların söyledikleri var. Hem o dönemde önderliğin içerisinde yer alan tüm yoldaşlar, hem de ilk tüzüğe göre örgüt
üyelerimiz olan birçok yoldaş tartışmalarımızı bilmektedirler. Her şey
açıklığa kavuşacaktır. Örgütümüz bu yalanın (yalanı eğer şimdi ben
söylüyorsam) hesabını sormak zorundadır.
İkinci yalan ise şudur: “12 Eylül’den hemen sonra siyasal faaliyeti
sınırlandırma kararımıza (abç.) karşın, pratikte bu faaliyet hemen
hemen durmuştur.” (Yoldaşların Program’ından.) Bizim “siyasi faaliyeti sınırlandırmak” diye bir kararımız yoktur. Burada üzerinde şiddetle tartıştığımız (evet PB’de tartıştığımız temel noktalardan birisi
de budur) bir gerçek tahrif edilmiştir. Biz siyasi faaliyeti durduralım mı
durdurmayalım mı? diye tartıştık ve alınan karar “siyasi faaliyetin
sınırlandırılması” değil, siyasi faaliyeti durdurma kararıdır.
12 Eylül’den sonra, benim muhalefetime rağmen bu doğrultuda
bir karar alınmış ve bu karar (aksi iddia ve çabalara rağmen) iki yıl-
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dan daha uzun bir süre fiilen yürürlükte kalmıştır. Benim sağ eğilim
diye eleştirdiğim politikalardan birisi budur. (Bu yoldaşlar, çok sonraları, bir yerel örgütümüzde siyasi faaliyete karşı çıkan yoldaşları eleştirmek için Ekim dergisinde Bazı Yanlış Eğilimler Üzerine başlığı altında bir yazı kaleme almışlar. Onların bu yazıda yaptıkları tartışmayı
biz 12 Eylül’den kısa bir sonra yapmıştık. Bu sefer roller değişik. Onlar benim geçmişteki görüşlerimi savunuyorlar; diğer yoldaşlar da
onların görüşlerini… Ve ben bu yazıda yapılan ağır eleştirilerin hiçbirisini o dönemde yoldaşlara yöneltmemiştim. )
Geri çekilme taktiği başlığı altında tüm bunları detaylarıyla tartışacağız. Siyasi faaliyetsizlik, içe dönük mücadelenin nedenleri, alınan örgütsel tedbirler, “kendi başının çaresine bak” anlayışı vb., sorunlar bu tartışmamızın en önemli yanlarını oluşturacaklardır.
3- Örgütsel Sorunlar: Örgütümüzde, 12 Eylül’den bir süre sonra,
içerde önderlik konumunda bulunan yoldaşlar bir dizi kararlar aldılar
ve bunlardı hayata geçirdiler. Bunlar sırasıyla şunlardır: Üç yoldaşın
ihracı, bazı üyeliklerin askıya alınması, “hizip” olayı, Kürdistan örgütlenmesinin dağıtılması, program ve tüzüğün kabul edilmesi, Hulki’nin
ihraç kararı, içerde konferans düzenlenmesi ve bir yerel örgütün buna karşı çıkması üzerine gelişen olaylar…
Bu sorunların tümünü bu başlık altında tartışmak durumundayız.
Çünkü örgütümüzde bu olaylar tanık gösterilerek yapılan ciddi tartışmalar mevcuttur. Tasfiyecilik iddiası bu tartışmalardan birisidir.
Ayrıca bu kararların hemen hepsi, Merkez üyelerinin çoğunluğunun
(ve aynı zamanda bir kısım üyelerimizin) görüşleri sorulmadan alınmış olan kararlardır. Ortada bir yetki gaspı vardır.
Yine bu kararların başka bir özelliği de, çarpık bir örgüt anlayışını yansıtıyor olmalarıdır. Bu sorun üzerinde de duracağız ve nasıl bir
anlayışla bu kararların alınıp hayata geçirildiğini tartışacağız.
4- Geçmişin değerlendirilmesi: Konferansın gündemini oluşturan
yukarıdaki üç ana tartışma konuları, bir anlamda geçmişimizin gözden geçirilmesidir. Ancak bunlar, esas olarak 12 Eylül sonrasının
değerlendirilmesini kapsayacaklardır.
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Geçmişin değerlendirilmesi başlığı altında, Kurtuluş Hareketinin
12 Eylül’e kadar yaşamış olduğu deneyleri ele alacağız. Her siyasi
hareket gerekli olduğu anlarda, geçmişini tartışmak, kazandığı deneylerden dersler çıkarmak zorundadır. Bu yapılmadan sağlıklı bir
örgütlenme yaratılamaz.
Kendi adıma, geçmişimiz üzerinde dururken daha çok bazı sorunları bu plana almaya ve tartışmayı buralarda yoğunlaştırmaya çalışacağım. Bu yaklaşım tarzı, aynı zamanda, 12 Eylül sonrasının da bazı
sorunlarını açıklığa kavuşturmak için gereklidir. Çünkü her şey 12
Eylül ile başlamamıştır. 12 Eylül sonrasına olumlu veya olumsuz
etkilerde bulunan ve geçmişimizde taşıdığımız bazı özelliklerimizden
kaynaklanan sorunlarımız vardır.
Öne çıkararak tartışacağım üç temel konu ise, A- İşçi sınıfıyla
bağlarımız ve bu yöndeki tartışma ve çalışmalarımızın sonuçları, BÖrgütlenmemiz üzerine ve, C- Kürdistan sorunu’dur.
SORUNLAR AŞILABİLİR
Sorunlarımızın çokluğuna ve ciddiliğine rağmen, bunları aşabiliriz.
Son GMK toplantısında, alınan Konferans kararı dışında, yaptığımız
en olumlu işlerden birinin de yeni ve içeriğiyle doğru olan bir tüzüğün
hazırlanması olmuştur. Bu tüzükte, sorunlarımızın tartışma zemini ve
hepimizi bağlayıcı kurallarla tek tek bizlerin hak ve yetkileri ortaya
konmuştur. Bunların kağıt üzerinde kalmaması, bizim, yazılanlara
sahip çıkmamız ve uygulanmaları için çaba göstermemiz ile mümkündür.
Eğer bu sorunları tartışmaya sadece belirli yoldaşlar katılır ve çoğunluk tartışmaları pasif bir biçimde izlerse, ortaya çıkacak sorunlar
olumlu olmayacaktır. Her yoldaşın bu tartışmalara aktif olarak katılması geleceğimiz için hem bir zorunluluktur, hem de bir görevdir.
Aramızda süren tartışmalar, aynı zamanda bir mücadeledir. Biz
sadece hakim sınıflara karşı mücadele etmiyoruz. Kendi içimizde de
işçi sınıfı çizgisine ters etkilenmelere, sapmalara karşı sürekli bir
mücadele içinde olmalıyız. Bu doğrultuda bilinçli ve kararlı bir tavır
sürdüremediğimiz, örgütümüze sızmaları engelleyecek bir uyanıklıkla kendimizi donatamadığımız müddetçe tutarlı bir örgüt ve tutarlı bir
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siyasal çizgi yaratamayız. Her etkilenme ve sapma, örgütümüzün ve
çizgimizin çarpık olmasına yol açacak, böyle bir durumda da devrim
denen görevin altından kalkabilmek bir hayal haline dönüşecektir.
Kazara devrim yapsak bile, böylesi çarpık bir örgüt ve anlayışla kuracağımız “sosyalizm” de, sosyalizmden başka her şeye benzeyecektir. Bugün dünyada sosyalizm adına yapılan çeşitli hata ve eksikleri görüyor ve bunlara karşı mücadele edilmesinden dem vurmak.
Bu çizgi sahiplerinden farklı olmanın yolu, bugünden örgütümüzü
gerçekten sosyalizmle yoğurmayı daha çok (ve bunu sürekli hale
getirerek) başarabilmektir.
Hâkim sınıflara karşı mücadele yöntemleri açıktır. Kendi aramızdaki mücadele ise, aynı ideolojik ve siyasi görüşleri savunan ve bu
platform üzerinde eylem birliği yapmak amacıyla gönüllü birlik oluşturmuş olanlar arasında cereyan etmektedir. Açıktır ki, bu mücadelede yöntemler, demokratik-merkeziyetçilik ilkesi üzerinde yükselecektir. Bugün aramızdaki tartışmanın sağlıklı sürmesi, saflarımızda demokrasiyi yaygınlaştıracaktır. Çünkü demokrasinin bir yanı açıklık ve
tartışma özgürlüğü, eleştiri ve özeleştiridir. Ve konferansa kadar geçecek zamanda bu anlayışın zeminini yaygınlaştırmak için dikeceğimiz taşlar, örgütümüzün daha çok örülmesine katkılarda bulunacaktır. Bilindiği gibi, demokrasinin varlığından bahsedebilmek için sadece açıklık ilkesinden, tartışma özgürlüğünden bahsetmek yetmez.
Bunun için seçim ilkesinin de gündeme sokulmuş ve işleyişin buna
göre de şekillenmesi gerekmektedir. Tüm yoldaşların bu soruna da
kafa yormaları artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Konferans bu konuda da bir karar almalı, koşulları unutmadan, organların seçimle
işbaşına geldiği mekanizmaları örgütümüzde işletmeye başlamalıyız.
İçine sürüklendiğimiz bu tartışma ortamında, birçok sorunun önünü
almak istiyorsak, bu anlayışla davranmalıyız. Bunlar dışındaki çözüm
yollarının karşımıza yeni sorunlar dikeceğini görebilmek için kâhin
olmaya gerek yoktur.
Bu ilk yazımın amacı, sorunlarımızı esas nedenleriyle ve detaylarıyla tartışmak değildir. Daha çok, bazı ön açıklamalar yapmak ve
sorunlarımızı önem sırasına göre nasıl gördüğümü izah etmek için
bunları yazdım. Sorunlara kaba bir yaklaşımda bulunduğum için,
yazımızın biraz yüzeysel kaldığının bilincindeyim. Bundan sonra be-

KURTULUŞ

283

cerebilirsem ve zaman elverirse, konferansın gündem maddeleri
üzerine tek tek yazılar kaleme alarak görüşlerimi yoldaşlara aktarmaya çalışacağım.
Yine bu ilk yazımın diğer bir amacı da, GMK’nın raporuna niçin
muhalefet şerhi koyduğumu açıklamaktır. Muhalefet şerhimin gerekçeleri, raporda tarafımdan somut olarak ortaya konmadığı, birkaç
cümleyle geçiştirildiği için, şimdi konu üzerinde ana hatlarıyla durmak
istiyorum.
GMK RAPORUNA ALEYHTE OY VERMEMİN NEDENLERİ
Muhalefet gerekçelerim şunlardır:
1- Rapor’un kendisi çok yetersizdir. GMK 2,5 yıl sonra toplanabilmiştir. Bu dönem içerisinde dünyada, Ortadoğu’da, Türkiye ve Kürdistan’da önemli gelişmeler olmuştur. Bunları derli-toplu ele alıp değerlendiremeyen, mücadelemiz için gerekli siyasi dersleri çıkarmayan bir GMK, önderlik etmekle yükümlü olduğu örgütün nasıl bir pratik içerisinde bulunacağını da muğlak bırakmış olur. Sağlıklı tahliller,
pratiğimizin önünü aydınlatacak ve hangi hedeflere, nasıl örgütlenmeler ve mücadele biçimleriyle vuracağımızı netleştirecektir.
Böyle bir değerlendirme yapılamamasının sorumluları vardır. 2,5
yıldır örgütümüzü bir kargaşa içerisine sokanlar, sorumsuzca adımlar
atanlar, bizleri birçok problemin kıskacı içine sürükleyenler, tutarlı ve
üretken tartışmalar yapmamızı engellemişlerdir. Üstelik de bu engelleme, toplantıdan çok önceki tarihlerde başlamış ve toplantıya kadar
da bu tavırlar devam etmiştir.
GMK toplantısının sorunlarımızı çözemeyeceği kanaati bende önceden oluşmasına ve umudum olmamasına rağmen, oldukça detaylı
bir gündem önerisi yapmıştım ve önerim genel olarak da benimsenmişti. Tartışmaya hazırdım ve her şeye rağmen, bu toplantının çok
şey çözemeyeceğine inanmama karşı yanılmış olabileceğimi, zayıf
bir ihtimal bile olsa, görmek istiyordum.
Ancak toplantı öncesinde yaratılan olumsuzluk, toplantının ilk gününden itibaren başladı. Ülkede görev yapmış yoldaşların Hulki sorununu gündeme getirmeleri, Hulki’nin de buna karşı bir başka noktadan olayın üzerine gitmesi, toplantının genel havasını belirledi.
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Benim ve başka yoldaşların esas sorunumuzun “hizip” tartışması
olmadığı, başka ciddi sorunlarımızın olduğunu, onları tartışmamız
gerektiğini vurgulamamıza rağmen; bu bakışı toplantıya egemen
kılamadık. Önceden yaratılan olumsuzluklar toplantıda da sürdürüldü
ve zayıf da olsa sorunlarımızın bir kısmını çözmek, diğerlerini netleştirmek şansını yitirmiş olduk.
Sorunları tartışma zemini kalmayınca, bu sefer görüşlerimin birer
sonucu olabilecek çeşitli öneri ve tavırlardan vazgeçerek, tek bir örgüt içerisinde toparlanarak ve bunu da kurallar üzerine oturtarak, hep
birlikte tartışma içerisinde olabileceğimizi, ortak noktaları ön plana
çıkararak, sağlamaya çaba gösterdim. Dağılan toplantıyı yeniden
başlatmak için, Hulki dışındaki yoldaşlarla önerilerim üzerinde tartışma yaptık ve anlaştık. Daha sonra da Hulki ile konuştum ve onunla da uzlaştık. Böylece toplantının tekrar başlaması ve tartışmalarımızın azami bir zemini haline gelen önerilerim genel bir kabul görmüştü. Nitekim bu önerilerimin hepsi oybirliğiyle (bir veya iki önerime
önceden yandaş olan ama sonra çekimser kalan yoldaşlar oldu) birer
karar haline dönüştü. Bu kararlar toplantının tanımını, yeni bir tüzüğü, ilk tüzüğe göre örgüt üyesi olup da sonradan örgüt üyesi yapılmayan yoldaşların durumunu, “ayrılan-atılan” yoldaşların ne olacağını ve bir konferans düzenlenmesi gibi sorunları çözüme bağlıyordu.
Günlerce süren tartışmalardan ve bir anlamda havanda su dövmekten sonra, geldiğimiz nokta umut vericiydi. Sorunlarımızı tartışma
zeminini ortaya çıkıyor izlenimi yaratılmıştı. Ama kendi adıma yanılmış olduğumu gördüm. Hulki yoldaş, tüzüğün kabulünden sonra
önerdiği iki maddenin reddedilmesi üzerine toplantıyı terke etti. Oysa
kendisiyle uzlaştığımız noktalar, onun önerdiği şeyleri de kapsıyordu.
Toplantının havası bundan sonra kabul etmiş olduğumuz gündemi tartışmaya uygun değildi. Yeni bir gündem saptandı ve daha çok
pratik sorunları içeren bu gündem üzerinden tartışmalarımıza devam
ettik.
Dışarıdan bakıldığında, sorunları niçin tartışamadığımızı yoldaşlara izah etmenin zor olduğunu biliyorum. Ama herkesin objektif durumumuzu artık görmesi, bunu kabul etmesi gerekir. Varılan noktada,
bu toplantı daha fazla şeyler üretemezdi.
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Raporun yetersizliği üzerinde dururken, kaba hatlarıyla değindiğim bu gerçeklerin birer barikat oluşturduklarını göz önünde bulundurmalıyız.
2- Rapor’un siyasi tahlilleri kapsayan bölümü çok eksiktir. Bir dergi makalesinde anlatılabilecek çerçevede durum değerlendirilmektedir. Ayrıca bu kadarıyla bile içinde katılmadığım tespitleri içermekt edir.
12 Eylül’de Cunta sanki ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleştirilmiş gibi tespitler yapılmıştır:
“12 Eylülcülerin açıkladığı hedefler nelerdi? Toplumda gerçekten
özlem haline gelen can güvenliğini sağlamak, döviz açığını kapatmak, ihracata yönelik bir ekonomik yapı yaratmak, serbest bölgeler
oluşturmak, enerji sorununa çözümler bulmaktı.” (Rapor’dan.)
“Yukarıda da belirttiğimiz gibi cunta için başlıca problemler can
güvenliği, enerji sorunu ve döviz açığı vb.. idi.”
Bu ifadeler üzerinde yorum yapılamayacak kadar açıktırlar. Cuntanın gelişini ekonomik sorunlara bağlayan bu mantık doğal olarak
şu belirlemelerde bulunmak zorundaydı.
“Daha önce kabaran küçük-burjuva muhalefeti, giderek silinmeye
yüz tutmuştu. Ve bu ortamda sadece işçi sınıfı, o da esas olarak
ekonomik taleplerle arenadaydı.” (Rapor’dan.)
Gerçekten de küçük-burjuva muhalefetinin silinmeye yüz tuttuğu,
işçi sınıfının da esas olarak ekonomik taleplerle mücadele sürdürdüğü bir ortamda, cunta döviz açığı, enerji darboğazı, vb. nedenlerden
dolayı ancak yönetimi ele geçirmiş olabilir. Burada cuntanın can güvenliğini sağlamak istediğinden bahsetmek, talihsiz ve bizim ciddi
olarak savunamayacağımız bir nedendir. Cunta, can güvenliği demagojisine, yaptıklarına haklılık kazandırmak ve kitleleri etkilemek
için başvurmuştur. Oysa cuntanın bizzat kendisinin çok can aldığı
reddedilemez bir olgudur.
Yukarıdaki tespitler yanlıştır. 12 Eylül Cuntası, Türkiye ve Kuzey
Kürdistan’da, sınıfsal ve ulusal mücadeleyi bastırmak için gelmiştir.
Bunu bugüne kadar çok tekrarlamamıza rağmen, sorun niye gözden
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kaçırılmış ve bu netlikle raporda yer almamıştır? Sınıfsal ve ulusal
mücadelenin büyük ölçülerde ekonomik nedenlerden kaynaklandığı
doğrudur ama, cuntanın esas olarak döviz açığını, enerji dar boğazını vb. ekonomik problemleri halletmek için iktidara geldiğini ileri sürmek doğru değildir. Bu sorunları halletmek için 12 Eylül’den önceleri
24 Ocak politikası izleniyordu ve aynı politikanın 12 Eylül’den sonra
da gündemde olduğu bilinmektedir. Cunta bu politikanın önünde ve
genel olarak oligarşinin iktidarı için bir tehdit oluşturan sınıfsal ve
ulusal mücadeleye dağıtmak amacıyla işbaşına gelmiştir.
Küçük-burjuva muhalefetin silinmeye yüz tuttuğu tespiti de yanlıştır. Küçük-burjuva muhalefeti, 12 Eylül’e gelindiği tarihlerde, silinmeye yüz tutmamıştı. Ama genel olarak bir gerileme süreci içindeydi.
Bu gerileme süreci özellikle ilk sıkıyönetimin ilanından itibaren gözle
görülebilen bir durumdu. Ve bunun değişik nedenleri bulunmaktadır.
Bu genel gerileme olayına rağmen, yer yer de bu olguyla çelişen
gelişmeler yaşanıyordu. Örneğin, 1980’lerde Çorum olayını, 1979
sonlarından itibaren Mardin’de gözlenebilen gelişmeleri hatırlamakta
yarar vardır. Ayrıca 1980 yılı içinde de küçük-burjuva muhalefeti
kendisini çeşitli eylem biçimleriyle (bazen kitlesel karakterde) ortaya
koymuş ve oligarşiyi huzursuz eden muhalefet kanatlarından biri
olmuştur.
Küçük-burjuva muhalefetinin gerilediği dönemlerde işçi sınıfı, mücadele platformunda ön planda yer almıştır. Bu mücadelenin esas
olarak ekonomik bir mücadele olduğu genel bir doğrudur ama başka
özellikleri ve dönemin koşulları itibariyle sorunun kavranması için
yeterli bir değerlendirme değildir.
1978’lerden itibaren işçi sınıfı salt ekonomik amaçlı olmayan direnişler içine girmiştir. Kendi dışındaki siyasal gelişmelere ve toplumda
bazı kesimlere yönelik saldırılara tepkiler göstermiş, adeta kendi
dışındaki sınıfların sorunlarına da sahip çıkmıştır. 20 Mart direnişi, 1
Mayıs’lar, 30 Nisan eylemi, vb. buna örnek gösterilebilir. 12 Eylül’e
yakın aylarda Kemal Türkler’in öldürülmesi üzerine başlatılan direniş
ve İstanbul7da sıkıyönetime ve gösteri yasağına rağmen 100 bine
yakın işçinin yürümesi anlamlıdır. Bu eylemleri ekonomik mücadeleyle açıklamak, gerçeği yansıtmaktan uzak kalmaktadır. İşçi sınıfı m ü-
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cadelesinin bu özellikleri ve gerilemesine rağmen toplumsal muhalefet içinde etkin bir yeri olan küçük-burjuva muhalefeti varlığını koruduğu içindir ki, 12 Eylül’de askeri cunta iktidara el koymuştur. Bu
muhalefet hareketleri ve Kürt ulusal mücadelesi olmamış olsaydı,
oligarşi karşılaştığı ekonomik problemler için, orduyu devreye sokmayabilir, bu amaçla çeşitli taktikler başvurmayabilirdi.
Ulusal sorun üzerine yazılanlarda da bir yenilik yoktur. Her zaman
yazılanlara benzer ifadeler kullanılmıştır. Oysa bu, yaşanan gerçekleri anlatmaya yetmemektedir. 12 Eylül’den sonra cuntanın politikası,
Kürdistan’da daha özel biçimler kazanmış ve oradaki uygulamalar,
Türkiye’de uygulananlardan farklılıklar taşımıştır. Bu farkları ve özel
politikaları saptamamak ve raporda bu gerçekleri dile getirememek
eksikliktir. Kaldı ki Kürdistan’ın diğer parçalarında da iki yıllık dönem
içerisinde geçmişten farklı olaylar gelişmiş ve bunlar Kürt ulusal hareketini değişik görünümler içine sokmuştur.
Ayrıca ulusal sorun konusunda örgütümüzde ciddi problemlerle
yüz yüze olduğumuz bilinmekteydi. İlk adım olarak bu problemlere
değinen ve örgütümüzün bunu olumlu olarak aşacağı belirtilebilirdi.
Bu GMK’nın örgüte vereceği sağlıklı bir mesaj olacaktı. N(e yazık ki,
bu özel durumda görülememiştir.
3- Rapor’un diğer bölümlerinde benim toplantıda savunduğum görüşler, çarpıtılarak aktarılmıştır. Ülke içerisinde görev alan yoldaşların raporlarından uzun uzun bölümler yazılırken ve bunlar da onların
değerlendirmelerini içerirken, benim görüşlerim (ve başka yoldaşların
görüşleri) birkaç cümleyle yansıtılmıştır. (Hangi görüşlerim nasıl çarpıtıldı gibi sorunlara şimdi değinmeyeceğim. Görüşlerimi ayrıca yazacağım için buna gerek görmüyorum.)
4- Örgütümüzün bazı eksiklikleri söz konusu edilirken, hataların
hepimize ait olduğu belirtilmiştir. Buna da katılmıyorum. Elbette ki
kişisel olarak hesabını vereceğim ortak hatalarımız mevcuttur. Ama
Rapor’da anlatılmak istenen hataların esas sorumlusu olarak kendimi değil, başkalarını görüyorum.
5- Son bir karşı çıkış gerekçem de Hulki ile ilgilidir. Hulki’nin ilk üç
yoldaşın ihracı üzerine geliştirdiği tavırları eleştirmeme rağmen, olayları tek yanlı olarak değerlendirmiyorum. Ülke içerisindeki yoldaşlar
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da ihraçlar, “hizip” ve Hulki’ye karşı tavır sorunlarında ciddi hatalar
yapmışlardır. Karşılıklı yaratılan olumsuz bir ortam sonucu toplantıda
bir araya geldik. Daha önce de değindiğim gibi, toplantı boyunca
yanlış davranışlar içinde olan sadece Hulki değildi. Diğer yoldaşların
çoğu da Hulki’ye karşı itici bir politika takip ediyorlardı. Elbirliğiyle bir
kör döğüşü yaratmışlardı. Biri kazara uç bir öneri sunsa, diğeri de
başka bir uç öneri sunarak toplantıyı çıkmaza sokuyorlardı. Toplantının belgeler ortadadır.
Bu gerçeklere rağmen, Rapor’un Hulki yoldaşla ilgili bölümlerini
okuyanlar sanki tek başına ortaya çıkan durumdan Hulki sorumluymuş gibi bir kanaate ulaşabilirler. Hulki’nin en son toplantıyı terk etme tavrı hariç olmak üzere, yaratılan olumsuzluklarda, ülkede görevli
yoldaşların payı hiç de az değildir. Hem bu yoldaşlar hem de Hulki,
davranışlarında bir takım faktörlere dayanıyorlardı. İki taraf da, sorunu kendi açılarından yorumlayarak, (geçmişte savunduklarını ve yaptıklarını hesaba katarak) kendileri için izahı güç durumlara düşmek
istemiyorlardı. Bu noktada, toplantıda yeterince birlikçi davranmadıkları için yoldaşları suçluyorum.
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HAREKETİMİZİN BAZI SORUNLARI ÜZERİNE – II.
İ.HALEF
İlk yazımda sorunlarımıza genel hatlarıyla değinmeye çalışarak,
görüşlerimi daha sonra detaylarıyla aktaracağımı belirtmiştim. Ve
bunu da, sorunlara verdiğim önem sırasına göre yapacağımı dile
getirmiştim.
Bu yazımın tümü ulusal sorunla ilgili tartışmalara ayrılmıştır. Özellikle belgelere dayanarak genelde Marksizm-Leninizm’in, özelde de
Kurtuluş Çizgisi’nin ulusal sorun platformundan nasıl sapma olduğunu kanıtlamaya, bunun maddi temellerini ortaya koymaya ve sorunun
çözüm yollarını göstermeye çalışacağım.
ULUSAL SORUNDA ÇİZGİMİZE YÖNELİK HER SALDIRI YENİLMEYE MAHKÛMDUR
Kurtuluş örgütünün ideolojik-siyasal hattının dayandığı temeller
içinde ulusal sorunla ilgili tespitleri önemli bir yer işgal etmektedir.,
Bu tespitler aynı zamanda örgütümüzü diğer siyasi hareketlerden
ayıran nedenlerin başında gelmektedir.
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Örgütümüz bu sorundaki bakışını 12 Eylül’den önce, dergi ve gazetelerinde ortaya koymuş ve söylediklerine uygun davranışlarda
bulunmaya çaba göstermiştir. Hatalarına ve eksikliklerine rağmen bu
çabalar örgütümüzü saygın bir konuma yükseltmiştir.
Anti-şovenizm ilkesinin kararlı ve tutarlı savunucusu olmamız, bu
ilke ittifakların temel bir dayanağı haline gelmiştir. Türkiye’de bu ilkeyi savunmayan ciddi hiçbir siyasi hareket kalmamıştır.
Türkiye’de en güçlü siyasal akımlardan biri olmasına rağmen, bunun Kürdistan’da benzer biçimde yansımadığı bilinmektedir. Ama bu
gerçeğe rağmen, Kürdistan’da da geliştiğimiz ve ciddiye alındığımız
inkâr edilemez. Öyle ki, geniş çaplı ve vahim boyutlara ulaşan siyasi
hareketler arasındaki çalışmalarda bile ağırlığımızı duyuracak bir
örgüt durumuna gelmiştik.
Örgütümüzü hem Türkiye’de hem de Kürdistan’da işçi sınıfı ve
emekçi halkların mücadelelerinde daha çok alternatif hale getirebilecek bir dönemde, yani 12 Eylül sonrasının sosyal pratiği içinde, ciddi
hatalar yapıldı. İzlenen yanlış politikalar ve bunun ürettiği sonuçlar,
örgütümüzü bölünme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Yazılı görüşl erimizde de kendisini açıkça sergileyen bu yanlış politikalar, en çok
ulusal sorunda tahribatlara yol açtı. Sadece görüşlerimiz değiştirilmedi, aynı zamanda Kürdistan’da örgütsüz bırakıldık. Bu noktada,
bir genel ilke kendisini bizim pratiğimizde de bir daha doğruladı:
Oportünizm, ulusal sorunda sosyal-şovenizme tekabül eder. Veya
başka bir deyimle, sosyal-şovenizm, olgunlaşmış oportünizmdir.
Hiç kimse ulusal sorunda ciddi hatalar işlememize rağmen uygulanan diğer politikaların tutarlı olduğunu öne süremez. Böyle bir
perspektif sorunları dar bir çerçevede görmek ve parçayı temel almak demektir. Doğru olan bakış ise, ulusal sorunda karşımıza çıkan
olguyu, genel politika ve taktiklerimizle bağlantısı içinde değerlendirmektir. Bu nedenle de, 12 Eylül sonrasında kendisini çeşitli olaylarda ve uygulamalarda yansıtan politikalar, ulusal sorunda da doğal
sonuçlarına vardı. Daha önce üzerinden hassasiyetle durduğumuz
bir konuda geçmiş görüşlerimizi ve tavrımızı çiğneyen adımlar atıldı.
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Kurtuluş’un çeşitli konularda geçerli olduğu gibi ulusal sorunla ilgili
tespitleri de değiştirilebilir. Ama bu değiştirme ileriye dönük ve somut
koşullara göre olmalıdır. Hayat, karşımıza yeni gerçekler çıkardıkça
veya biz muhtemel gelişmeleri önceden gördükçe, görüşlerimizi ve
tezlerimizi gözden geçirebilmeli ve onları daha doğru ve daha sağlıklı
hale getirebilmeliyiz. Bu anlamda kendini ve görüşlerini geliştiremeyen bir siyasi örgüt tutuculaşmaya, giderek de dağılmaya mahkûmdur. Ulusal sorunla ilgili bu dönemde savunulanlara ve yapılanlara
baktığımızda ne yazık ki bu mantığı göremiyoruz. Tam tersine, görüşlerimiz çarpıtılarak geriye doğru çekilmiş ve bilinen doğruların
yerine yanlış değerlendirmeler yapılmıştır.
Ülke içerisinde örgütü yöneten önderliğin esas sorumluluğunu taşıdığı bu somut duruma rağmen, üyelerimiz arasında (sadece Kürt
yoldaşlardan değil) rahatsızlık duyanlar ve seslerini yükseltenler olmuştur. Ve bugün bu sorunla ilgili duyulan kaygılar ve ifade edilen
tavırlar, örgütümüzün geleceği için biraz umut haline gelmiştir. Her
dönemde ve her koşulda, görüşlerimize tutarlı bir biçimde sahip çıkabilen ne kadar çok üyemiz olursa, bizim örgüt olarak varlığımız ve
geleceğimiz de o kadar güvence altına girmiş olacaktır. Ulusal sorunla ilgili duyarlı yoldaşlarımızın sayısı arttıkça örgütün önderliğinin de,
bazen “uykuya daldığı” dönemlerde onun uyanması ve uyarılması
şansı da bir o kadar artmış olacaktır.
Ulusal sorunla ilgili yaratılmış olan bu ciddi duruma rağmen Kurtuluş’un çizgisinin açık olması ve örgüt üyelerimizin bu çizgiye mutlaka
sahip çıkacakları gerçeği, mevcut bunalımı aşmamızı sağlayacaktır.
Ben bu inancı taşıyorum. Kurtuluş örgütünün ulusal sorun platformuna yönelik bu saldırı (“küçük çaplı” olsa da daha önceleri de saldırılarla yüz yüze gelmiştik) yenilecektir. Hiç kimse ve hiçbir güç, kendi
çarpık anlayışına ve bu anlayıştan kaynaklanacak tezlerini bu örgütte
uzun süre egemen kılamayacaktır. Bunu yapmaya kalkışanlar ise
“yeni bir çizgi” ise olarak nitelendirilmeye ve tecrit olmaya mahkûmdurlar.
BELGELERİYLE ULUSAL SORUNDAN SAPMA
Ulusal sorundaki tartışmalarla ilgili sözlü düzeyde yapılmış olan
oldukça fazla açıklama mevcuttur. Bu açıklamalar, özellikle Kürt yol-
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daşların Kürdistan’dan alınmasından sonra onlarla sürdürülen görüşmelerde dile getirilmiştir. Ve muhatapları önderlikten yoldaşlardır.
Edinmiş olduğum tüm bu bilgilerin doğru olduğuna, Kürt yoldaşların
kendilerine iletilen görüşler objektif olarak aktardıklarına inanıyorum.
Bu gerçeğe rağmen, eleştirilerimi sözlü açıklamalara dayandırmayacağım. Ortada, yazılar ve karar haline gelmiş uygulamalar vardır.
Esas olarak bu belgeler üzerinde duracağım.
Yoldaşların bu dönemi belgelendirmiş olmaları, yani çeşitli sorunlarla ilgili görüş ve kararlarını yazılı hale getirmeleri, onların hanelerine eklenmesi gereken bir olumluluktur. Aksi takdirde bugün “ben
şunu söyledim, sen şunu savundun” türünden, bizleri bir adım bile
ileriye götüremeyecek tartışmaların içerisinde boğulup kalacaktık.
1- “ANA PROGRAM VE ANTİ-ŞÖVENİZM”:
Bu dönemde Kurtuluş örgütüne üyelik ölçüsü olarak sunulan ve
“bütün örgütsel faaliyetin kendisine dayandırıldığı iki temel belge”den
biri olan “geçiş dönemi programı”nda, 12 Eylül Askeri Diktatörlüğü’nün hedefleri sıralanırken şöyle denmektedir:
“… 3- Kürdistan devrimci ve demokratik hareketini imha etmek,
zorla asimilasyon sürecine olağanüstü ivme kazandırarak Kürdistan’ın sömürge statüsünü daha fazla pekiştirmek…”
Bu alıntıdan da anlaşıldığı gibi, Kürdistan’daki durum, askeri cuntanın geliş nedenleri arasında görülmekte ve doğru bir biçimde dikkatler bu soruna da çekilmektedir. Buraya kadar programa yönelt eceğimiz ciddi bir eleştiri yoktur. Ancak bu tür tespitlerden sonra (başka sorunlarla ilgili ciddi yanlışlıklar vardır. Onları da programı başka
bir konuda değerlendirirken ele alacağım) ve çeşitli başlıklar altında
yerine getirilecek görevler anlatılırken, ulusal soruna ilgili herhangi
bir bölüme rastlamıyoruz. Daha doğrusu bu konudaki tüm görüşler
“ek” programa eklenmiştir.
Bir “geçiş dönemi programı” ve üye kabul edilmesinde elçi olarak
kullanılan bir belge hazırlanıyor ve bu belgede, ulusal sorunda örgütümüzün önüne neyin hedef olarak konduğuna hiç değinilmiyor.
Özetle, ulusal sorun “ana” programın değil, “ek” programın bir sorunu
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olarak görünmektedir. Veya başka bir ihtimalle, ulusal sorunun “ana”
program içindeki yeri unutulmuştur!
Yoldaşlar, bu vahim bir durumdur. Bu, Kurtuluşun ulusal sorunla
ilgili görüşlerinin yol gösterici olarak ciddiye alınmadığının açık bir
belgesidir. Kurtuluş adına bir program hazırlanacak ve bunun içinde
ulusal sorun yer almayacak? O zaman bu sorun üzerinde ettiğimiz
bunca lafın ne değeri var? Sadece kendimizi veya başkalarını kandırmak için bunları yazmadığımıza göre, bu sorunun programımızda
başlı başına özel bir yer tutması gerekmiyor mu?
İster “geçiş dönemi programı” olsun, isterse çalışma programı veya güncel talepler içeren bir program olsun, Kurtuluş adına Kurtuluş’un kendi görüşlerini yansıtacak her programda, ulusal sorun ayrıca yer almak zorundadır. Ancak çok özel ve geçici durumlar için bu
sorunun yerinin ne olabileceği tartışma konusu olabilir. Onun dışında
ulusal sorunun programlarımızda yeri temel bir öneme sahiptir. Bu
gerçeği tartışma konusu yapmak, Kurtuluş’un niçin ayrı bir örgüt olduğunu tartışmak anlamına gelir.
Bu programda anti-şovenizm başlığı altında (istenirse başka başlıklar da kullanılabilir) ulusal sorundaki görevimiz net bir şekilde ort aya konulmalıydı. Ve burada, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı
konusunda, Kürtlerin Kürdistan’da bağımsız bir devlet kurma hakları
konusunda Türkiye işçi sınıfı ve diğer emekçi kitleler arasında nasıl
bir faaliyet sürdürüleceği belirtilmeliydi. Çünkü Kurtuluş örgütünün
temel görevi Türkiye işçi sınıfını, Türkiye halkını Kürt ulusal sorunu
konusunda enternasyonalist bir anlayışla eğitmektir. Bu olmazsa
olmaz bir görevdir. Türkiye işçi sınıfının kurtuluşu, Türkiye’de devrimin kaderi, bu sorunda atılacak ileri ve tutarlı adımlara yakından
bağlıdır. Kurtuluş, bu görevin bilincinde değilse, Kurtuluşçular bunu
kararlı bir biçimde savunmuyorlarsa, oturup enternasyonalizmden ne
anladıklarını tartışmalıdırlar. Eğer önemli olan lafta enternasyonalist
olduğunu ilan etmek değil de, fiiliyatta enternasyonalist olmak ise; bu
bir zorunluluktur. Ulusların ve dillerin eşitliğini savunmayan ve bu
yolda savaşmayan ezen ulus devrimcilerini alçak ve şarlatan olarak
değerlendiren Lenin’i sadece okumak yetmiyor, onu anlamak gerekiyor.
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“Geçiş dönemi programı” iki yılı aşkın bir süre yürürlükte kaldı.
Kazara beş veya on kere de yürürlükte kalabilirdi. O zaman da bu
kadar uzun bir dönem Kurtuluş örgütü; ulusal sorundaki görevlerinden habersiz bırakılmış ve mücadelesinin neye göre olacağı açıklığa
kavuşturulmamış bir konumda faaliyette bulunuyor olacaktı.
Bu programın önderlik tarafından kabul edilmesinden sonra o dönem örgüt üyesi olan yoldaşlarımız arasında tartışılması ve özellikle
yerel komitelerimizin programın içeriğini öven raporlar hazırlamaları
ayrıca düşündürücüdür. Esas sorumluluk başkalarına ait olmasına
rağmen, bu programın altında imzaları bulunan tüm üyelerimiz şapkalarını önlerine koyup sorunu bir daha gözden geçirmek zorundadırlar.
2- “EK” PROGRAM ÜZERİNE:
Yoldaşların programına “ek” olmak üzere, Kürdistan’daki özerk
örgütlenmenin programı olarak düşünülen bir bölüm yer almaktadır.
Bu “ek” programın varlığına rağmen, bunu hayata geçirecek olan
Kürdistan’daki yoldaşlarımız kısa bir süre sonra bölgeden alınırlar.
Yerlerine yeni bir yapı inşa edilmediği için, bu program tam bir “ek”
haline gelmiştir. Program var, ama ortada özerk örgüt (veya bu yolda
atılan ciddi herhangi bir adım) yok! Herhalde dünyada buna benzer
örnekler bulmak zordur. İki yıla yakın bir süre ayakları havada bir
“ek” programın sahipleri olan yoldaşların, sorunun vahametini kavramamış olmaları ayrıca başlı başına ilginç bir olaydır.
Varlığı olmayan bir örgütlenmenin programı olarak sunulan bu bölüm, içeriğiyle de vahim bir durum sergilemektedir. Burada öyle çamlar devirmişler ki, yoldaşlar bunun altından kalkabilseler bile, belirli
bir dönem olayın etkisini ortadan kaldırmak için örgütümüzün yoğun
çaba sarf etmesi gerekecektir.
Ek başlığı altında yazılan bölümün daha ilk cümlesi, kulakların dikilmesine ve gözlerin hayretle üzerine çevrilmesine neden olmaktadır:
“Komünist her zaman ve her yerde komünisttir.”
Yoldaşlar, özerk bir örgütün “ek” programında bu tanımın ne işi
vardır? Anlatılmak istenen nedir?
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Gerçi bu cümleden sonra, biraz bir şeyler açıklanmaya çalışılmış
ama ortada gene de sorunu kavramamıza yardımcı olan bir izaha
rastlamıyoruz.
“Ek” program, bütünüyle bir tepki programıdır. Kürdistan örgütlenmemize ve tek tek Kürt yoldaşlara (ben de dahil olmak üzere)
yönelik bir suçlama belgesidir. Üstelik maddi temellerine oturtulmayan ve sübjektif faktörlere dayanan bir suçlama…
“Komünist her yerde ve her zaman” tanımı, sorunu düz bir mantıkla ele almanın göstergesidir. Birilerine hitaben kaleme alınmış bir
mesajdır. Ve onları “komünist” sıfatı arkasına sığınarak hizaya sokacağını zannedenlerin içinde bulunduğu ruh halini yansıtmaktadır.
Tüm bunların Kurtuluşçuluk adına yapılmış olması acı ve öğreticidir.
“Ek” Programı bir tanımla başlamak mı istiyordunuz yoldaşlar?
Ezilen ulusun devrimcilerini yerine getirilmesi gereken görevleriyle
tanımlayan sözcükleri bulmak zor değil, her halde kolay bir işti. Sadece bilimsel kitaplarda değil, Kurtuluş sosyalist Dergi’nin çeşitli sayılarında da bu sözcükler çok tekrarlanmıştır. Şunları ağzımızda adeta sakız haline getirdik: “Ezilen ulusun sosyalistleri, ezilen ulusun
işçileriyle ezen ulusun işçilerinin tam ve kayıtsız şartsız birliğini, örgütsel birlik dahil olmak üzere savunmalı ve uygulamalıdırlar.”
“… Her durumda küçük ulus dar kafalılığına karşı, kendi içine kapanmaya karşı savaşım vermeli, bütünü ve geneli göz önünde tutmalı, özeli genel çıkara bağımlı kılmalıdır.” (Lenin) İşte, size oldukça
açık ve tutarlı tespitler. Yeni bir tanım aramaya kalkışılmamalıydı.
Lenin, ezen ulus sosyalistleri “…. …. İçin olduğu …. Kadar, ….. ezilen ulus sosyalistleri…………… için de geçerli tezler savunmuş, görevlerinin ne olması gerektiğini açıklamış ve tüm bunları işçi sınıfının
çıkarları temel halkasından hareketle öne sürmüştür. Tek tek Kürt
yoldaşlar da ve Kürdistan’daki faaliyetlerimizde bu sözlerle çelişen
davranışlar gördüyseniz, onları böyle kuru ve anlamsız sözcüklerle
değil, Lenin’in sözleriyle vurunuz. Yanlış bir şeyler yapmışlarsa, onlar
Lenin karşısında ne söyleyeceklerini düşünsünler…
“Ek” programda bu tanımdan sonra açıklayıcı bazı cümlelerin sonunda maddeler halinde nelerin gerçekleştirileceği üzerinde durulmaktadır:
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“1- Kürdistan’da hareketimizin normlarına uygun bir örgütlenme
yaratılacaktır.” Bu programın kaleme alındığı tarihlerde Kürdistan’da
“kör-topal” da olsa bir örgütlenmemiz vardı. Hareketimizin normlarına
uygun olmasa gerek, bu örgütlenme dağıtıldı. En son GMK toplantısında ulusal sorunla ilgili alınan karara kadar geçen dönem içinde
ise, bu yolda hiçbir şey yapılmadı. Sorun üzerinde laf edilerek orta
yerde bırakıldı.
“4- Şovenizme, sosyal-şovenizme ve her türden sapmaya karşı
ideolojik mücadele canlı tutulacak…(tır.)”
Bu çok büyük bir gaftır. Sadece Kurtuluş’un değil, MarksizmLeninizm’in ulusal sorun platformunun çarpıtılması, ters yüz edilm esidir. Ezilen ulusun devrimcilerinin esas görevleri içinde şovenizme
ve sosyal-şovenizme karşı mücadele olduğu ilk defa bizim “ek” Programımızla ileri sürülmektedir. Bunu bütün dünyaya ilan etmekte yarar
var. Bugüne kadar nasıl ulusal sorun problemiyle karşılaşmış olan
devrimcilerin ve devrim mücadelelerinin sorunu yanlış kavradıklarını
sergilemeliyiz. Sergilemeliyiz ki, hiç olmazsa bundan sonra bu sorunu da çözmek zorunda olan dünyadaki devrimci hareketler görevlerini şaşırmasınlar!.
Şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı mücadele görevi esas olarak ezen ulus devrimcilerine düşer. Ezilen ulus devrimcileri de ezilen
ulusun milliyetçiliğine karşı mücadele ederek, şovenizme ve sosyalşovenizme karşı mücadeleye yardımcı olmaya çalışırlar. Bu hiçbir
biçimde inkâr edilmez bir gerçektir. Dünün devrim deneylerinde,
ezen ulusun devrimcileri ve ezilen ulusun devrimcileri bu mantıkla
davranmışlardır. Bundan sonra da bu mantıkla davranılacaktır. Ulusal sorunda tutarlığın ölçülerinden biri de bu anlayıştır.
Acaba yoldaşlar, başka bir şeyler mi anlatmak istiyorlar? Örneğin;
Kürdistan’da kendisine karşı mücadele edilecek bir şovenizm ve
sosyal-şovenizm tehlikesini mi görüyorlar? Eğer böyle bir olgu var
ise, onu anlatmak, kanıtlamak gerekmez mi? Veya bu, hayat içerisinde kendisini ortaya koymaz mı?
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Biz geçmişte de bu sorunları çok tartıştık. Çözdüğümüzü zannediyorduk. Oysa yanılmışız. Kurtuluş’un bu sorunla ilgili görüşlerini bir
daha tekrarlayalım:
Kürt devrimcileri, Kürdistan’da esas olarak milliyetçiliğe karşı mücadele etmelidirler. Onlar, geçmişte ezen ulus devrimcilerinin esas
görevi olan şovenizme karşı mücadeleyi de omuzlamaya çalıştıkları
için hep “bölücülük”le suçlanmışlardır. Doğru olan, şovenizme karşı
mücadeleyi Türk devrimcilerinin sürdürmesidir. Geçmişte bu görevlerini yerine getirmediler. Ama özellikle son yıllarda, tabuları kırarak
kendi uluslarının şovenizmine karşı olumlu tavırlar içine girdiler.
Ezen ulusun milliyetçiliği, bağnaz bir milliyetçiliktir. Türk milliyetçiliğinin de hakim özelliği budur. Muhtevasında başka ulusları ezme,
ırkçılık ve benzeri faktörler yatmaktadır. Ezilen ulus milliyetçiliği ise
demokratik muhtevalıdır. Kürt milliyetçiliği de öyledir. Bu demokratik
muhteva, ezmeye karşı olma esprisinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca
Kürdistan’da tehlike olarak nitelendirilebilecek bir şovenizm yoktur.
Cılız da olsa bunun maddi temelleri olduğu öne sürülebilir. Bu da
ancak, özel koşullar ortaya çıkarsa oluşturabilir. Bugün için bunu
program düzeyinde ifade etmek, somutla, ortaya çıkması muhtemel
olan durumu o özel durumu karıştırmak olur. Dolayısıyla hedef şaşırmış oluruz. Kısacası, ezilen ulusun da şovenizmi vardır, ama Kürdistan’da bizim karşımızda tehlike olarak böyle bir olgudan bahsedebilmek mümkün değildir.
Şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı mücadeleyi “ek” Programa
değil, “ana” Programa yazmak gerekiyordu. Yoldaşlarımız görevleri
birbirine karıştırmışlar!..
“5- Milliyetçiliğin etkilerinden arınmak için yoğun çaba sarfedilecek, hareketimizin Leninist çizgisi göz bebeğimiz gibi korunacaktır.”
Bu “ek” Programı önderlikten yoldaşlar hazırlamışlar ve diyorlar ki;
“Hareketimizin Leninist çizgisi gözbebeğimiz gibi korunacaktır.” Bunu
kendi adlarına mı söylüyorlar, yoksa Kürt yoldaşlar adına mı söylüyorlar pek belli değil. Ama onların en azından ulusal sorundaki çizgimizi nasıl korudukları (!) ortadadır. Kürt yoldaşlara gelince, hiç kimse merak etmesin, onlar dün de bu çizginin savunucularıydılar, bu
gün de ve yarın da öyle olacaklardır.
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Yukarıdaki alıntıda ilginç ve büyük bir iddia var. Suçlama demek
daha da doğru olacaktır. Denilmek istenen şudur: Kürdistan örgütlenmemiz (veya Kürt yoldaşlarımız) milliyetçiliğin etkisi altındadır. Bu
etkiyi ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz.
Yoldaşları, bu iddialarını kanıtlamaya çağırıyorum. İstiyorlarsa 12
Eylül’den önceki geçmişimizi karıştıralım ve kimlerin milliyetçiliğin
etkisinde kaldığını, kimlerin sosyal-şovenizmden etkilendiğini beraber tartışalım. Elimizde böyle bir tartışma için yeterince malzeme
vardır. Tek tek bunları hatırlatabilirim. Veya 12 Eylül sonrasını kast ediyorlarsa, yine onları bunu ispatlamaya davet ediyorum. Kürdistan
örgütlenmesini dağıtma kararı aldığınız zaman, Kürt yoldaşlar bu
kararınızı tanımadılar mı? Programınızda ve tüzüğünüzde açık açık
Kurtuluş’un ulusal sorundaki tezlerini çiğnemenize rağmen, “ayrılıkçı”
bir hareket içine mi girdiler?
Yoldaşlar, iddialarınız hangi somut olaylara dayanıyorsa ve bu
milliyetçiliğin etkisiyle hangi temel görevlerinizin önünde engeller
çıkarıldıysa, onları ortaya seriniz. Belki Kürt yoldaşların gözden kaçırdıkları bir şeyler olmuştur? Milliyetçiliğin etkisiyle yanlış davrandıklarını görmüyor olabilirler?
Siz, çürük bir zemin üzerindesiniz yoldaşlar. Bir şeylerin etkisi altında olanlar Kürt yoldaşlar değildir. Asıl sizlere, bir şeylerden etkilenmişsiniz. Ve o kadar etkilenmişsiniz ki, etrafınızı, yapılan uyarıları,
gerçekleri bile göremeyecek bir hale gelmişsiniz. Kurduğunuz hayallerle, asıl suçların başkalarına ait olduğunu zannediyorsunuz.
Ulusal sorunda gerçekten Kurtuluşçu olmak, Kurtuluş’un enternasyonalizm anlayışını gerçekten savunmak, ancak pratikte atılan
adımlarla kendisini gösterir. İdeolojik, siyasi, örgütsel ve pratik tüm
alanlarda Kurtuluş’un ulusal sorun anlayışına hem saldırıp, hem de
Kürt yoldaşları milliyetçilikten etkilenmiş olmakla suçlamak kolay bir
iş değildir. Sizler hangi hakla ve anlayışla bu suçlamada bulunuyorsunuz? Hangi örnek ve tutarlı davranışınızla bu sorunda önderlik
ettiniz de, başkalarından da benzer şeyler istiyorsunuz?
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Yoldaşlar, bu suçlamayı hemen geri almalısınız ve kendinizi, savunduğunuz tezleri, sosyal pratiğinizi hemen gözden geçirmelisiniz.
Bu çamurunuzun bıraktığı izleri silmek için, başka hiçbir yol yoktur.
3- ÖZERK ÖRGÜTLENME NEDİR?
Yoldaşlar bu konudaki bakışlarını hazırlamış oldukları tüzükte ve
“Örgütlenme Sorunları Üzerine” başlıklı yazıda ortaya koymuşlardır.
Bu bakış açılarının pratikte ifadesi ise Kürdistan örgütlenmesinin
dağıtılması ve bu dağıtılan yapının yerine bir yenisin inşa edilmem esidir. Sorunun bu yanı üzerinde daha sonra duracağız. Özellikle adı
geçen belgelerde öne sürülen görüşlerle Kurtuluş’un buna ilişkin
tespitlerini karşılaştırmaya çalışacağız.
Yoldaşların tüzüğü bir tanımla başlamakta ve bu tüzüğün partinin
kuruluşuna kadar geçerli olduğu vurgulanmaktadır. Daha sonra da
Merkez Örgütü, Kürdistan Komitesi, İl Örgütleri vb., başlıklar altında
belirli tespitlerde bulunulmaktadır. Merkez Örgütü kuruluş kongresine
kadar yetkili kılınırken, Kürdistan Komitesi ise bu süreç içerisinde
herhangi bir il örgütü düzeyinde değerlendirilmekte ve özerkliği muğlak ve yine il örgütlerinin özerkliği düzeyinde ele alınmaktadır. Aynı
anlayış “Örgütlenme Sorunları Üzerine” başlıklı yazıda da yansımaktadır.
III. KÜRDİSTAN KOMİTESİ
1- Kürdistan Komitesi (KK), seksiyon örgütlenmesinin temelini
oluşturur.
2- KK, Kürdistan’da örgütün her türlü faaliyetinin yürütülmesinden
sorumludur.
3- GMK’da 2/3 çoğunluk aranan konular KK için de geçerlidir.”
(Yoldaşların tüzüğünden.)
“Çok uluslu devletlerde partinin seksiyon örgütlenmesi vardır.
Seksiyon ayrı bir parti değildir. Devletin sınırları içindeki bir ülkenin
ulusal vb., özellikleri dikkat alınarak buradaki yerel örgütlerin başına
bir yönetici komite oluşturulur. Seksiyon, partinin söz konusu örgütl erinin tümüne verilen addır. Seksiyonun yönetici komitesi partinin ikin-
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ci bir MK’sı değildir. Partinin ek programı seksiyona yol gösterir. (Örgütlenme Sorunları Üzerine adlı yazıdan.)
Sorunun yeterince kavranılması için, şimdi de Kurtuluş Sosyalist
Dergi’de bu sorunla ilgili yazdıklarımızı aktaralım:
“Merkezi siyasi örgütlenmenin Kürdistan kolu, kendi içinde bir
özerkliğe sahip olacaktır… Bu özerk yapı kendi içinde merkezi bir
önderlikle yürütülecektir.”
“Bu özerk örgütlenme kendi içinde merkezileşmeye uygun biçimde ayrıca kendi kongrelerine, konferanslarına sahip olacak ve merkezi önderliği bu kongrelerde seçilecektir.”
“Özerk örgütlenmenin, partinin genel programına ek olarak ayrı
talepler içeren ve Kürdistan so5mutunu yansıtan ayrı bir programı
(ek program) olacaktır.”
“Özerk örgütlenmenin merkezi önderliği, Kürdistan çapında yürüteceği faaliyetlerinde, çalışmalarında kendisine araç olarak değişik
yayınlar çıkarabilecektir… Propaganda, ajitasyon ve örgütlenme faaliyetlerini sürdürürken esas olarak Kürtçeyi (Kürt halkının ana dilini)
kullanacaktır.” (KSD. Sayı 31. Enternasyonalizm ve Örgütlenme Açısından Kürdistan’daki Mücadelenin Bazı Sorunları” adlı yazıdan.)
Bu alıntılar karşılaştırıldığı zaman, yoldaşların Kurtuluş’un görüşlerini çarpıttığı, geriye doğru çektikleri açıkça görülebilmektedir.
Seksiyon örgütlenmesinden bahsedilmesine rağmen, Kürdistan
Komitesi’nin ikinci bir Merkez Komitesi gibi ele alınması gerekliliği
göz ardı edilmiş ve “seksiyonun yönetici komitesi partinin ikinci bir
MK’si değildir” demiştir. Bu mantık yerel örgütlerle seksiyon örgütlenmesinin özerkliğini aynı kefeye koymaktır. Gerçekten de yerel
örgütlerde partinin birer örgütleri olarak özerktirler. Bu özerkliğin zorunlu kıldığı çeşitli haklara sahiptirler. Ama ulusal sorun açısından
üzerinde tartıştığımız seksiyon örgütlenmesinin özerkliği, bir nokt adan itibaren yerel örgütlerin özerkliğinden ayrılmaktadır. Bu ayrılık
noktaları niceliksel değil niteliğe ilişkindir. Proletarya partisinin bünyesinde seksiyon örgütlenmesinin geniş bir özelliğe sahip olması
ortaya herhangi bir çelişki çıkarmamaktadır. Kürdistan özgülünde bu
özerkliğin sınırları nereye kadar uzanır sorusuna da Kurtuluş net bir
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cevap vermiştir. Ayrı örgütlenme ihtimali üzerinde de duran Kurtuluş’un çizgisi, gerektiğinde bu özerk örgütün ayrı bir örgütlenmeye
dönüşerek, Kürdistan devrimini ayrı bir parti olarak gerçekleştirmek
üzere de davranabileceğini, yani özerklik anlayışının bu kadar geniş
bir perspektife dayandığını ortaya koymuştur. Türkiye proletaryasının
sınıf mücadelesinin çıkarı, böyle bir anlayışa sahip olmaktan ve bu
anlayışı savunacak bir örgütü yaratmaktan geçer.
Yoldaşların tüzüğünü kabul etmemiş olmamın temel nedeni özerk
örgütlenme anlayışımızdan uzaklaşması, görüşlerimizi muğlak ve
dar bir alana sıkıştırmasıdır. Kurtuluş Örgütü’nün tüzüğü olarak ileri
sürülen bu belgenin içeriğine katılmak mümkün değildir. Bu tüzüğün
içeriğini olumlu bulan, tüzüğe karşı çıkmayan tüm yoldaşları, içerisine sürüklendikleri durumu kendi kendilerine tahlil etmeye ve vardıkları sonucu Kurtuluş’un ideolojik-siyasi hattıyla ölçmeye çağırıyorum.
“Örgütlenme Sorunları Üzerine” başlıklı yazıda tüzüğün bu mantığı aynen tekrarlandığı gibi, ayrıca bir başka açıdan da örgütlenme
anlayışımız çarpıtılmaktadır:
“Parti, savaşımını sürdürürken kendine belli bir devleti temel alır.
Belirli bir devlet içerisindeki ülkeler ya da uluslar için ayrı partiler söz
konusu olamaz.”
Bu iki cümleden ilki için söylenecek çok fazla bir şey yoktur. Prol etaryanın sınıf mücadelesi, burjuvazinin, ülkelerin sınırlarında yaptıkları değişiklikleri de göz önünde bulundurmakla, daha sağlam zeminler üzerine oturur. Bu mücadeleyi her yönüyle temsil edebilen devrimci bir örgüt, tarihî - somut koşullara göre bu “sınırları” da aşan
mücadelelere girişebilir. Bu bütünüyle Çin’de yaşanılan ve gelişme
yönleri belli bir açıklığa dayanan koşullara bağımlı olan bir durumdur.
Bu gerçeklere rağmen, proletaryanın sınıf çıkarları açısından, belirli
bir devleti ve o devletin sınırları içinde bir arada bulunan uluslar veya
ulusal azınlıkların proletaryalarının ortak örgütlerde (parti, sendika,
kooperatif vb.,) birlikte çalışmaları ilkesi, hiçbir zaman göz ardı edilemez. Bu nedenle yukarıdaki cümlenin bu anlamda yazılmış olduğunu varsayarak, esas olarak ikinci cümlenin üzerinde durmak istiyoruz. Bu cümleyi tekrar aktaralım:
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“Belirli bir devlet içerisindeki ülkeler ya da uluslar için ayrı partiler
söz konusu olamaz.”
Bu cümle, ilk bakışta doğru gibi görülmektedir. Aynı devletin sınırları içerisinde yaşayan ulusların proletaryalarının ortak örgütlenmeleri bir ilke olduğuna göre, ayrı partilere karşı çıkmak sanki doğal bir
sonuç olabilmektedir. Bu doğru bir mantık değildir. Bu sorundaki ülkeyi bu biçimiyle yorumlamak, sorunun özünü kavramamaktır. İlkel
olan bir yaklaşım, hayat içerisinde karşılaşılan olgularla çeşitli görünümler kazanabilir. Ve bazen bu olgularla ilkenin özünde çeliştiği
zannedilebilir. Oysa ortada çelişkili bir durum yoktur. İlke, pratikte
farklı bir biçimde yine kendisini doğrulamaktadır. Bu noktada göz
önünde bulundurulması gereken, somut koşullardır. Ve bu somut
koşullar ekonomik, sosyal, siyasi, tarihi ve hatta coğrafi duruma varıncaya kadar bir sürü faktörü içermektedir.
Kurtuluş’un ulusal sorundaki çizgisi, Türkiye ve Kürdistan proletaryasının ortak örgütlenmesini kendisine temel alır. Somut koşull arın somut tahlilinden hareket eden örgütümüz, nesnel gerçeklere en
uygun düşen anlayışın, birleşik-merkezi bir proletarya partisi içerisinde iki ülke devrimcilerinin birlikte örgütlenmesinden geçtiğini defalarca açıklamıştır. Sorunun en önemli ve temel yanını bu gerçek oluşturmasına rağmen, siyasi hattımızın muhtemel bir durum olarak ele
aldığı başka bir gerçek daha vardır. O da, Ortadoğu özgülünde Kürdistan denilen ülkenin dört ayrı parçaya bölünmüş olmasıdır. Bu somut durumun, ezen ulus devrimcilerinin görevlerini yerine getirem emelerinden kaynağını alan bir sübjektiflikle de iç içe olması, karşımıza Kürdistan ulusal-devrimci mücadelesinin kendi sorununu öncelikle
çözmek üzere harekete geçebileceği bir ihtimali dikmektedir.
Kürdistan devriminin bir ayrı örgütlenmeyle başarıya ulaşacağı bir
iç ve dış koşullar bütünlüğünün karşımıza çıkma ihtimalini hiçbir zaman reddetmeyen örgütümüz kendi örgüt anlayışında bu gerçeklere
de yer ayırmaktadır.
Kurtuluş, bugüne kadar hiçbir zaman “belirli bir devlet içerisindeki
ülkeler ya da uluslar için ayrı partiler söz konusu olamaz” dememiştir, tam tersine, ulusal sorunun çözüm yollarının farklılıklarına değinerek, “belirli bir devlet içerisindeki ülkeler ya da uluslar için ayrı parti-
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ler” kurulabileceğini; bunun bir zorunluluk haline gelebileceğini anlatmıştı. Ayrıca aynı tespitler, Kürdistan somutu için de geçerlidir. Ve
yine örgütümüz, ayrı örgütlenmenin Kürt ulusal sorununun çözümünde karşımıza çıkması muhtemel bir durum olduğunu kabul etmiştir.
İlginçtir, geçmişte tam da bu konuda başka siyasi hareketlerle polemiklere girerek, ulusal sorunun ayrı örgütlenmeyle de çözülebileceğini ve her koşulda ille de ortak örgütlenme zorunludur mantığının
Marksizm-Leninizm’de olmadığını anlatmaktayız. Kurtuluş Sosyalist
Dergi’nin 17. Sayısında Sosyal-Reformizm ve Ulusal Sorun başlıklı
bir yazımız var. O dönemde TKP, ulusların kaderlerini tayin hakkını
iki anlamda yorumlamaktaydı: 1) Ulusun ayrılma hakkı, 2) Ortak örgütlenme… Biz ise TKP’yi eleştirirken, ulusların kendi kaderlerini
tayin hakkının ezilen ulusun ayrılma, bir devlet kurma hakkı olduğunu, birlikte örgütlenmeyle olduğu gibi, ayrı örgütlenmeyle de bunun
gerçekleştirilebileceğini, hangi yolu takip ederek bu sorunun çözülebileceğine niyetlerle değil somut koşulları tahlil ederek varılabileceğini detaylarıyla ortaya koymuşuz. Ve yine aynı yazıda, ulusların kendi
kaderlerini tayin hakkının birlikte örgütlenme anlamına gelmediğini,
istiyorsa o ulusun devrimcilerinin ayrı örgütlenebileceklerini, bu sorun
üzerinde Lenin’in esas olarak ön plana çıkardığı şeyin, iki ulusun
devrimcileri arasında “sımsıkı, çözülmez bir bağ” olduğunu ve proletaryanın sınıf çıkarlarının en iyi böyle savunulabileceği gerçeğidir.
Görüşlerimizi daha önceden, üzerinde yorum yapılamayacak netlikte ortaya koymuş olmamıza rağmen, yoldaşların bunu görmezlikten gelmeleri veya görememeleri üzüntü verici bir olaydır.
Yeri gelmişken şunu tekrarlamakta yarar görüyorum: Kurtuluş, birlikte örgütlenmenin doğru ve koşullara uygun bir yol olduğunu ileri
sürerken bile, Kürdistan’daki çeşitli siyasi hareketleri ayrı örgütleniyorlar diye milliyetçilikle eleştirmemiştir. Tek başına ayrı örgütlenme
adımı, bir şeyleri nitelendirmek için ölçü olarak kullanılmamıştır.
Çünkü ezilen ulusun devrimcilerinin, demokratlarının ayrı örgütlenme
hakları vardır. Biz bunu somut koşullara ve proletaryanın çıkarlarına
ters buluyorsak, bu örgütlenme biçimi aleyhine bir faaliyet sürdürürüz. Geçmişte örgütümüze yol gösteren anlayış da tastamam budur.
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4- DEMOKRATİKLİK SORUNU:
Yoldaşlarımızın tartışma konusu haline getirdikleri bir diğer sorun
da demokratlık üzerine savunduklarıdır. EKİM Dergisinin 2. Sayısında “DİSK ve Barış Derneği Davaları” adlı yazıda belli bir görüş ileri
sürülmüş, daha sonra bu görüşlere örgütümüz içinden ciddi itiraz
sesleri gelince de, EKİM’in 3. Sayısında “Çuvaldızı Kendimize, İğneyi
Başkasına Batıralım” başlığı ile, bütünüyle yanlış ve tepkici bir cevap
verilmiştir. İtiraz eden yoldaşların gerekçelerini, bu yazıları örgütümüzü bağlayıcı bir muhteva ile önderlikten yoldaşları verdikleri c evaplar içinde görmek mümkündür. Anlaşıldığı kadarıyla yazılarda
savunulan kişilerin Kürt ulusal sorunundaki tavırları örnek gösterilerek “tutarlı demokrat” olarak nitelendirilmemeleri istenmiştir.
Bu konuda örgütümüz içinde çok sayıda yoldaşın görüşlerimize
karşı çıkmış olmaları, önderlikten yoldaşlara ters düşen bir anlayış
savunmaları oldukça sevindiricidir. Bu ters düşmenin doğru ve haklı
bir platforma dayanması, önderliğin ise haksız bir tepki ve yanlış
görüş savunma konumunda olması, anlayan için oldukça öğreticidir.
DİSK ve Barış Derneği Davaları yazısından alıntılarla sorunu ele
alalım:
“Sürmekte olan mahkemelerden özellikle ikisi dikkat çekmektedir.
Bunlardan biri işçi sınıfının ileri sendikal örgütü DİSK’in davasıdır.
Diğeri de Türkiye’nin önde gelen aydınlarının yargılandığı Barış Derneği Davası’dır. Her iki davada da yargılanan kişiler, Komünistlerin
sahip çıkıp desteklemesi gereken tutarlı demokrat (abç) tavırlar sergilemektedirler.”
“DİSK’in Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve diğer yöneticiler siyasi görüşlerini açıkça savunmakta, DİSK’in eylemlerine sahip çıkıp
doğruluğunu ve haklılığını ortaya koymaktadırlar. Böylece birer demokrat olarak mahkemeyi bir kürsü gibi kullanabilme cesaretini göstermekte, yer yer suçlanan olmaktan çıkıp, suçlayan olabilmekte ve
gözleri bu mahkemenin üzerinde olan işçi sınıfına olumlu mesajlar
göndermektedirler.”
“Barış Derneği Davası’nın ‘iki numaralı sanığı’ Reha İsvan mahkemede şöyle konuşuyor:
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“Her şeyden önce insan olduğum için savaşa karşıyım. Kadınlar
insan neslini sürdürürler. Savaşlar, yok ederler. Kadın olduğum için
savaşa karşıyım. Ziraatçıyım. Ziraatçılar doğayı güzelleştirmekle,
geliştirmekle görevlidirler. Oysa savaşlar doğayı yok eder. Bunun için
savaşa karşıyım. Ayrıca eğitimciyim. Yetiştirdiğim gençlerin savaşlarda yok olmasını istemiyorum. Bunun için savaşa karşıyım ve barışın yanındayım.”
“Bu sözler yürekli ve namuslu bir insanın sözleridir. Askeri dikt atörlüğe teslim olmayan ve siyasal düşünce ve eylemine kararlılıkla
sahip çıkarak savunan tutarlı bir demokratın sözleridir. Komünistler
bu tavrı selamlamalı ve desteklemelidirler.”
Yazıdan bu kadar uzun aktarmaları yapmayı bilinçli yaptım. Çünkü sadece bu insanların nitelendirilmesi değil, sorunun ele alınışı ve
yorumu da yanlıştır. Yazıya göre:
1- DİSK ve Barış Derneği Davası sanıkları tutarlı demokrattırlar.
2- DİSK Davası sanıkları işçi sınıfına olumlu mesajlar göndermektedirler.
3- Barış Derneği Davası sanıkları siyasal düşünce ve eylemlerine
kararlılıkla sahip çıkmaktadırlar.
4- Komünistler bu tavırları selamlamalı ve desteklemelidirler.
Adları geçen davalarda yargılananların ifadelerinden anlaşıldığı
kadarıyla, bu kişileri “tutarlı demokrat” olarak nitelendirmek çok yanlıştır. Bilindiği gibi bizim görüşümüze göre, Türkiye somutunda burjuva anlamda demokrat olmanın ölçüleri içinde Kürt ulusal sorununu
savunmak, belirleyici bir özellik taşımaktadır. Bugün, dünyada çeşitli
ulusal sorunlara iktidarın kendisi bile sahip çıkabilmektedir. Türkiye’deki yönetim, Namibya sorununda BM’de olumlu bir tavır içindedir. Sömürgeciliğe karşı zaman zaman yapılan propagandaları hep
birlikte dinliyoruz. Bunlar nasıl ki hâkim sınıfların partilerini veya onların çıkarlarını savunan hükümetleri demokrat olarak nitelememize
yetmiyorsa; aynı biçimde Mümtaz Sosyal, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, İsmail Cem gibi kamuoyunda adları “devrimci” veya “demokrat”lığa çıkmış kişileri de savundukları görüşler içinde ezilen ulusların
kurtuluş hareketlerine sahip çıkmanın değişik örnekleri sergilenmesi-
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ne rağmen onlara da demokratlık payesini öyle rastgele veremiyoruz. Çünkü uzaktaki sorunlara sahip çıkmak kolaydır. Hâkim sınıfları
direkt ilgilendirmediği için pek rahatsız olunmamaktadır. Önemli olan
yakını görmek ve onun üzerinde konuşmaktır. Bu yakınımızdaki gerçek Kürt ulusu ve Kürdistan’dır. Ve Kürt ulusunun ve Kürdistan’ın
varlığını tanımayan, Kürt ulusunun ve Kürt diline yönelik saldırılara
karşı çıkmayanlara demokrat denilemez.
DİSK ve Barış Derneği Davası sanıklarının, tanıyabildiğimiz kadarıyla, bir kısmı 12 Eylül öncesinde ve ortamında etkisiyle zaman zaman demokrat denilebilecek davranışlar içerisine girmişlerdir. Ama
bugün 12 Eylül sonrasında yargılandıkları mahkemelerde savunduklarına baktığımızda, geçmişteki bu tavırlarının gerisinde kaldıklarını
ve birer demokrat gibi davranmadıklarını görmekteyiz. Her iki dava,
Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatlerini üzerinde toplamıştır. İddianamelerinde “bölücülük”le de suçlanmaktadırlar. Ne yazık ki onlar
bu kürsüyü ulusal sorun alanında hiç kullanmamışlar, Kürt ulusunun
varlığı ve kaderini tayin hakkı konusunda hiç laf etmemişlerdir. Bu
sorunda susmayı, sorunu geçiştirmeyi yeğlemişlerdir. Oysa onların
ulusal sorunla ilgili yapacakları açıklamalar çok etkili ve çarpıcı ol acaktı. Türkiye’nin demokrat aydınları nasıl olunur sorusuna, hem
Türkiye ve hem de Kürdistan halkı açısından olumlu cevaplar verebileceklerdi. Böyle bir tavra girselerdi, uzun bir dönem örnek olarak
gösterileceklerdi.
Evet yoldaşlar, bu davaların sanıkları demokrat tavırlar içinde değildirler; ulusların ve dillerin eşitliğini Türkiye somutunda savunm ayanlara demokrat denilemez. Hele “tutarlı demokrat” hiç değildirler.
Demokrat kavramının başına bir de tutarlı kelimesi eklenince durum
daha da karışmaktadır. Hani tutarlı demokratlar ancak ve ancak komünistler olabilirdi?
Bu insanları bu kadar övdüğünüze ve savunduğunuza göre bari
bu sıfatı taksaydınız. En onurlu sıfat bu sıfat olduğuna göre ve bu
insanlar da onurlu davranışlarda bulunduklarına göre…
Belli ki kendilerine Marksist-Leninist, Komünist, devrimci vb. adları
takan çeşitli siyasi hareketlerin poliste, mahkemede sergiledikleri
tavırlar yoldaşlarımızı (haklı olarak) etkilemiş. Bu etkilenme de onları
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yanlışa sürüklemiştir. İlle de demokrat tavırlar üzerine bir yazı yazacak idiydiseler, bu tür örnekleri bulmak zor değildi. Türkiye ve Kürdi stan’da poliste, mahkemelerde ve cezaevlerinde demokrat, hem de
tutarlı demokrat bir davranış içinde bulunanlar olduğunu (azınlıkta
kalsalar bile) biliyoruz. Sesleri DİSK ve Barış Derneği Davası sanıklarının sesleri kadar kamuoyuna yansımamıştır ama varlıklarını kanıtlamışlardır.
DİSK Davası sanıkları, mahkemede 1961 Anayasasını, 12 Eylül
öncesi yasaları, DİSK’in bu yasalar içerisinde faaliyet gösteren yasal
bir kuruluş olduğunu savunmaktadırlar. Görüşleri bu temel üzerinde
yükselmektedir. Mahkemede 12 Eylül cuntasına yönelik çıkışları cılız
ve dolaylıdır. Tutarlı anti-cunta tavırları içerisinde değildirler. DİSK’e
sahip çıkmaları bir olumluluktur ama sahip çıkış biçimi özünde reformisttir. Ve bu anlamda da mahkeme kürsüsünden işçi sınıfına
ilettiği mesajlar hem bir olumluluğu, hem de bir olumsuzluğu beraberinde taşımaktadır. DİSK Davasını, yukarıda kabaca belirttiğim bir
çerçevede değerlendirmemek, bizleri sorunu yanlış ve abartılı görmeye iter.
Barış Derneği davasında Reha İsvan güzel ve duygulu bir biçimde düşüncelerini ortaya sermiş. Diğer kişilerin de özünde benzer bir
tavır aldıklarını biliyoruz. Reha İsvan’ın sözleri, barıştan yana ve savaşa karşı olan bir tutumu ifade etmektedir. Bu insanların mahkemelerdeki eylemlerine sahip çıkmak bir görevdir. Ama bu tavırları tutarlı
demokrat veya demokrat olarak adlandırmak yanlıştır. DİSK Davasında yargılananlar için söylediklerimiz, Barış Derneği davasında
yargılananlar için de geçerlidir. Ulusların yaşama hakkı, kendi kaderlerine sahip olma hakkı üzerine (Türkiye somutunda) edilmiş tek bir
cümle bile yoktur. Biz hangi anlayışla bu sıfatı hak etmeyenlere demokrat diyoruz? Kaldı ki, Barış Davasının savunulması Cuntaya karşı kararlı bir direniş göstermek anlamına da gelmez.
Bugün barış davası, dünyada yaygın ölçülerde benimsenen bir
olay haline gelmiştir. Değişik ülkelerde, sosyal demokrat partilere
varıncaya kadar, farklı eğilimlerdeki siyasal güçler bu davaya sahip
çıkmaktadırlar. Hükümetlere, başbakanlara, devlet başkanlarına varıncaya kadar birçok ülkenin yöneticileri barış uğruna demeçler ver-
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mekte, bazen düzenlenen gösterilere bile katılmaktadırlar. En son,
Avrupa’da silahlanmaya karşı düzenlenen ve çeşitli ülkelerdeki barış
hareketlerinin başını çektiği gösterileri herhalde unutmadık. Ayrıca
bugün de barış hareketleri sürdürülmektedir. Genel olarak bu mücadeleye yandaş olmak, barış hareketlerini desteklemek yanlış değildir.
Hele Türkiye’de Askeri Diktatörlük koşullarında ve bu diktatörlüğün
ceza evlerinde ve mahkemelerinde bu davayı savunmaktan çekinmemek, özel önemi olan bir tavırdır ve desteklenmelidir.
Uluslararası kamuoyunda bu davanın yarattığı tepki nedeniyle
cuntanın geri adım attığını (başka bazı konularda baskı olduğu zaman sertleşmesinin aksine), Barış Davası aleyhine yaygın bir propagandayı göze alamadığını da biliyoruz. Belirttiğim gibi, Barış Davasının mahkemelerde savunulması özel bir değere sahiptir. Ama bu
gerçeğe rağmen, bu insanlarla ve genel olarak barış hareketleriyle
aramızda temel bir ayrılık vardır. Onlar barışı esas amaç edindikleri
ve mücadelelerini bu amaç üzerine kurdukları içindir ki, belli bir noktadan sonra yollarımız ayrılmaktadır. Savaşın ortadan kalkmasında
bir yan faktör olarak barış hareketinin önemini reddetmemekle beraber, savaşı, ancak devrimci mücadelelerle ve var olan sömürü düzenlerinin yıkılmasıyla ortadan kaldırabiliriz. Maddi temelleri devam
ettikçe savaşın da bir tehlike olarak varlığını koruyacağı gerçeği,
üzerinde tartışılamayacak kadar açık bir durumdur.
Kısacası Barış Derneği Davası’nda yargılananlar barıştan yana
olumlu görüşler ileri sürmelerine ve bunu da özel koşullar içinde yaparak övülmeyi hak etmiş olmalarına rağmen, cuntayı ve cuntanın
savaş politikasını(işkencelerde, sokak ortalarında devrimcilere, demokratlara, karşı ilan ettiği savaşı ve döktüğü kanları) direkt hedef
almamaktadırlar. Bu nedenle de bir yandan onları desteklerken, diğer yandan da eksik davrandıklarını ortaya sermek zorundayız.
“Çuvaldızı Başkasına, İğneyi Başkasına Batıralım” başlıklı yazıda,
itirazlara verilen cevapta özetle anlatılmak istenen şudur: DİSK ve
Barış Derneği Davalarında yargılananlar, askeri diktatörlüğe karşı
direnmektedirler. Biz de bugün askeri diktatörlüğe karşı mücadeleyi
birincil bir sorun olarak gördüğümüze göre, bunlarla bizim mücadelemiz arasında bir eylem paralelliği vardır. Onların topluma verdikleri
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mesajın özü, bizim de vermek istediğimiz siyasi mesajla aynıdır. Dolayısıyla onlar demokrat (hatta tutarlı demokrat) tavırlar içerisindedirler.
Yukarıdaki mantık, demokratlıkla anti-cunta’lığı birbirine karıştırmakta ve askeri diktatörlüğe karşı bu tavrın demokrat özlü olduğunu
zannetmektedir. Yoldaşların kendilerini savunma gerekçeleri onları
daha zor durumlara sokmuştur. Bir kere, cuntaya tavır alma demokrat olmayla eşdeğerdir diye bir tespit yanlıştır ve bizim böyle bir görüşümüz olamaz. Cuntaya karşı aradan geçen yıllar içinde değişik
karşı çıkışların olduğunu biliyoruz. Örneğin Anayasa oylamasında,
Demirel ve çevresinin de “Hayır” propagandası yaptığı bilinmektedir.
Bu da bir tavırdır, ama her halde demokrat bir tavır değildir. Ecevit’in
çıkışlarını unutmadık. Üstelik de görüşleri nedeniyle o da yargılandı
ve ceza aldı. Her halde bu tavrı da demokrat kavramıyla nitelendirmek doğru olmasa gerek.
Askeri diktatörlüğe karşı olmak temel bir sorun olarak karşımıza
dikilmesine ve bu doğrultuda çeşitli siyasal güçlerle ortak davranmayı savunmamıza rağmen, bu siyasal güçlerin (kişilerin, derneklerin,
sendikaların veya siyasi hareketlerin) tümünü demokrat olarak kabul
etmek yanlıştır. Elbette onların içinden askeri diktatörlüğe karşı m ücadeleyi Kürt ulusu üzerindeki baskılara karşı çıkmaya ve hatta daha
da ötesine götürebilecekler bulunacaktır. Onlar bu anlayışla demokrat olduklarını kanıtlayacaklardır. Ama birileri de, sınırları oldukça dar
bir çerçevede Cuntaya karşı tavırlar alacak ve bu mücadelelerini
yaygınlaştırmaya cesaret edemeyeceklerdir.
(Savundukları dünya görüşü ve özünde temsil ettikleri sınıfsal çıkarlar bunu zorunlu kılmaktadır.) Onlarla anti-cunta tavırlar aldıkça
birlikte yürüyebiliriz ama bizim mücadelemizin tümü (görüşlerimize,
programımıza, sloganlarımıza yansıyacak olan hattımız) bu kadarla
sınırlanmayacak, daha ileri hedeflere yönelik adımlar atmaya çalışacağız. Çünkü bizim ve demokrat güçlerle siyasi mücadele çizgisi,
Kürt ulusuna yönelik baskı ve saldırılara karşı çıkmayı, askeri dikt atörlüğe karşı direnmenin bir önemli ögesi olarak benimsemek zorundadır. Bu gerçeği kendi programlarında ileri sürmeyenler, demokrat
değildirler. Ortaya çıkmış olan özel koşullar nedeniyle onların askeri
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diktatörlüğe karşı çıkışlarında belirli bir olumluluk vardır ve bu tavra
isteniyorsa adlar verilebilir.
DİSK ve Barış Derneği Davası’nda yargılananlara sahip çıkmak
anlayışı doğrudur ve bu anlayışımızın ifadesi olarak da, kendi propaganda ve ajitasyon araçlarımızda sorunun üzerinde durulabilir. Ama
onların tavırlarının tutarlılığını abartmak, hele onları demokrat olarak
nitelendirmek, bizimle onların veya onlarla demokrat bir çizginin farklarının ne olduğunu birbirine karıştırmak demektir. Bunu da Kurtuluş
Örgütü adına yapmaya hakkınız yoktur.
Bu insanların tavırlarına ille de bir ad koymak zorunluluğu var
idiyse, liberal, barışsever, ilerici vb. kavramları kullanılabilirdi.
5- GMK - İO RAPORUNDA SORUN NASIL DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR?
Ulusal sorunla ilgili örgütümüz içinde itiraz seslerinin çoğalarak
yükselmesi ve yukarıda üzerinde durduğum belgelerdeki tespitleri
(veya bir kısmına) karşı üyelerimizin tepki göstermeleri sonucu, ayrıca ülke dışındaki bazı yoldaşların da bu konuda eleştirilerde bulunmaları ülke içerisindeki önderliği az da olsa harekete geçirmiştir. Bu
doğrultuda ulusal sorunu ele alan GMK-İO imzalı bir yazı örgütümüze dağıtılmıştır.
Bu yazıdan anlaşıldığı kadarıyla bazı tespitler daha önceden olduğu gibi savunulmamakta ve ulusal soruna ilişkin görüşlerimiz de
bir değişiklik olmadığı vurgulanmak istenmektedir. Yoldaşların, bu
yazıda belli bir geri adım içinde olduğu zannedilirse de, yazının tümü
dikkatli bir biçimde gözden geçirildiğinde, sadece bir noktada özeleştiriye benzer bir tutum takındıkları, bazı sorunlara hiç değinmedikleri,
bazılarının da doğruluğunda ısrarlı oldukları görülmektedir.
Özeleştiri yerine geçen tespitleri şudur:
“1- Ek programın yetersizliği ve özellikle sosyal-şovenizmle yapılacak mücadelenin Kürdistan seksiyonunun önüne bir görev olarak
konma hatası.“
Bu sağlıklı bir özeleştiri değildir. Ek program yetersiz değil, içerik
olarak yanlıştır ve aramızda ciddi bir ayrılık zemini oluşturmaktadır.
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Ayrıca ek programda sadece sosyal-şovenizmin değil, şovenizmin
yer alması yanlıştır ve yukarıdaki ifade bu gerçeği dıştalamaktadır.
Bu sirkülasyonda bu sorunlar tekrar savunularak, bunların eksik
ve yanlış kavranıldığı (yani kendilerini değil, bu tespitlere itirazları
olan yoldaşları kastetmekteler) iddia edilmektedir.
“2- Örgütlenme sorunları-I yazısında geçen ‘belirli bir devlet içerisindeki uluslar ve ülkeler için ayrı partiler söz konusu olamaz’ ifadesinin eksik ve yanlış anlamalara açık olması gerçeği.”
“3- 12 Eylül sonrasında Kürdistan’da geri çekilme taktiğinin gerçekleştirilmemesi ve şu anda Kürdistan’da ciddi bir örgütlenmenin
olmaması.”
“4- DİSK ve Barış Derneği Davaları ile ilgili olarak EKİM’de çıkan
yazıların dil ve ifade eksiklikleri nedeniyle doğru olan mantığının yanlış kavranması ve yorumlanması.”
Açıkça görülmektedir ki, yoldaşlar hiçbir konuda özeleştiri yapmak
niyetiyle bu sirkülasyonu kaleme almamışlardır. Tam tersine eleştiri
sahiplerine, yazılan-çizilen her şeyin doğru olduğu bir daha anlatılmak istenmiştir. Zaten yukarıdaki maddeler sıralanırken ve ulusal
sorundaki çizgimizin değişmediği yemini öne sürülürken bile çizgimizi
eksik ve kendilerini doğrulayacak biçimde aktarmışlardır. İşte bunun
ispatı:
(Kurtuluş’un ulusal sorunla ilgili görüşlerini kendilerine göre yorumladıktan ve sanki biz, geçmişte de böyle söylüyorduk havası yaratıldıktan sonra vardıkları sonuç) “Seksiyon örgütlenmesine ilişkin
söylediklerimizi özetleyerek vurgulayacak olursak: ek program, ayrı
bir parti programı, özerklik, ayrı bir parti, seksiyonun yönetici komitesi ayrı veya ikinci bir merkez gibi (abç.) kavranmalıdır.”
Yoldaşların yazdıkları bu kadar açık ve açık olduğu kadar da yanlıştır. Daha önce bu sorunlarla ilgili Kurtuluş’un görüşlerinin ne olduğunu aktardığım için bu yazılanlar üzerinde tekrar durmayacağım.
DİSK ve Barış Derneği Davası ile ilgili yazdıkları EKİM’de yazılan
mantığın tekrarıdır ve bu da yanlıştır.

BELGELER ……………….. 5. Kitap

312

Kürdistan’da geri çekilmenin başarılamadığı belirtilerek bunun da
vebalini 12 Eylül öncesine bağlamaya kalkışmışlardır. Bu iddia da
tartışmalı bir olaydır. (Bu sorunu bir alt bölümde ele alacağız.)
Yapılan eleştirilere ve ciddi itirazlara rağmen, yoldaşların hatalarında ısrarlı olmaları ve bu görüşlerine karşı çıkanları kuşkuculukla,
sübjektif düşünmekle suçlamaları, onların henüz sorunun bilincine
varamadıklarını göstermektedir. Kısacası; GM-İO imzalı sirkülasyonda, yoldaşların ne kadar tutarsız ve geçersiz görüşlere sahip olduklarını kanıtlayan bir belge olmaktan öteye gidememiştir.
6- KÜRDİSTAN’DAN GERİ ÇEKİLME TAKTİĞİ :
12 Eylül’den bir süre sonra ( 1982 Şubat ayına doğru) Kürdistan’da var olan örgütlenmemiz dağıtıldı. Bunun gerekçesi olarak yoldaşların yaptıkları resmi açıklama şudur:
“Biz, Kürdistan’da var olan örgütlenmenin orada tutunamayacağı
kanaatini taşıyorduk.”
Ayrıca Kürdistan örgütlenmesinin dağıtılmasını daha sonraları
şöyle değerlendirmekteydiler:
“12 Eylül sonrasında Kürdistan’da geri çekilme taktiğinin gerçekleştirilememesi ve şu anda Kürdistan’da ciddi bir örgütlenmenin olmamasının nedenleri geçmişe, 12 Eylül öncesine dayanmaktadır. 12
Eylül öncesinde atılan örgütsel adımların yetersizliğinin ceremesi 12
Eylül sonrasında çekilmiş, askeri diktatörlük koşullarında sağlam ve
ciddi bir örgütlenme yaratmak mümkün olamamıştır.” (GMK-İO imzalı
yazıdan.)
Şimdi bu iddiaların ne kadar yanlış ve tutarsız olduğunu, hem onların açıklamalarını ve tespitlerini ele alarak; hem de var olan gerçekleri ve Kurtuluş’un mantığının ne olduğu üzerinde durarak, açıklığa
kavuşturacağız.
Kürdistan örgütlenmesinin zayıf olduğu, atılan adımların güçlü bir
örgütlenmeyi yaratamadığı bir gerçektir. Buna rağmen, 12 Eylül’e
geldiğimiz tarihlerde orada varlığını sürdüren belirli bir yapımız vardı.
12 Eylül sonrasında Kürdistan Sekreterliği’nin yaptığı tartışmaları ve
bölgede alınacak tedbirleri saptayarak uygulamaya koyması, o dö-
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nemdeki PB tarafından da desteklendi. Ve özel olarak PB, Kürdistan
konusunda, KS’nin (Kürdistan Sekreterliği’nin) aldığı kararlara ekleyebilecekleri veya önerebilecekleri önemli bir şeyleri olmadığını belirtmişti.
KS bölgedeki ilişkilerimizi esas olarak iki birimde toplamayı, güçlerini oralara çekmeyi kararlaştırmıştı. Bu yerlerde, önce ilk örgütlenme
alanlarımız olarak (belli bir mantıkla ve somutun değerlendirilmesi
ışığında) tespit ettiğimiz ve bir süredir faaliyet gösterdiğimiz birimlerdi.
Daha sonra ise KS’den bir yoldaşın dışarıya gönderilmesi, bir yoldaşın da Türkiye’deki örgütlenmemizden birine verilmesi sonucu,
geriye kalan KS üyesi yoldaşla, Kürdistan’daki bir birimde görev yapan yoldaşlarımız, bölgedeki çalışmaların sorumluları olmuşlardır.
Bilgilendiğim kadarıyla KS’den geriye kalan yoldaş da bu görevden alındıktan sonra, ülke içerisindeki önderlik, Kürdistan’daki ilişkilerimizi direkt kendisine bağlamış ve belli bir müddet sonra da bu
ilişkiler süreci Kürdistan’dan çekilme kararı alınmasıyla noktalanmıştır.
Kürdistan’dan çekilmeyi tartışırken, sorumlu yoldaşların özellikle
programlarında ve tüzüklerinde ifadesini bulmuş mantıklarından bağımsız düşünmenin olanağı yoktur. Bugün suç, 12 Eylül öncesi önderliğe yıkılmak istenmektedir ama, bu iddia ortada duran vahim bir
gerçeği izaha hiç yetmemektedir.
12 Eylül öncesi önderliğin Kürdistan politikası üzerinde çok şeyler
söylenebilir ve söylenecektir de. (Bu benim açımdan ayrı bir yazının
konusunu oluşturmaktadır.)
12 Eylül sonrasına bırakılan mirasın çok sağlam ve yeterli bir örgütlenmeye tekabül etmediği; Kürdistan içinse bunun daha da geri
bir örgütlenme anlamına geldiği tartışma götürmez bir gerçektir. Bu
gerçeği vurgulamak ayrı bir şeydir. “Kürdistan’da geri çekilme politikasının başarılamamasının suçu 12 Eylül öncesine aittir” iddiası
başka bir şeydir.
12 Eylül sonrasına bırakılan mirasın birçok olumsuz yönlerine
rağmen, Kürdistan’da var olmamız ve yaşayabilmemiz gene de
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mümkündü. Bunun için gerekli olan anlayışın zemini ve küçümsenemeyecek olumluluklarımız vardı. Kurtuluş örgütü, anlayış olarak
Kürdistan’a özel ve temel bir yer ayırıyor ve orayı bir ülke, bu ülkede
de Türkiye’de işçi sınıfı hareketinin dolaysız ve vazgeçilemez bir
müttefiki olan bir ulusal-devrimci hareket olduğunu (veya olacağını)
vurguluyordu. Her tür faaliyet içerisinde bu gerçeğin unutulmaması
ve bunun pratiğimizde de kendisini yansıtması gerekliliği, Kurtuluş’un
çizgisinin belirgin bir karakteriydi. Ayrıca Kürdistan somutunda da
(üzerinde ayrıca duracağımız) bu anlayış çerçevesinde belli örgütlenme adımları atılıyor ve buna paralel olarak da belli bir faaliyet yürütülüyordu.
Ülke içerisindeki önderlik Kurtuluş’un bu mantığının takipçisi olamadı. Tam tersi bir anlayış içine saplandı. Orada bir ülke ve bir ulus
gerçeği olmasına rağmen, orada da örgütlenilmeden ve oradaki ulus
ve devrimci mücadeleyi omuzlamadan, Türkiye devriminin önündeki
engellerin aşılamayacağını açık bir biçimde kavrayamadı.
Kürdistan örgütlenmesinin askeri diktatörlük koşullarında dayanamayacağı kanaati, gerçekten de bir kanaat olmaktan öteye gidememiştir.
1982 Şubat’ına doğru Kürdistan örgütlenmesinin dağıtılma kararı
alındığında, ortada oraya yönelik ve bu kanaati doğrulayacak hiçbir
ciddi gelişme gözlenememektedir. Ayrıca bu dağılma kararından
sonra, bölgede bulunan yoldaşlarımız kendi aralarında belirli ilişkiler
kurmuşlar ve o ilişkilerini de bugüne kadar (ve halen) sürdürmeyi
başarabilmişlerdir. Onların başarabildiği bir şeyi, bölgeden alınan ve
daha yetenekli ve nitelikli olan yoldaşlarımız daha kolay ve daha
gelişkin biçimde yapamazlar mıydı? Siyasi faaliyetsizlik koşullarında
böyle bir şey gerçekleştirilemez miydi? (İki yıl örgütümüzün siyasi
faaliyetsizlik içinde olduğu bilinmektedir.)
Bölgeden yoldaşları bir kanaate dayanarak almak (tabii ki bu kanaatin yoldaşlara göre temelleri vardır) yerine bu yoldaşlarla farklı bir
tartışma gündeme getirilemez miydi? Örneğin; Kürt yoldaşlara denseydi ki; “sizler şurada çok cılız bir örgütlenmesiniz ve ilişkileriniz
zayıf. Kürdistan ise bizim için önemli bir yer. Biz size olanak sunsak,
siz dayanabilir misiniz? Sizlere ne gibi olanaklar aktarırsak, orada
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barınabilir ve örgütlenmemizi yetkinleştirebilirsiniz?” Ne yazı ki, Kürt
yoldaşlarla hiçbir zaman böyle bir anlayışı yansıtacak bir diyalog
içine girilmemiştir. Onların bölgeden alınma kararına gösterdikleri
şiddetli tepki ve itirazlar dikkate alınmamıştır. Onları ikna etmek için
yeterli çaba içinde olunmamıştır. Kürt yoldaşlara, önderlik adına iletilen görüş; “bu karardır, ya uyarsınız, ya da siz bilirsiniz” olmuştur.
Bu anlayış ve tavırlara rağmen Kürt yoldaşlar karara uymuşlar ve
Kürdistan’ı terk etmişlerdir. Ülkedeki önderlik, Kürdistan’dan çekilmeyi Türkiye’nin herhangi bir yerinden çekilmeye benzer bir mantıkla
ele almış ve dolayısıyla da özerk örgütlenmeden ne anladığını da
ortaya koymuştur.
Kürdistan örgütünün özerkliğini herhangi bir yerel örgütün özerkliği düzeyine düşüren bu örnek, aynı zamanda Kurtuluş’un siyasi çizgisinin de pratikte bir yana itilmesidir. Lenin, “özerklik, bastırmaya
karşı garantidir” der. Ama yoldaşlar bu garantiyi takmamışlardır. Ya
Kürt yoldaşlar bu garanti silahını kullansalardı? O zaman ortaya çıkabilecek durumun sorumlusu Kürt yoldaşlar mı, yoksa ülke içerisindeki önderlik mi olacaktı?
Kürdistan’dan çekilme kararı alındıktan sonra, bu karar ve gerçekleri, ülke dışındaki GMK üyelerine ve diğer yoldaşlara da bildirilm emiştir. (Bu karardan sonra dışarıya gönderilen rapora benzer yazılarda, içerde alınan kararlar hakkında bilgiler iletilirken, Kürdistan’la
ilgili karara hiç değinilmemiştir. Aksi iddia varsa, belgeler ortadadır.
Bu da başlı başına tartışılması gereken bir tavırdır. Dışardaki yoldaşların görüşlerini almak bir yana, onlara bu konuda bilgi bile verilm emiştir. Ortadaki bu gerçeklere rağmen, Kürdistan’da geri çekilme
taktiğinin başarısızlığını 12 Eylül öncesine bağlamak nasıl inandırıcı
olabilir? Yoldaşları ayakları havada iddialarda bulunmaya zorlayan
faktörler nelerdir?
Ortaya çıkan duruma ilişkin söylediklerimizi bir daha tekrarlarsak:
1- Kürdistan bir ülkedir ve orada bir ulus yaşamaktadır. Türkiye
Kürdistanı (veya Kuzey ve Batı Kürdistan) bu ülkenin en geniş t opraklarını, nüfusunu barındırmaktadır. Ayrıca buradaki ekonomik ve
sosyal gelişmeler, Kürdistan’ın diğer bölgelerine oranla çok ileridir.
Bu özelliği ile Türkiye Kürdistanı, Türkiye devrimci hareketi için taşı-
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dığı önemin yanında, bir başka açıdan da genel olarak Kürt ulusal
sorununun ( Kürdistan genelinde) çözümünde belirleyici bir karaktere
sahiptir. Bu nedenlerle Türkiye Kürdistanı’nı Türkiye’nin herhangi bir
ili veya bölgesi gibi değerlendirmemek zorundayız.
2- Türkiye Kürdistanı özgülünde, önümüzdeki devrimci adım, ulusal ve demokratik bir devrimdir. Birleşik ve merkezi bir proletarya
partisinin bir kolu olarak örgütlenmiş olan bir parti ile (yani özerk bir
örgütle) bu görevin üstesinden gelmek için ayrı bir programın yanında, ayrıca ayrı bir ittifaklar politikası (ilkeleri farklı olan bir eylem
programı etrafında bölgedeki ulusal ve demokratik güçlerin birliği)
izleyeceğiz ve Kürdistan devrimini, Türkiye devrimi ile ortak bir dalga
haline dönüştüreceğiz. Genel hatlarıyla bakışımız budur. Her iki ülkede (Türkiye ve Kürdistan’da) son yılların sosyal pratiğinin de kanıtladığı gibi, devrimci ve demokratik hareketler ile kitlelerin kendiliğinden muhalefeti birbirine paralel bir biçimde gelişmektedir. İki ülke
devrimlerinin birbirleriyle dolaysız bağlar içinde olmasıyla birlikte,
bütün bu kaba gerçeklerin karşımıza çıkardığı olgular şudur:
Kürdistan’da örgütlenmeyen, orada örgütlenmesini yaymayan;
oranın somut koşullarına uygun bir mücadele çizgisi sürdürmeyen bir
örgüt, Türkiye’de devrimin sorunlarını çözebilecek bin niteliğe dönüşemez. Kazara güçlense bile, temel müttefikiyle bağları sağlam olmadığı için hakim sınıfların saldırıları karşısında yenilgiye uğramama
şansı çok az olacaktır. İki ulusun (ve ulusal azınlıkların) proletaryalarının birlikte örgütlenmesine ve bu ortak örgütün (ve diğer örgütlerin)
önderliğinde bir ortak mücadeleyi savunan bir siyasi örgüt, ilk örgütlenme adımlarını atarken bu olgulardan hareket etmek zorundadır.
Yani hem Türkiye’de hem de Kürdistan’da örgütlenmelidir. Önce
Türkiye’de örgütlenelim, orada güçlendikten sonra Kürdistan’a da el
atarız mantığı oldukça sakat bir mantıktır. Hele Kurtuluş örgütünün
ideolojik-siyasi hattı adına bu tür düşüncelerle davranmak, hiç de
doğru değildir.
3- Kürdistan’dan çekilme kararı yanlıştır. Anlayışımızla çelişen bu
karar, taşıdığı siyasi muhtevayla da, Kürdistan’a verdiğimiz önemi
göz ardı etmiştir. Bu kararın pratik anlamı, Kürdistan’ı boşaltmayla
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Türkiye’nin her hangi bir yerini terk etmenin benzer biçiminde ele
alınmış olmasıdır.
4- Kürdistan’da örgütlenmemizin cılızlığına rağmen, orada dayanmak ve varlığımızı sürdürmek için gerekenleri yapmak yerine,
işin kolayı seçilmiş ve bir kanaat oluşturularak oldukça ciddi bir hata
işlenmiştir. Kürdistan’da yapımızı koruyabileceğimiz gerçeği görülmek istenmemiştir. Bu gün orada, geçmişte kendi başlarına bıraktığımız insanlarımız, belirli ilişkiler içinde varlıklarını devam ettirmektedirler. Biz aynı şeyi, daha nitelikli unsurlarımızla ve örgütümüzün
katkılarıyla daha rahat bir biçimde başarabilirdik.
5- Kürdistan’la ilgili karara karşı çıkan Kürt yoldaşlarımızın sesine
kulak verilmediği gibi onlarla yanlış polemikler yapılmıştır. Kararın
yarattığı tepkilerle birlikte, bu tavırlar da Kürt yoldaşlarda güvensizliklere neden olmuştur.
6- Kürdistan örgütlenmesinin özerkliği üzerine geçmişte geliştirmeye çalıştığımız olumlu gelenekler devam ettirilmemiş, bu özerkliğin fazla bir anlam taşımadığı, atılan bu pratik adımla kanıtlanmıştır.
7- Bu sorunla ilgili başka hataların da yapılması üzerine yoğunlaşan eleştirilerden nasiplenip, gerçekler kavranılacağına; var olan
olumsuzluk 12 Eylül öncesine yıkılmıştır. Sanki 12 Eylül’den bir seneden daha fazla bir süre geçmesinden sonra (ki, bu tarihlere kadar
Kürdistan’da varlığımız söz konusuydu) bu karar alınmamış gibi davranılmıştır. Bu karara kadar örgütün ciddi bir desteği olmadan varlıklarını koruyabilen Kürt yoldaşları bölgeden çektikten sonra da, günümüze kadar sağlıklı bir Kürdistan politikasının çizilmemiş olması,
ülke içindeki önderliğin bu sorunun bilincinde olmadığının açık bir
göstergesidir.
Her şeye rağmen şu konuda yoldaşların hakkını yememek gerekiyor: Onlar Kürdistan’dan geri çekilme taktiğini başarıyla uygulamışlardır!...
ULUSAL SORUNDA SAPMANIN ADI
Buraya kadar anlattıklarımızdan çıkan sonuçlara göre, Kurtuluş’un çizgisi ideolojik, siyasi, örgütsel ve pratik tüm alanlarda deği ş-
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tirilmiş, görüşlerimiz geriye doğru çekilerek bir sapmaya dönüştürülmüştür.
Kürdistan’a bakışımızın bu denli saldırıya uğraması, daha önce
de belirttiğim gibi, bu dönemde izlenen yanlış politikaların, hatalı karar ve taktiklerin bir parçasıdır. Genel olarak bunların neler olduğu
ayrı yazıların konusu olacaktır. Ancak, soruna böyle bakmamak,
ulusal sorunu tek başına ve diğer gelişmelerden bağımsız olarak
değerlendirmek, sağlıklı bir yaklaşım tarzı olmayacaktır.
Devrim sorunlarında oportünizm, ulusal sorunda sosyal-şovenizm
biçiminde yansır. Bu genel doğru, kabaca, bizim 12 Eylül sonrası
yaşadıklarımız için de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gerçeği
yazımda birkaç kere vurgulamamın nedeni, kararlaşmış olduğum ve
yanlış gördüğüm eğilimleri teşhir etmek içindir. Bu eğilime göre, “ulusal sorunda hatalar yapıldı ama, diğer sorunlarda genel olarak politikamız doğrudur”. Eğer tartışmalarımızda bu eğilim kendini açıkça
ortaya koyarsa, öne sürülecek gerekçeleri hep birlikte tartışma olanağına sahip olacağız.
İlk yazımda olduğu gibi, bu yazımda da yer yer bir sapmadan
bahsetmeme rağmen, bu sapma içinde olan yoldaşlara niçin sosyalşovenist demediğim sorusu kafalara takılmış olmalıdır. Öyle ya, ortada bir sapma olduğuna göre ve her sapmanın da literatürde bir adı
olduğuna göre bu sapmaya da sosyal-şovenizm demek gerekmiyor
mu?
Bilindiği gibi ulusal sorunla ilgili polemiklerimizde (özellikle de ilk
yazılarımızda) bazı siyasi hareketleri teşhir ederken onları sosyalşoven olmakla eleştirmişiz. Daha sonraki yazılarımızda ise, ulusal
sorunda sosyal-şovenizm kırılmaya başladığı, lafta da olsa birçok
siyasi hareketin Kürdistan sorununa bakışlarının olumluluğa doğru
değiştiğini anlatarak, bundan sonra ulusal sorunda tutarlı olmanın
ölçütü olarak pratikte yapılanlara bakacağız demişiz.
İlk sıralarda sosyal-şovenizm saptamasında bulunmamızın nedenleri vardı. Bazı siyasetler, lafta da olsa, bu sorun üzerinde açık
konuşuyor veya muğlak bir dille Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
hakkına değiniyorlardı. Bu perspektifle onlara sosyal-şoven eleştiri-
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sini yöneltmek yanlış değildi. Her ne kadar bu adlandırma bizim kendi değerlendirmemizden kaynaklanıyorsa da objektif olarak bu siyasi
hareketlerin sorunu ele alış biçimi, karşılarına çıkabilecek ve hayati
öneme sahip bir olayda (pratikte ya burjuvaziden, ya da Kürt ulusal
hareketinden yana tavır alma durumunda), onları burjuvazileriyle
aynı saflara sürükleyebilecekti. Bu konuda onların niyetleri ne olursa
olsun, varacakları nokta bu olacaktı. II. Enternasyonal’in partileri savaşla birlikte geçmişte savunduklarının sonuçlarıyla çakışan bir yerde buldular kendilerini. Onlar kendi burjuvazilerinin hizmetinde başka
ülkelerin yağmasına, başka ulusların ezilmesine yönelik politikanın
aktif destekçileri haline geldiler. Devrim anlayışları oportünizme, revizyonizme dönüşen bu partiler, savaşla karşılaşınca bambaşka platformlarda yerlerini aldılar. Lenin, bu platforma sosyal-emperyalizm,
sosyal-şovenizm, vb. adlar taktı. Onlar işçi sınıfına tümüyle ihanet
etmişlerdi. Eğer ilk dönemlerde “bizim” siyasi hareketlerimizde ciddi
bir durumla yüz yüze gelselerdi, o savundukları görüşlerle II. Enternasyonal partilerine benzer tavırların içine düşmek zorunda kalabilirlerdi.
Ancak, Türkiye ve Kürdistan’da yükselen mücadele, Kürt ulusal
direnişinin kendini kabul ettirmesi, bizim özellikle de anti-şoven ilkeyi
ittifakların temel bir ilkesi olarak ısrarla öne sürmemiz (bu nedenle de
bazı ittifaklara girmememiz, bazılarından ise kendimiz öncülük etmiş
olmamıza rağmen çekilmemiz) gibi faktörler nedeniyle bu siyasi hareketlerin de görüşlerinde ileriye doğru sıçramalar oldu. Bugün sosyal-şovenizmin etkisini üzerlerinde taşımalarına rağmen (çeşitli sorunları ele alışlarında ve tavırlarında bu yansımaktadır) büyük ölçüde
bunu kırdıklarını görmemek yanlış olur.
Kürdistanlı siyasetlere de ilk dönemlerde milliyetçilik eleştirisini
yöneltiyorduk. Gerçekten de onların bir kısmının hakim karakteri milliyetçilikle yoğrulmuştu. “Faşizm, bizim sorunumuz değildir” diyorlardı. “Türk solu Kürdistan’da çalışamaz” diyorlardı. Ve bunlara benzer
başka sakat anlayışlardan da hareketle, Kürdistan’da belirli bir pratik
içerisindeydiler. Ancak, süreç içinde (Türkiye ve dünyadaki gelişm elerin etkisiyle, sosyalizmin daha çok kavranılmasıyla, pratikte süren
mücadelelerin ortaya çıkardığı deneylerle) bu anlayışları farklılaştı.
Bugün Türkiye devrimci hareketiyle sıkı bir ittifakı, ortak cepheleşm e-
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leri (ki, bu da ortak örgütlenmenin bir biçimidir) savunmakta, faşizme
karşı mücadeleye herkesten daha çok sahip çıkmaktadırlar. Bu siyasi hareketleri milliyetçilikle adlandırmaya devam etmek, varılan noktada pek doğru değildir. Milliyetçiliğin etkisini taşımalarına rağmen,
artık bu siyasetleri başka kavramlarla nitelendirmeliyiz.
Sorunumuzdan uzaklaşmış gibi görünüyorsam da, bu olgular şu
andaki durumumuza ve yaptığımız tartışmalara belli bir açıklık getirmektedir.
Bugün örgütümüzde ulusal sorun konusunda bir sapma vardır. Bu
sapma Kurtuluş’un çizgisi içerisinde, 12 Eylül sonrasında ortaya
çıkmış olan bir sapmadır. Kurtuluş’un ulusal sorunla ilgili tezlerine
sadece bir noktadan değil (o takdirde tartışmayı farklı yapmak durumunda olurduk) birçok noktalardan saldırı düzenlenmiştir. Eğer bu
görüşleri biz Kurtuluş adına savunmaya devam edersek, hayat bizi
bir gün çok şaşıracağımız noktalara kadar götürebilir. Orası, adı sosyal-şovenizm olan bir bataklıktır. Ben bu görüşlerle birlikte yürümem
derken, bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum.
Bu sapma, son tahlilde sosyal-şovenizme varır. Ama bugün biz ilk
tahlildeyiz. Yani bu sapmanın başlarındayız ve sapma olgunlaşmış
değildir. Onun için de bu çerçevede, ben bu sapmaya sosyalşovenizmden şiddetle etkilenmek 82 adını takıyorum.
Yoldaşlar Kurtuluş’un ulusal sorun platformunu delmişlerdir ama,
son GMK toplantısında kabul ettiğimiz tüzüğe oy vermiş olmakla da
vardıkları noktadan hızla geriye dönmüşlerdir. Bu bir olumluluktur ve
bilinen çizgimiz üzerinde bir araya gelebileceğimizin ilk örneğidir. Bu
olguyu da unutmamak gerekiyor. Çünkü yoldaşlar, en azından geçmişte savunduklarını kararlı bir biçimde ve Kurtuluşun çizgisi olarak
ileri sürmeyeceklerini göstermişlerdir.
Yoldaşların Kurtuluş adına bu kadar ciddi bir hata içine düşmelerini. Bizim dışımızda gelişenlerle kıyaslayınca ortaya ilginç bir görünüm çıkmaktadır. Geçmişte kendilerinin ulusal sorun anlayışlarına
saldırdığımız bazı siyasi hareketler, bu konuda daha da ileri adımlar
atarken biz geriledik. O kadar geriledik ki, (sömürge tespitini bir yana
bırakırsak) adeta onların da arkalarında bir yerlere düştük.
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SAPMANIN KAYNAĞI NEREDEDİR?
Buraya kadar sorunun açığa çıkmış (belgeli) yanlarını tartıştık. Bu
bölümde ise, ulusal sorundaki sapmanın örgütümüz içinde ortaya
çıkmış olmasının nedenleri üzerinde duracağız.
Birincisi, ortaya çıkan değişik sorunların kökeninde Türkiye sosyalist hareketiyle işçi sınıfı hareketinin birleşememiş olması gerçeği
yatar. Bir başka deyimle, Türkiye sosyalist hareketi küçük-burjuva
tabanlı bir harekettir. İşçi sınıfıyla oldukça cılız bağlara sahiptir ve
sınıfın hareketi kendiliğinden (esas olarak ekonomik platformda süren bir mücadele) bir karakter taşımaktadır.
Yıllardır bu tespiti yapıyor olmamızın (bu yıllar hep birbirine benzemektedir. İki hareketin çakışması doğrultusunda belirli çabalar söz
konusudur ve yine bu hareketler, süreç içinde farklı platformlar yaratılmasını zorlayıcı mücadeleler sürdürmüşlerdir) tartıştığımız sorun
açısından anlamı şudur: Küçük-burjuva zemin üzerinde yükselen
Türkiye sosyalist hareketinin saflarında işçi sınıfı ideolojisi dışındaki
ideolojiler şu veya bu düzeyde ama kaçınılmaz bir olgu olarak boy
gösterirler. Sapmalar, kendilerine yeterince kaynak bulur ve işçi sınıfının devrimci çizgisinin çarpıtılmasına yol açar. Devrim anlayışının
oportünizme, revizyonizme kaymasına neden olan bu nesnel durum,
ulusal sorun problemine de sağlıklı bir yaklaşımın önünü karartmaya
başlar ve sosyal-şoven sapmalarla yüz yüze gelinir.
İkincisi, Türkiye sosyalist hareketi (ezen ulusun devrimci hareketi)
yukarıda kabaca değindiğimiz olgudan dolayı, hem devrim anlayışı
açısından, hem de ulusal soruna bakış açısından oldukça olumsuz
bir platform üzerinde yer almıştır. “60 yıllık gelenek”ten kastedilen,
devrim anlayışının sağ olması, kendi dışındaki güçlerden medet beklemesi, devrimin dayanağını işçi sınıfı dışındaki yerlerden aramaya
kalkışmasıdır. Bu anlayışın ve yaratılmış olan yapıların sağ olması,
ulusal sorunda da kendisini yansıtmış ve bu sorun ya görmezlikten
gelinmiştir, ya da şovenizmin etkisi altında Kürt ulusal hareketinin
bastırılmasına (bu tavrın adı sosyal-şovenizmdir. Yani lafta sosyalist
ama fiiliyatta şoven olan bir çizginin açık ifadesidir) yönelik çabalara
destek olunmuştur. Bunun somut örnekleri 1925-38 yılları arasında
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yer alan Kürt ulusal direnişlerinde yaşanmıştır. Kemalizm’e bel bağlayan bu siyasi çizgi, ezilen ulusun hareketlerini yerine göre feodallerin hareketi (gerici ve dinci hareketler), yerine göre de emperyalizm
yanlısı (özellikle de İngiliz emperyalizminin kışkırttığı) hareketler olarak görmüş ve Kürdistan’da Türk ordusunun kitlesel katliamlarını
ilericilik olarak nitelendirecek kadar alçalmıştır. Lenin’in “alçak ve
şarlatan” suçlaması, bunlar ve benzeri tavırlar içindir. 1940’lardan
itibaren burjuvazinin, sanki Türkiye devletinin sınırları içinde böyle bir
sorun yokmuş gibi izlediği politikalara, ezen ulusun devrimci hareketi
de adeta gönüllü bir biçimde ortak olmuş, düzene karşı sürdürülen
cılız muhalefet hareketleri kendini ulusal sorundan mümkün olduğu
kadar uzak tutmuştur. 1960’lardan sonra ise, yükselen mücadelenin
bir parçasını, “Doğu Sorunu” oluşturmuş, Kürt ulusunun varlığı ve
Kürdistan gerçeği (ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı) açık ve
tutarlı bir biçimde gözler önüne serilememiştir. 1971’lerde devrim
anlayışında ileri ve köklü görülebilecek bir adım (THKP-C hareketi)
ulusal sorunda kendisini ortaya koymamış ve aşılamayan Kemalizm
olgusunun da etkisiyle, Kürt ulusal hareketinin Türkiye devrimci hareketinin temel müttefiki olduğu atlanılmıştır. Geçmişe oranla ulusal
sorun üzerinde daha çok durulmasına rağmen, bu sorunun devrimde
yeri ve önemi doğru bir biçimde ortaya konamamıştır.
Türkiye devrimci hareketinin bu sosyal şoven geleneği 1975’lerden sonra kırılmaya başlamış ve 12 Eylül’e gelindiğinde olumlu ol arak değerlendirilebilecek bir anlayış (ulusların kendi kaderlerini tayin
hakkının Türkiye somutunda ne anlam ifade ettiği) gündeme gelmişti.
Üçüncüsü, bizim dışımızda var olan bu objektif gerçeklerin yanında, özel olarak, örgütümüz de küçük-burjuva tabanlıdır ve saflarımızda işçi kökenli unsurların sayısı, üzerinde hesap kurulamayacak
oranlardadır. Birkaç yıl önce, işçi sınıfıyla bağlar sorunu nedeniyle
aramızda çıkan tartışmalarda merkezin (o zamanki adıyla Geçici
Merkezi Organ) şöyle bir karar almıştı: Biz, bugüne kadar işçi sınıfı
dışındaki emekçi sınıf ve tabakalar arasında geliştik. Bu durumun
böyle süre gitmesi tehlikelidir. İşçi sınıfı tabanına oturamamak, küçük
burjuva sapmaları kaçınılmaz hale getirecektir.
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Bu kararıyla birlikte ve bu yoldaki çabalara rağmen sınıfın içinde
örgütlenemedik. Örgütümüz küçük-burjuva ilişkileri aşamadı.
Bu yapımızın ortaya çıkardığı tehlikeleri arttıran temel bir faktördü,
bir parçasını oluşturduğumuz Türkiye devrimci hareketinin konusuydu. Sosyal şoven bir gelenekle yoğrulmuş bir hareketin içinde çapımıza uygun biçimde onu etkilemeye çalışırken, aynı zamanda biz de
ondan etkilendik. Bu etkilenme 12 Eylül öncesinde kendisini değişik
olaylarda yansıttı. Örgütümüz ulusal sorunla ilgili hatalı politikalara
saplandı. Bu politikalar bu dönemde sınırlı düzeylerde kalırken, esas
olarak 12 Eylül sonrasında başka olgularla birlikte, örgütümüzü daha
yakından çarptı. 83 Sosyal Şoven gelenekli bir ezen ulus devrimci
hareketinin tüm olumsuzluklarını aşmak kolay bir iş değildi. 12 Eylül’den sonra üzerimizde taşıdığımız bu olumsuzluklar örgütümüzü
geçmiş çizgisiyle karşı karşıya getirecek kadar etkiledi bizleri.
Dördüncüsü, işçi sınıfıyla bağlarımızın yok denecek düzeylerde
olması ve yapımızın etkilenmeye elverişli bir zemine dayanmasına
rağmen, yine de örgütümüzü tehlikelere karşı koruyabilmek, en az
tahribatla sorunları göğüsleyebilmek mümkündür. Bunun içinde, örgütün merkezi önderliğinin sorunun bilincine varmış ve kararlı bir
anlayışla siyası çizgimize sarılması, bu çizgiyi koşullardan da yararlanarak geliştirmesi gerekirdi.
Tutarlı bir önderlik, Kurtuluş örgütünün bugün yüz yüze bulunduğu sorunların birçoğunu, bu sorunlar daha başlangıç halindeyken
çözebilirdi. Ulusal sorunla ilgili hataların bu düzeylerde derinleşmesi
engellenebilirdi. Bunun nasıl sağlanabileceği sorusuna, örgütümüzün
ideolojik-siyasi hattı, geçmiş deneylerimiz, taşıdığımız başka potansiyeller ve kavrayabildiğimiz ölçülerde diğer ülkelerdeki devrimci deneylerinden yararlanmak gibi faktörler yeterli bir cevap oluşturmakt adır.
Oysa 12 Eylül sonrasında, kendi kendini üreten (ve bu üretme
olayını12 Eylül öncesi Merkez’in çoğunluğunun görüşlerini almadan
gerçekleştiren) ülkedeki önderlik, içine düştüğü yanlışlıkların bir parçası olarak (daha çarpıcı ve bizi bölünmenin eşiğine getirecek düzeylerde) ulusal sorunda da ciddi hatalar yaptı. Ulusal sorunla ilgili
hattımızı sağlıklı bir biçimde kavrayamadığını, örgüte bu doğrultuda
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önderlik edemediğini ortaya koydu. Onun tutarsız, duyarsız ve geleceği göremeyen mantığı, örgütümüzü de etkiledi. Ulusal sorunla ilgili
görüşlerimizin tahrif edildiği, değiştirildiği belgeler, yerel komitelerimiz
tarafından da destek gördü. Bu yapılarda yer alan yoldaşlar, program
ve tüzüğün içeriğine katıldıklarını ve bu içeriğin siyasi hattımızla çakıştığını, önderliğe yazdıkları raporlarda açık açık dile getirdiler.
Ulusal sorunda saflarımızda yaşanılan bu bunalımın esas sorumlusu, ülkedeki önderliktir. Hatalara ortak olan, uyarıcı görevlerini yerine getirmeyen yapılarımızın ve tek tek yoldaşlarımızın da paylarına
bu sorumluluktan belli hisseler düştüğü hiçbir şekilde göz ardı edilemez.
Beşincisi, sık sık vurguladığım gibi, ulusal sorundaki gelişmeleri,
örgütümüzün izlediği politikalardan bağımsız olarak ele alamayız. Ve
ulusal sorundaki sapmanın kaynaklarından biri de bu dönemin uygulamaları, taktikleri, önderliğe egemen olan mantık gibi olgular içinde
aranmalıdır. İki yıl siyasi faaliyet sürdürmemiş olmamız, her olayda
kendisini şu veya bu düzeylerde hissettirmiştir. Örgütümüzün safl arında farklı görüşlere tahammülsüzlük ileri boyutlar kazanmıştır. Hatalar görüleceği ve tedbirleri üzerine düşünüleceği yerde, yapılan her
şeyin doğru olduğu mantığı gelişmiştir. Rahatsızlıklar, güvensizlikler
hep dönemin doğal sonuçları olarak değerlendirilmiş ve “son tahlilde
arınıyoruz” denilerek adeta bunlar teşvik edilmişlerdir. Ülkedeki önderlik öylesine sübjektif bir mantığa saplanmıştır ki, doğruluğu kuşku
götüren, ayakları yerden kopuk, gerçek dışı tahliller yapmaya ve örgütümüzü de bu doğrultuda şartlandırmaya çalışmıştır. İşte bunun
somut örnekleri: “60 yıllık geleneği aşmak üzereyiz”, “herkes dağıldı.
Bir tek ayakta biz kaldık” , “sosyalizm bizimle ayakları üzerine oturdu”, “çekim merkezi haline geldik”.
Kendi dışındaki gerçeklere gözlerini kapatan, onları görmemezlikten gelen bir önderlik ve bu anlayışın yönlendirdiği politikaların ulusal
sorunda çizgimize saldırması, onu geri platformlara çekmesi kaçınılmaz bir sonuçtu.
Altıncısı, 12 Eylül sonrasında, Kürdistan politikamızdan sorumlu
Kürt yoldaşlara tepkiler duyuldu. İlk tepki bana yönelikti. Tartışmal arımızın ulusal sorunla ilgili olmamasına rağmen, etkisizleştirilmem
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için bilinen yollara başvuruldu. Bunu gerçekleştirdikten sonra da, bu
tepkiler ortadan kalkmadı. Kurtuluş örgütünün programında mahkum
edildim. Geri çekilme taktiğine karşı çıktığım, örgütü tutucu kılan tartışmalar yaptığım, dolaysıyla da örgüt için o sıralarda oldukça değerli
olan zamanın yitirilmesine neden olduğum yazıldı. Üstelik bu tespitlerin hiçbirisi benimle tartışılmadan programa geçirildi. Ben bunları
öğrendiğimde, aradan bir yıldan fazla bir zaman geçmişti.
Benden sonra Nasır yoldaşla tartışmalar oldu. Tartışmaların bir
kısmı ulusal sorundan kaynaklanıyordu. Bu yoldaşa da tavır alındı.
Görevlerinden alındı ve sorun (!) çıkarması, alınan tedbirlerle engellendi. (Hem ben hem de bu yoldaş, örgütün çıkarları için bilinçli geri
adımlar attık. Bizi hareket ettiren temel faktör bu oldu. Tersine inanmış olsaydık, bu tartışmaları ilk gündeme geldikleri günlerde örgütün
tümüne yayabilirdik. Ama o dönemde ortam buna uygun değildi. Örgütümüz polisin saldırı hedefi durumundaydı. Tartışmaları sonraya
bırakmak anlayışımız doğruydu. Ben, tartışmaları Merkez’in dışına
taşırmamış olmama rağmen, gıyabımda yargılandım ve cezalandırıldım.)
Nasır yoldaşla benim ortak bir yanımız var. İkimiz de aynı organda çalışıyorduk ve Kürdistan politikasının yürütülmesinden direkt
sorumluyduk. İkimiz devreden çıktıktan sonra, sıra “bizim örgütlenmeye” geldi. Bizim gibi “sorunları olan”ların yönettiği bu örgütlenme
kim bilir ne arızalar taşıyordu? İlk akla gelen şey şu oldu: “Bunlar
Kürt milliyetçiliğinin etkisindedirler. Dolayısıyla Kürdistan örgütlenmesi de öyledir. Onları dağıtalım. Oradakileri de Türkiye’ye getirelim.
Aramızda, onların gıdalarını sosyalizmden, işçi sınıfı ideolojisinden
olmalarını yeterince sağlarız.”
Bu sakat ve tehlikeli mantık oluştuktan sonra Kürdistan’daki yoldaşlarımızı çağırdılar. Onların çırpınmalarına, tepkilerine kulak asmadılar. “Karara uyun” dediler. “Eğer uymazsanız yolunuza gidersiniz” demeye getirdiler işi.
Kürdistan’dan çekilme operasyonu başarıyla tamamlandıktan
sonra, orayı bir daha hatırlamadılar. Ne orada yeni bir örgüt oluşturdular, ne de başka açılardan sorunu tartışmaya gerek görmediler.
Kürdistan örgütlenmesi dağıtıldıktan sonra yoldaşların yayınladıkları
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yazılarda, ulusal soruna, tabir yerindeyse, hiç değinilmedi. Ulusal
sorun unutuldu. Oradaki siyasal gelişmeleri, sanki Türkiye’nin her
tarafında aynı şeyler oluyor mantığıyla ele aldıkları için, ayrıca değerlendirme ihtiyacı duymadılar.
Ulusal sorun konusunda yapılan hataları Kürt yoldaşlara duyulan
güvensizlikten, onların “milliyetçi etkilerle davranmalarına” yönelik
tepkilerden bağımsız göremeyiz. Yoldaşların bunu itiraf etmeleri zor
bir sanattır. Ama kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, bu bir
gerçektir.
GELECEK, BUGÜN İNŞA EDECEĞİMİZ YAPILAR ÜZERİNDE
YÜKSELECEKTİR
Yoldaşların ulusal sorunla ilgili yaptıkları resmi açıklamaları şöyledir: “Ulusal soruna değişik dönemlerde, birbirinden bağımsız olarak
yapılan bazı eksiklikler ve yanlışlıklar söz konusu olmuş; yine bu
sorunla bağlantılı olan bazı tespit ve ifadeleri bazı yoldaşlarımız tarafından eksik ve yanlış kavranmasıyla birlikte örgütümüz içinde, son
zamanlarda, ulusal soruna ilişkin tezlerimizde ve özellikle ortak örgütlenme konusundaki perspektifimizde değişiklik olduğu yolunda
kuşku ve kanaatler baş göstermiştir.” ‘GMK-İO imzalı sirkülasyondan.)
Yoldaşların bu iddialarına karşılık biz de bu sorunların birbirinden
bağımsız olmadığını, ulusal sorunla ilgili görüşlerimize sistemli ve
çok yönlü bir saldırı olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Görülmektedir ki, yoldaşlarla bizim aramızda bu konuda temel bir görüş ayrılığı
söz konusudur.
Sorunun çözümü için buraya kadar yazdıklarımı temel almak ve
onların üzerinde bir görüş birliği sağlamamız gerekir. Bu amaçla atılacak ilk adım şu olmalıdır: Yoldaşlar tutarlı, samimi ve açık bir özeleştiri yapmalıdırlar.
Önce, yoldaşların hatalarının bilincine varması ve inanarak bir karar vermelerinde yarar vardır. Çünkü bugün örgütümüz içinde çok
sayıda yoldaş bu sorunun üzerine gitmektedir. Bunun yarattığı baskı
nedeniyle özeleştiri yapıp bu işten sıyrılmak mantığıyla soruna yaklaşılacaksa, o zaman hatanın kabul edilmiş olmasının hiçbir yararı
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olmaz. Değişmeyen kafalar, gemiyi tekrar birkaç yerden deldirip daha sonra da karaya oturtabilirler. Bu mantıkla birlikte olmanın, sağlıklı bir örgüt kurmanın olanağı yoktur.
Tutarlı, samimi ve açık bir özeleştiri, bir başka açıdan da sorumluluk haline gelmiştir. Örgütümüz içinde Kürt yoldaşlar rahatsızdırlar ve
güven ilişkilerimiz sarsılmıştır. Güvensizlik tohumlarını eken Kürt
yoldaşlar değildir. Onlar, örgüte zarar verebilecek davranışlardan
ısrarla kaçınmışlardır. Güvensizliğin kaynağı, ülke içindeki önderliğimizin tavırlarında yatmaktadır. Bunu giderebilmek için, bu yolda
atılacak ilk adımın, sarsılan bu güveni yeniden sağlamaya yönelik
olması büyük bir önem taşımaktadır.
Kurtuluş, ortak örgütlenmenin önünde, var olan güvensizliklerin
bir engel oluşturduğunu söylerdi. Ve ezilen ulus devrimcilerine güven
vermeyen bir siyasi hareketin Kürdistan’da sübjektif temellerini yaygınlaştıramayacağını, ortak örgütlenmenin hayatta ifadesini bulması
için ulusal sorunla ilgili görevlerin lafta değil, pratikte yerine getirilm esinin bir sorumluluk olduğunu vurgulardı.
Kurtuluş, güven sorununu kendi yapısı için öne sürüyordu ama
kendi içinde de Kürt yoldaşlara karşı ve genel olarak Kürdistan sorunuyla ilgili duyarlı davranmak gerektiğini anlatıyordu.
Bugün ise, kendi içimizde bir güven sorunu vardır. Kürt yoldaşlar,
temel görüşlerimizi ellerinin tersiyle bir kenara iten davranışlarla karşılaşmalarına rağmen, iki ulusun proletaryasının çıkarları için sonuna
kadar birliği zorlamışlardır. Bu nedenle de başkalarına ait olan görevleri yine kendileri omuzlayarak diğer yoldaşlarımıza güven dersleri
vermişlerdir.
Kürt yoldaşlar, ezen ve ezilen ulus devrimcilerinin kendi aralarındaki sorunları karşılıklı anlayış ve hoşgörü sınırları içinde çözmekten
yanadırlar. Hiçbir sorunda, atılan adımların samimi ve tutarlı olması
karşısında, önyargılarla hareket etmeyeceklerdir. Bu kadar kesin
konuşmamın nedeni, bu sözlerimin benim dışımdaki Kürt yoldaşları
da bağladığı anlamını taşımamalıdır. Ben kendi adıma yazıyorum ve
diyorum ki; “birer Kürt devrimcileri olarak, Kurtuluş içinde örgütlenmeyi savunmakla, bu yoldaşlar zaten örnek ve tutarlı bir anlayışa
sahip olduklarını kanıtlamışlardır. İşlenen hatalara rağmen de örgü-
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tümüzü terk etmemeleri, onların milliyetçi dürtülerle değil, Marksizm Leninizm’in ilkelerine uygun hareket ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Öyleyse onlar bugün de güvensizliğe neden olan faktörlerin
ortadan kaldırılmasında ezen ulustan yoldaşlarına yardımcı olacaklardır. Çünkü onları yönlendiren anlayış gerçekten devrimci olan bir
anlayıştır.”
Sarsılan güveni onarmanın ilk ve zorunlu adımını atma sırası yoldaşlarındır. Onlar bu adımı attıklarında karşılığını göreceklerdir ve
bundan sonra da aramızdaki birliği sağlam duvarlarla örmenin çarelerini, hep birlikte ve kafa kafaya vererek mutlaka bulacağız.
Benzer hataların olmaması için, Kürdistan sorununun kendisini
sürekli ve canlı bir biçimde örgütümüzde hissettirmesini sağlamalıyız. Bunun için güçlü ve gerçekten özerk bir Kürdistan örgütü yaratmalıyız. İlk oluşturacağımız yapı cılız bile olsa, artık şu iyice kafalara
yerleşmelidir ki, Kürdistan’da örgütümüz olmadığı ve bu örgüt sorunlarını örgütün genelinde dile getirecek olanaklara sahip olmadığı
müddetçe, temel bir yanımız hep eksik olacaktır. Mantık, cılız olan ve
hatta çeşitli eksiklikleri olan o örgütü nasıl daha güçlü ve yetkin bir
hale getirebilecek doğrultuda geliştirmeli, pratiğimizi de bu anlayış
yönlendirmelidir.
Örgütlenmemizin olmadığı Kürdistan’da, bugün karşımıza çeşitli
zorluklar dikilmektedir. Bunun vebali, orayı boşaltma kararı alan yoldaşlara aittir. Ancak, ağlamakla sorunlar çözülmeyeceğine göre, ilk
planda GMK’nın son aldığı kararı hayata geçirebilmenin koşullarını
hep birlikte hazırlamalıyız. Kürdistan’a gidecek yoldaşlarımız, kafaları belli ölçüde rahatlamış ve orada ne tür yetkilerle çalışacaklarını ve
hangi kurallarla davranacaklarını bilerek gitmelidirler. Oradaki faaliyetleri konusunda tam yetkilerle donanmış bir yapı kurmalıyız ve
bundan8 sonra da örgütümüzde, önderlerimiz de dahil olmak üzere,
herkes şunu kavramalıdır ki, Kürdistan örgütünün dağıtılması kararını tek başına GMK alamaz. Böyle bir kararı ya Kürdistan örgütünün
kendisi, ya da Kürdistan örgütü de dahil olmak üzere, birleşik örgütümüzün tümü sonuca bağlayabilir. Bunun da yolları, platformları
bellidir.

KURTULUŞ

329

Kürdistan’a inşa edeceğimiz yapının güçlenmesini beklemeden,
onun faaliyetlerine aktif olarak katkıda bulunabilecek bir yayın çıkarmalıyız.
Ayrıca örgütümüzün genelinde, ulusal sorun konusunda duyarlı
ve bilinçli bir karaktere sahip olmanın, bunu sürekli pekiştirmenin
yolları üzerinde düşünmeli, tedbirlerimizi almalıyız. Bunun için atılacak adımlar, öncelikle merkezi önderlikten başlamalıdır.
Bir konferansa doğru gittiğimiz bu süreçte, tartışmalarımızı sadece geçmişe yöneltmekle, hatalarımızı ortaya koymakla yetinmemeliyiz. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz bunalımlı ortamdan, kısa ve
uzun vadede nasıl çıkabileceğimizin de yollarını bulabilmeliyiz. Geleceği kazanmak, sorunlarımıza gözlerimizi kapatmak demek değildir.
Sorunlarımızı olduğu gibi yerli yerine oturtarak ve çıkaracağımız
derslerin de ışığında, geleceği yakalamamız mümkündür. Tren kaçmadı. Tutarlı ve kararlı bir örgüt, neyi nasıl yapacağını netliğe kavuşturan bir örgüt, sınıfsal ve ulusal mücadelenin önderliğini ele geçirebilir. Hızla akıp giden zamanın en önünde yerini alabilir. Ama tren
kaçıyor telaşıyla, sorunlarımızı yarım yamalak çözmeye kalkışırsak,
başımızı sert kayalara vurmaktan hiçbir zaman kurtulamayız.
İ.HALEF
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TARTIŞMALARA İLİŞKİN BAZI NOTLAR
Necati AYDIN
Yoldaşlar,
Bilindiği gibi 1983 kışında toplanan GMK iki ay süren çalışmalar
sonucunda sorunlara çözüm getiremedi ve Konferans kararı aldı.
Şimdi konferansa giden süreci yaşıyoruz. Bu sürecin, sorunların berraklaşması ve olgunlaşması için genel bir tartışma ile değerlendirilmesi düşünülmüştür. Söz konusu tartışma kimi yoldaşların yazılarla
görüşlerini açıklaması yolu ile sürmektedir. Bu yazıların çoğu GMK
üyesi ve GMK’ya yakın çevredeki yoldaşlarca kaleme alınmaktadır.
Onlar bugüne kadar örgütümüzün yükünü omuzlarında taşımış kişilerdir. Herkesçe iyi bilindiği gibi, örgütlerde her insanın katkısı aynı
olmaz, olamaz. Herkes elinden gelenin azamisini vermeye çalışır
ama bazısı ucundan tutar, bazısı omuzunda taşır. Bu, bir yanıyla
yetenek, bilgi gibi sübjektif ve bir yanıyla da şartların zorunlu kıldığı
objektif unsurların ortaya koyduğu doğal bir olaydır. Ayrıca, sözü
geçen yazıların sahipleri olayların içinde yaşamış ve yaşayan, olup
bitenleri örgüt üyelerinden daha iyi bilen kişilerdir. Kısaca belirtmeye
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çalıştığım bu nedenlerle tartışmaları yönlendiren metinlerin onların
kalemlerinden çıkmış olması çok doğaldır.
Ben ise örgütümüzde son zamanlarda “ciddi sorun” niteliğine bürünen olayların çoğu hakkında ‘dışardan’ bilgi sahibi olan, bir diğer
ifadeyle söz konusu yazılar ve / veya bana şifahen anlatılanlar dışında bilgisi olmayan bir kişiyim. Bu bakımdan neden bir yazı yazarak
bu tartışmalara katılmak istediğimi açıklamak ihtiyacını hissediyorum.
Bu isteğimin başlıca üç nedeni var: Birincisi, olup bitenlere ‘dışardan’ vakıf olmak özelliğimle, çoğunluğu teşkil eden üyelerin tipik bir
örneğiyim. Bu durumdaki bir kişinin yazacaklarının birçok bakımdan
yararlı olacağını düşünüyorum. En azından gelişmelerin ”sessiz çoğunlukta” meydana getirdiği tepkiler hakkında ‘aktif üyelerin’ bir fikri
olur diye düşünüyorum. İkincisi, yayınlanmış bulunan yazılar hakkındaki eleştirel görüşlerimi ortaya koymak istedim. Üçüncü olarak da
bu tutumun ‘pasif üyelerin’ örgüt faaliyetlerine aktif olarak katılması
açısından teşvik edici ve cesaretlendirici bir etkisi olacağını sanıyorum.
Yayınlanan yazılardan özellikle İ.Halef ve Şefik Yardımcı yoldaşlara ait olanlar beni rahatsız ettiği ve kaygılandırdığı için elinizdeki
metin söz konusu üç yazı ile sınırlıdır. İ.Halef yoldaşın I ve II nolu
yazıları ve Ş.Yardımcı yoldaşın yazısı.
Yazımda sistematik bir bütünlük yoktur. Buna, başka metinlere
dayalı bir eleştiri yazısı olması neden olmuştur.
Eleştirilerim üç alt başlıkta toplanabilir. Birincisi İ.Halef ve Yardımcı yoldaşların bir örgüt üyesi olarak ortaya koydukları tavra ilişkin
eleştirilerdir. İkincisi, bu yoldaşların üslubuna yöneliktir. Üçüncüsü de
kimi siyasi tahlillerine ilişkindir. Bu üçüncü alt başlıkta bazı fikirlerimi
de açıklamayı uygun, hatta gerekli görüyorum.
I - Örgüt üyeleri, örgütün çalışma ilkelerine harfiyen uymalıdır, bu
örgütün işlemesi açısından hayati öneme haiz bir husustur.
Oldukça kritik bir dönemi yaşıyoruz. Devrimci bir örgüt için dikensiz gül bahçesi düşünülemeyeceğinden her zaman kritik dönemler
yaşadığımız ve yaşayacağımız söylenebilir, doğrudur da. Elbette
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başımız beladan pek kurtulamayacaktır ama belaların boyutları farklıdır ve biz şu anda oldukça ‘kritik’ bir dönemi yaşıyoruz: Bir taraftan
askeri diktatörlüğün indirdiği darbeler örgütsel varlığımızın sürekliliğini tehlikeye düşürecek boyutlara ulaşmıştır. Ve ne talihsizliktir ki,
ciddi iç sorunların örgütümüzü sarsması da aynı zamana denk gelmiştir. Böyle zamanlarda, pişmiş aşa su katmamak için çok özenli
davranmak gerekir. Oysa ben Halef ve Yardımcı yoldaşların yazılarında bu özeni göremedim veya onlar yazılarının yol açabileceği yaraları pek iyi göremediler. Gerçi her ikisi de sık sık örgütümüzün birliğine ilişkin inançlarını ve bunun böyle sürmesi gerektiğini belirtiyorlar ama bu tür ifadeler dışındaki kısımlarda bence örgütümüze zarar
verecek bir tutum içine giriyorlar.
Örneklerle anlatmaya çalışayım:
İ.Halef yoldaş “onların programı”, “yoldaşların tüzüğü” (bkz. I, s.3
ve II, s.5) gibi ifadeler kullanıyor. Zaten yine I nolu yazının 3. sayfasında “(bu programı tüzükleriyle birlikte hiçbir zaman kabul etmemiş
olduğum için onların programı diyorum)” cümlesi vardır. Bence bu,
örgütün işleyişini sakatlayacak, hatta durduracak, yanlış geleneklerin
yeşermesine yol açabilecek tehlikeli bir davranıştır. Örgütün hiyerarşisi, etki-yetki mekanizmaları, tartışma platform ve kanalları v., bellidir, belgelere bağlıdır. Bunların aksine davranmak YOLU AÇMAK
olur. Böyle giderse belki önümüzdeki konferansta birlik sağlanır ama
bu sağlam bir birlik olmaz. Yarın öbür gün başka bazı yoldaşlar, başka birtakım nedenlerle o zamanki program ve tüzüğü kabul etmeyebilir. Dayanakları da Halef yoldaşın ‘zamanındaki’ tutumu olur. Belgelerde gösterilen aşamalardan geçerek ortaya çıkmış olan program
ve tüzüğü hem örgüt üyesi olmak hem de tanımamak olmaz. Reddi
için çaba yine saptanmış olan platform ve kanallarda gösterilir, sonuçta çoğunluğun iradesine uyulur.
Yardımcı yoldaşın yazısının 6. sayfasından: “Önderliğin hemen
bütünüyle yurtdışına çıkartılması kararı ise büyük bir zaaf olmuş,
önderlik fonksiyonlarıyla bağdaşmayan bu tutum örgüt içi çatışmaları
hızlandırdığı gibi, kendilerinden en fazla yararlanılabilecek bir dönemde örgütün “başsız” kalmasına yol açmıştır.” (abç.)
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Örgüt başsız falan değildir. Örgütün başı vardırve oda Merkez
Komite (MK)’dir. Böyle ifadeler temel örgüt ilkelerine aykırıdır. Gerek
Halef ve gerekse Yardımcı yoldaşların yazılarında 12 Eylül sonrası
örgütü yöneten resmi organı yıpratma çabası görülmektedir. Kendileri 12 Eylül sonrası MK’nın ulusal sorun konusunda izlediği politikaya
karşı olabilirler. Bu politikanın mahkum edilmesi için örgütün çalışma
esasları dahilinde faaliyet gösterebilirler. Belirttikleri gibi, konferans
ulusal sorun konusunda uygun gördükleri tutumu almazsa ayrılabilirler, ama kimsenin örgütü yöneten organı gayrı meşru göstermeye,
yok saymaya hakkı yoktur. Programı, tüzüğü ve MK’yı tanımayan
örgüt üyesi olmaz. Bu tutum örgütümüzü parçalamaya götürecek
gelenekleri yeşertir, uçuruma giden yolları açar.
II. Yazılarda kullanılan üslup önemlidir ve buna dikkat edilmelidir:
Yardımcı yoldaşın yazısın 6. sayfasında yurtdışındaki önder yoldaşlar için kullandığı ifade: “Örgütün sürüklendiği huzursuzluklar
konusunda kıllarını kıpırdatmaya niyetleri yoktur.” 12 Eylül sonrasında Halef yoldaş zaten dışarda imiş, Nasır yoldaş dışarıda bulunanlarla görüşmüş, Yardımcı yoldaşın bu görüşmeler hakkında şifahi
bilgisi var. Bunlar açık. Ve belli ki bu görüşmelerde gözlemledikleri
tutum ve davranışlar üzerine bu ifadeyi kullanıyorlar. Ben ise bahsi
geçen süre zarfında yurt dışında bulunanların tutumu hakkında ikinci
elden bilgi sahibi olan bir kişiyim. Buna rağmen “örgütün sürüklendiği
huzursuzluklar konusunda kıllarını kıpırdatmaya niyetleri olmadığına”
inanmıyorum. Halef ve Yardımcı yoldaşların da inandıklarını sanm ıyorum. Yanlış olduğuna kanaat getirdikleri tutum ve davranışları
başka türlü anlatabilirlerdi. Neden böyle karalayıcı ifadeler kullanmayı tercih ediyorlar?
Yine Yardımcı yoldaşın yazısının 8. sayfasından:
”Bizim nelerin pahasına ayakta kaldığımız ve ‘yepyeni bir örgüt
yaratmak’ için nasıl bir örgütü yıktığımız ise oldukça önemlidir.” Benim bildiğim, kişiler aşağı yukarı aynıdır. Örgütten ihraç edilenlerle
yeni üye yapılanların sayısı önemli bir yüzde teşkil etmemektedir.
(Bu yapılanlar örgütü yıkmak sayılsa bile) Örgütün çalışma ilkeleri
aynıdır. Örgüt modeli aynıdır. Siyasi çizgi aynıdır. Yalnızca bazı kimseler ihraç edilmiştir ve bazı yoldaşlarımızın ulusal sorun konusunda

BELGELER ……………….. 5. Kitap

334

12 Eylül sonrası tutum üzerine eleştirileri vardır. –Ve doğrusu, Halef
ve Yardımcı’nın yazılarını okuduktan sonra bu eleştirilerin bir kısm ına benim de aklım yattı- Şimdi bu durumun adını bir örgütü yıkıp
yepyeni bir örgüt kurulması olarak nitelemek mümkün değildir. Ben
bu ifadenin kullanılmasından kasıt aramamak iyimserliğini tercih ediyorum.
Yardımcı yoldaşın yazısının 10. sayfasından: “Küçük şehirlerdeki
örgütlü yapıların dağıtılması” kararına nazire ”(Bu küçük şehirlerden
biri de üzerinde 10 milyondan fazla insanın yaşadığı Kürdistan’dır)”.
Yardımcı yoldaş kimi eleştirilerinde haklı göründüğü halde kullandığı
ifadeleri nedeniyle kendini boşuna –belki kendi açısından boşuna
değildir, o başka- tepki yaratıyor. Bu son ifadeleriyle ya MK’nın aptal
olduğunu ya da MK’nın örgütü aptal yerine koyduğunu göstermeye
çalışıyor herhalde… ne gerek var?
Siirt de Tokat da iki küçük şehirdir. İkisinde de mevcut örgütlerin
maruz bulunduğu ortak tehlike aynıdır. Küçük yerlerde ele geçmenin
kolaylığı ve faaliyet göstermenin zorluğu gibi bilinen tehlikeler… Bu
anlamda ikisi arasında fark yoktur. Ama mesela Siirt’teki yoldaşların
çevre ilişkileri, kitle bağları vb. bakımlardan durumları farklı ise bu
göz önüne alınabilir. Bu noktada MK söz konusu yerlerdeki yoldaşların rapor ve görüşlerini almamakla –eğer böyle ise- eleştirilir. “…aynı
zamanda bu belgede, ilk defa örgütümüzün saflarında ve bu düzeylerde yalan söylenmektedir” (Bkz. I nolu yazı, Halef, s3) (abç.) Halef
yoldaş aynı yazının 2. sayfasında yani içimizde bir güven sorunu
çıkmıştır” derken kendi ifadesiyle ezen ve ezilen ulus devrimcileri
arasında ortaya güven sorunu çıktığını söylüyor. Ama diğer tarafta
örgütün tabanı ile önderliği arasında güven sorunu yaratacak bir tutum içerisine giriyor. Üstelik, bir örgütün tabanı ile önderliği arasına
güven sorunu girdi mi gerisinden hayır beklemek saflık olur. Yönetim
kademelerindeki kişiler örgüte yalan söylüyorsa ve bizler kimin yalan
söyleyip kimin söylemediğine karar verebilecek verilerden yoksun ise
ne olacak? Ayrıca, yalan söylediği nereden belli? Önder kadrodaki
insanlar örgüte dönüp “bu yalan söylüyor” diye birbirlerini göstermeye başladılar mı bu hafiflik ve sorumsuzluğunu yarattığı güven bunalımını aşmak son derece güçtür.
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III. Geçmişin değerlendirilmesi gelecekteki çizgimizi önemli ölçüde
etkileyecektir ve bu konuda ciddi hatalara düşülmesi ihtimali ortaya
çıkmıştır:
Yardımcı yoldaşın bazı siyasi tahlillerine değinmek istiyorum öncelikle… Eleştirilerimden önce kimi alıntılar yapacağım: “1974-80
yıllarında her iki ülkede artan sınıfsal ve ulusal kıpırdanışlar bir başkaldırışa dönüşmeden bastırılmış, hızla yükselmiş olan devrimci yığın hareketinin yükselişi durmuş, hareket gerilere çekilmiştir.” (S.1.)
(abç.). “Eylül darbesiyle sonuçlanan 1974-1980 ‘yükseliş dönemi’
bugünden görülebilen yanlışları, eksiklikleri ve zaaflarıyla aşılam adan ilerlemek ve hedefe ulaşabilmek asla mümkün olamaz.” (S. 1.)
(abç.) “… hele tarihinde misli görülmemiş bir kitleselliğe ulaşan 197480 dönemindeki hareketin gücü, yığınların uyanışında, özellikle de
işçilerin uyanışında ve Kürt ulusal mücadelesinin silkinişinde idi”.
(S.2) (abç) “yeniden ele geçirilmesi bir hayli zaman alacak olan bu
imkânları rağmen, yüzlerce binlerce militan kadroya (ki, bu kadrolaşma giderek çok sayıda işçiyi de kapsamaktaydı) rağmen, işçilerin
yaygın katılımı ve Kürt ulusal mücadelesinin yarattığı elverişli zemine
rağmen sürdürülen mücadelenin daha gelişkin organizasyonlara
sokulmamış olması büyük bir şanssızlıktır.” (S.2)(abç). “toplumu derinden sarsan uyanış… (S.4).
Yoldaşın dediği gibi 1974-80 dönemi yanlışları, eksiklikleri ve zaaflarıyla aşılamadan ilerlemek ve hedefe ulaşabilmek asla mümkün
olamaz. 84 Ancak bahsettiği “aşama”nın gerçekleşebilmesi, 74-80
döneminin yanlışları, eksikleri ve zaaflarıyla yerine oturtulabilmesi ile,
kısaca o dönemin çok iyi ve ayrıntılı bir tahlili ile mümkündür ve bence bu dönemin yukarıdaki alıntılarda görülen şekilde nitelendirilmesi
hareketimizin çürük bir zemine oturmasına yol açar ki, bunun bedelini sonradan çok acı bir şekilde ödeneceğini söylemek için kahin olmaya hiç gerek yoktur.
Neden çürük bir zemine oturmasına yol açar? Çünkü yanlış
ve/veya yetersiz terimlerle gelişmeleri yorumladığı için kaçınılmaz
olarak dönemin görünürdeki özelliklerine aldanmakta, belirleyici ve
asıl tutulması gereken halkaları farkında olmadan göz ardı etmektedir. Yoldaşımıza göre 1974-80 bir yükseliş dönemidir, devrimci yığın
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hareketinin yükseliş dönemidir. Hareket o dönemde misli görülmemiş
bir kitleselliğe ulaşmıştır. Bu hareket gücünü yığınların uyanışından,
özellikle de işçilerin uyanışından almaktadır. İşçiler bu harekete yaygın bir şekilde katılmışlardır. Toplumu derinden sarsan bir uyanış
vardır.
Birincisi, 1974-80’de yığın hareketinin yükseldiği söylenebilir ama
devrimci yığın hareketinin yükseliş dönemi olduğunu sanmıyorum. 85
Yoldaşın ifade tarzı 1974-80 döneminin karakteristiği olarak sunmaktadır devrimci yığın hareketinin yükselişini… en azından böyle
olduğu kanısında değilim. Bu konuda anlaşabilmek için “Devrimci
yığın hareketi” teriminin tanımı üzerinde fikir birliği içinde olmak gerekir. Bence devrimci yığın hareketi –eğer böyle bir terim yerinde ve
doğruysa- öyle bir yığın hareketidir ki özünde sınıf iktidarını değiştirmeye dönük bilinç taşır. Bu nitelik ölçü olarak alınırsa 1974-80’in
birçok grevi, gösterisi vb. “devrimci yığın hareketi” tanımı dışında
kalır.
Yardımcı yoldaşın hareketin o dönemde misli görülmemiş bir kitleselliğe ulaşmış olduğu tespiti doğrudur. Ama yine bir terim hatası,
daha doğrusu görünüşe göre yorumlama hatası mevcuttur. Bu kitleselliğin özellikleri çok önemlidir, her şeyden önce sınıfsal özellikleri
önemlidir. Böyle bakıldığında durumun farklı olduğu hemen göze
çarpar. Bu farklılığı aşağıda ela alacağım.
Yine Yardımcı yoldaşa göre bu hareket gücünü yığınların uyanışından, özellikle de işçilerin uyanışından almaktadır. Burada “uyanış”
kelimesinin ne anlamda kullanıldığı pek belli olmadığı ve bu anlamı
yazının gidişine bakarak çıkaramadığım, daha doğrusu netleştiremediğim için kolay değerlendiremiyorum. Yine başka bir yerde geçen
“toplumu derinden sarsan uyanış” ifadesini de aynı nedenle değerlendiremiyorum.
Yukarıdaki alıntılarda görüldüğü üzere işçilerin sürdürülen mücadeleye yaygın katılımından söz edilmektedir. Burada da oldukça
önemli ve hassas bir konudan söz edilmesine rağmen, kelimeler
özenle seçilmemiştir. İşçiler sosyalizm mücadelesine mi katılıyor,
demokrasi mücadelesine mi katılıyor, anti-faşist platforma mı katılı-
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yor yoksa işçilerin ekonomik hakları için mücadelesi mi yükseliyor?
Belli değil.
Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi, Yardımcı yoldaş, kullandığı terminolojiye özen göstermediği için yorumlarını değerlendirmekte güçlük çekiliyor. Ben kendi anladığım şekli ile değerlendirec eğim. Ağar bir yanlış anlama varsa kendi terminolojisinin muğlaklığını
göz önüne alıp bağışlasın, doğrusunu göstersin.
Bence Yardımcı yoldaşın yazısının özellikle 1. Ve 2. sayfaları bütünüyle okunduğunda şu mesajı vermektedir: 1974-80 döneminde
Türkiye’deki devrimci mücadelenin özelliği, kitlelerin de yaygın katılımı ile yükselmektedir. Burada özel önemi haiz iki etken işçilerin
katılımı ve Kürdistan’daki ulusal mücadelenin yükselmesidir. Oysa
ben böyle bir yorumun yanlış olduğunu, en azından yanlış vurgulamalarla yüklü olduğunu ve bizi çürük payandalara itme tehlikesi taşıdığı kanısındayım: Bu döneme baktığımızda eskisi ile kıyaslanam ayacak ölçüde çok ‘sol’ parti, ‘sol’ eğilimli dernek, ‘sol’ sendika ve ‘sol’
kadro vardır. Bu doğru. Zaten diğerleri önemli ölçüde sonuncunun
‘sol’ kadrodaki artışların eseri. Peki bu kadar kadro neyin eseri?
1974-80 dönemindeki mücadelenin mi yoksa daha çok bir önceki
dönemin mirası mı?
İşçilerin yaygın katılımı denen nedir? Grevler, genel grev teşebbüsleri, kimi yürüyüş ve mitinglere kısmi katılma, 1 Mayıslar… Bu
katılma biçimlerinin arkasına bakarsak şu gerçek su yüzüne çıkar:
İşçilerin 1974’ten sonra ekonomik mücadelesi yükselmiştir. Bu kendini önemli bir işçi kitlesinin DİSK’i sendikal örgüt olarak seçmesi ile
göstermiştir. 1 Mayıs katılımlar,, grevler vb. bu olgunun sonucudur.
Bir sınıf hareketi olarak bunun ötesine geçtiği pek söylenemez. Nit ekim işçi sınıfı 1974-80 dönemindeki siyasal tercihlerini seçimlerde –
dönem içindeki birçok seçimlerde bağımsız devrimci adaylar ve/veya
‘sol’ partilere oy vermeyerek- ve 12 Eylül’e karşı tutumuyla –
teslimiyet, anayasa oylaması vb - göstermiştir. Zaten, hareketimizin,
sınıf hareketi ve sosyalist hareket çakışmamıştır derken kastettiği bir
yanıyla da budur. Bu durumun çarpıcı bir kanıtı da işçilerin grev yerlerinde, yürüyüşlerde, 1 Mayıs’larda devrimcilere karşı tutumudur:
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Ayrı durma, aralarına almama, kendilerini sopayla koruma, ayrı sloganlar gibi…
Yukarıdaki bir paragrafta 1974-1980 dönemindeki kadro patlaması aynı dönemdeki mücadelenin mi yoksa bir önceki dönemin mirası
mı diye sormuştum. Bence bu sorunun bir cevabı var. 1974-80 dönemindeki kadro patlaması bir önceki dönemdeki ideolojik üstünlükten –bu ifadeyi genel olarak sosyalizmin itibarı, özel olarak da devrimci gençlerin prestiji olarak kullanıyorum- kaynaklanmaktadır.
1974’den önceki mücadeleyi az sayıda insan yürüttü, bu mücadele o zaman için işçi sınıfı ve yoksul köylülük içinde yaygınlık kazanmıştı ama toplumda sempati topluyordu. Sosyalist değer yargıları
toplumda kabul görüyordu. Gençlik kesiminde ise sosyalizmin ve
devrimci gençlerin prestiji oldukça yüksek bir seviyede idi. 1974-80
kadro patlaması büyük ölçüde bu olgunun eseri olmuştur. Şimdi ise,
alınan yenilginin en önemli yönü ideolojik oluşudur. Toplumda ne
sosyalizm ne de devrimciler eski itibarlarına sahip değildirler. Sosyalist ilkeler ve değer yargıları pek taraftar bulmuyor. Üstelik devrimciler zaten az olan inandırıcılık vasıflarını neredeyse tamamen kaybettiler. O bakımdan, bu dönemden çıkılırken –anayasa, partiler, seçim
ve dernekler, kanunları ile çizilen çerçeve çıkmaksa eğer- 12 Mart
sonrasının tekrarını umanlar –güçlü sol muhalefet, kadro patlaması
vb.- oldukça hayal kırıklığına uğrayacaklardır.
Ancak olumlu yönü de vardır bu dönemin. Kitlelerde, başta işçi
sınıfı olmak üzere önemli bir nispi yoksullaşma süreci yaşanmaktadır. –Tabii, olumlu yön diye kastettiğim bu değil.- Bu sürecin sınıf
hareketi ve sosyalist mücadelenin çakışması bakımından elverişli bir
zemin sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu yönüyle meşhur ‘objektif şartlar’ın oldukça müsait olduğu söylenebilir.
Bence geçmiş ve yaşanan dönemin tahlili yukarıdaki tespitler üzerine oturtulmalıdır. Bu yapılmadıkça, yani,
a) 1974-80 dönemindeki kadro patlamasının büyük ölçüde bir önceki dönemin eseri olduğu,
b) Bu dönemde işçi sınıfının esas itibariyle ekonomik mücadelesinin yükseldiği ve diğer yönlerinin abartılmaması gerektiği,
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c) 12 Eylül yenilgisinin en önemli vasfının “ideolojik yenilgi” olduğu, ve,
d) Yaşanmakta olan nisbi yoksullaşma sürecinin, eğer başlıcaları
a, b ve c şıklarında sayılan gerçekler kaybedilmeden ele alınırsa,
önemli bir tutunma zemini olduğu kabul edilmedikçe, yine hüsran
kaçınılmazdır.
Yardımcı yoldaşın 1974-80 dönemine ilişkin tahlillerinin bir amacı
vardı. Bu amacı zaten kendisi de yazısında belirtiyor. Yardımcı yoldaşımıza göre yönetim kabahati kendi dışındaki olaylara yıkma eğilimindedir. O da buna karşılık daha önce alıntılara dayanarak özetlemeye çalıştığım tahlili yaparak önder kadrolar doğu davransalardı
şartlar uygundu diyor.
Eğer önder kadrolar doğru davransalardı sonuç ne olurdu?
Bir defa, bu soruya spekülasyon yapmadan cevap vermek mümkün değil. İkincisi, oldukça kapsamlı araştırma ve tartışmaları gerekli
kılıyor. Ama genel olarak devrimci hareketin önder kadrolarının 1974
öncesi ve sonrasında önemli hataları olduğu doğrudur ve işin bu
yanının da deşilmesi ve bilimsel olarak tahlil edilmesi lazım gelir. Bu
kadroların bir kısmı sırf 12 Mart döneminin silahlı eylemlerinde yer
aldılar diye yönetim mevkilerine gelmişlerdir. Oysa önder, hareket
içinde kendini göstererek oralara gelmelidir. Şeflik müessesesi başlı
başına bir inceleme konusudur. Türkiye devrimci hareketinde örgütsel mekanizmaların çok azı işlemiştir. Saptamalar çoğaltılabilir. Mesele Kurtuluş’u 12 Eylül’den sonra yönetenlere münhasır olmayıp
çok daha kapsamlıdır.
Halef ve Yardımcı yoldaşlar siyasi faaliyetin durdurulması kararını
sürekli eleştiriyorlar. Tabii ilke düzeyinde böyle bir kararı onaylamak
mümkün değildir. Ancak, bu kararı alanların da başka çare görem edikleri için böyle davrandıkları anlaşılıyor. Nitekim yaşananlar pek de
haksız olmadıklarını kanıtlıyor. İlişkilerin asgariye indirilmesi, faaliyetlerin son derece kısıtlanması ve siyasi faaliyetin durdurulmasına
rağmen örgüt çok ciddi darbeler yemiş ve zorlukla ayakta durma
noktasına gelmiştir. Herhalde siyasi faaliyet sürdürülse idi bugün
toptan hapishanelerde bu faaliyeti sürdürüyor olacaktık. Zaten Yardımcı ve Halef yoldaşlar da bu kararı eleştiriyorlar ama pek alternatif
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de gösteremiyorlar. O zaman da eleştirileri pek yapıcı hüviyet kazanamıyor. Benim görebildiğim kadarıyla üç yazıda da evlerde küçük
gruplar halinde toplantıların devamı dışında öneri yok. Bu da bence
pek öneri değil. Bu tür toplanmalar ne gibi meyveler verirdi pek kestiremiyorum ama bugünkü zar zor ayakta kalışımızı bile böyle teşebbüslerde bulunmayışımıza bağlıyorum biraz da. Kaldı ki, haksızlık
etmeyelim, küçük grupların sağda solda değişik nedenlerle bir araya
gelmesi sık sık olmuştur. Yardımcı yoldaş bu konuda Lenin’in bir
sözünü kendi görüşünü kuvvetlendirici kanıt olarak veriyor.: “Kitleler
arasında bir mücadele ve ajitasyon örgütünün genellikle -sürekli ve
mutlak- gerekliliği.” Buradaki “genellikle” kelimesinin laf olsun diye
konduğunu sanmıyorum. Bana, istisnai hallerin, kaçınılmaz olarak
olabileceklerini belirtiyor gibi geldi. Ne dersiniz? Kaldı ki, böyle bir
gerekliliği de kimseni inkâr ettiğini sanmıyorum.
Sayfa sekizden: “Tüm devrimci siyasal örgütler açısından son iki
buçuk yılda uğranılan en büyük kayıp 1974-80 döneminde her iki
ülkede işçi ve emekçi yığınlarda yaratılmış olan umudun yıkılmasıdır.
Yıkılan bu umutlara rağmen bugün tek alternatif ve çekim merkezi
haline geldiğimizden söz etmek bilinçli bir yaklaşım değilse eğer,
yanıltıcı. Bir ajitasyon organı olmaktan öte bir anlam taşımaz”. Ben
EKİM Dergisinin sayılarını okurum. O sayfaları yazan insanların kendilerini yığınların çekim merkezi sandıkları intibaı bende hiç uyanm adı. Bu söz olsa olsa devrimci kadrolar için söylenmiştir. Bu kolayca
anlaşılıyor. Biraz dikkat yeterli…
İ.Halef’in II nolu yazısının 2. sayfasında “… ulusal sorunun programlarımızda yeri Temel bir öneme sahiptir. Bu gerçeği tartışma konusu yapma, Kurtuluş’un niçin ayrı bir örgüt olduğunu tartışmak anlamına gelir” diyor. Yani, ulusal sorun dışında Kurtuluş’un ayrı bir
örgüt olarak varlık nedenini açıklayacak sebepler yok mudur? Bu
konudaki görüşlerinin dışında bizi diğerlerinden ayırdeden gerekçeler
yok mudur? Sırf bizim “işçi sınıfının ideolojik ve fiili öncülüğünde bir
ihtilali” bu ülke için geçerli sayarak savunmamız bile bizi, mesel a
TKP’den, Dev-Yol’dan ayırdetmez mi? –Ben işçi sınıfının ideolojik ve
fiili öncülüğünün birbirinden ayrı düşünüleceği kanaatinde değilim.
Ancak Türkiye’de böyle bir ayrım yapılarak işler birbirine karıştırıldığı
için, bu terminoloji (aslında terminoloji görünümünde ideoloji ve stra-
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teji hatası) hatasının davet edebileceği tartışmayı azade kılmak için
bu ifadeyi kullandım- Bu temel önemde bir neden, başlıca varlık nedeni değil midir? Kendisi, eğer mesela TKP ulusal sorunda savunabileceği görüşleri benimserse onlarla birlikte olacak mıdır?
Yukarıda üç alt başlık altında toplayarak sunmaya çalıştığım tahliller bunlardan ibarettir. Özellikle siyasi tahlillerin daha fazla açılm aya, derinleştirilmeye muhtaç olduklarını biliyorum. Ancak, bildiğiniz
gibi bu yazı esas itibarıyla Halef ve Yardımcı yoldaşların yazılarını
eleştirmeye dönüktür. O nedenle siyasal tahliller yeterli ayrıntı düzeyinde ele alınmamıştır.
İ.Halef ve Ş.Yardımcı yoldaşların 12 Eylül sonrasında ulusal sorun konusunda izlenen politikayı eleştirirken izledikleri yolun ve kullandıkları araçların zararlı, yaralayıcı, insafsız ve haksız olduğu kanaatini vurgulayarak bitiriyorum.

Necati AYDIN
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12 EYLÜL VE SONRASI
HAREKETİMİZİN DURUMU ÜZERİNE
Yaman YAVUZ . 16 Eylül 1983.
Sınıflar mücadelesinin değişik süreçlerden aldığı biçimler; yükselme ve düşüşler, bir yandan yeni ve daha karmaşık sorunları gündeme getirirken, diğer taraftan dünün karmaşık birçok sorununun
sadeleşmesini, durulup anlaşılır hale gelmesini olanaklı kılar. Bu
kapsamda, toplumsal yaşamın diyalektiği fiziksel ve matematik ölçüler içerisinde ele alınamaz. Olumsuzla olumlunun, gerileyenle gelişenin, sorunları çözümleyemeyenle çözümleyebilenin ya da karıştıranın aynı süreç içerisinde varoluşuyla çok bilinmeyenli bir denklem
olduğu herkesçe peşinen kabul görür. İşte bu yüzden sınıf mücadelesi düz bir hat izlemez. Sayısız yükselme, alçalma ve zikzaklar çizer.
Sınıf mücadelesinin sürekliliği içerisinde; bir yandan toplumsal yaşamın çok yönlülüğü ile öbür yandan ve esas olarak, kapitalist sistemin temel sınıflar dışındaki ara sınıfları da üreten özelliği (ülkemiz
koşullarında yaygınlığı) işçi sınıfı ve egemen burjuvazi arasında yalpalayan ideolojik akım ve eğilimleri de sürekli üretir. Sergilemeye
çalıştığımız tablonun içerisinde ayrı bir renge sahip olmasına ve
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kendi rengini ayrıştırmayı bilmesine karşın, proletarya sosyalizmi,
her dönemde diğer eğilimlerin bulandırma çabaları ile karşılaşır. Hatta zaman zaman -koşullar, öznel gelişim ve birikim düzeyine bağlı
olarak- bulandırılabildiği bile olur. “Sağ ve sol” eğilimler bu becerilerini mücadelenin nispeten barışçı koşullarında daha çok gösterebilirken, açık saldırı ve kavga günlerinde çok daha hızlı ve kolay ayrışıverirler. Onlar evdeki hesabı çarşıya uyduramadıkları ölçüde evdeki
hesabı terk edip, koşulları “teorileştirmeyi” ilke edinirler. Böylelikle
gerçek ilkelerin terk ya da revize edilmesinin “yaşamsal, nesnel” (!)
gerekçeleri görülmüş, tüm mantıki sonuçlarıyla “formüle” edilmiş olur.
Oyunun bu son sahnesinde herkes doğru bildiğini yapmış, “bir şeyleri” kurtarmıştır. Ne var ki, sağ ve sol eğilimlerin tüm tandansları tam
da böyle zamanlarda yakayı ele verirler. Sınıf savaşının görece barışçıl koşullarında, bin bir çeşit mağazasının vitrini gibi her rengi bir
arada bulundurabilenler, koşullar değiştikçe giderek köy pazarına
döner, harap bir tablo sergilerler. Toz ve dumanın ortadan kalkışıyla,
gerçekten kendilerine karşı dürüst olabilenler, bu tabloda yaşanan
trajedileri ve politik mezarlarla dolu bir savaş alanını bulabileceklerdir.
Bugün, 12 Eylül’den günümüze kadar olan süreci incelediğimizde
görüyoruz ki, Türkiye sosyalist hareketinden de arta kalan çok sayıda programatik ve örgütsel yıkıntı, bozguna uğramış gruplar, yılgınlık, teslimiyet, davayı inkar, kısacası felsefi idealizm vardır. Özgül
karakteri nedeniyle böylesi dönemlerin en önemli özelliklerinden biri
kadro ve kitle gücünde çok ciddi kayıplara yol açmasıdır.
Bu tür kayıpları en aza indirmenin koşullarından biri, belki de en
önemlisi, önceden görme esprisidir ki, bunu yapabilecek tek siyasal
varlık proletarya sosyalizmidir. Ona bu yeteneği veren ……… {buradaki sözcük okunamadı, ama “sınıfsal” sözcüğü olabilir HznN.} özüdür. Marksist-Leninist örgütün önceden görme yeteneği ona, öncelikle taktik karşı politikanın doğru belirlenmesi, daha sonra, örgütselpratik hazırlıkları önceden tamamlamak ve bunlarla birlikte kadroları
ideolojik ve manevi hazırlığa tabi tutarak dirençlerini yükseltmek konularında avantajlar sağlar. Böylece önündeki görevleri önemine
uygun olarak bilince çıkaracak olan kadrolar daha az fire vermiş olur.
Öte yandan, her şeye karşın belirli kayıplar verilse bile, bu kayıpların
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örgütlü mücadele deneyi ve proletarya sosyalizminin bir kez ve bir
kez daha doğrulanmasından alınan güçle giderilme olanağı vardır.
Sonuçta yenilgi döneminin bir yanıyla geriye kaydırdığı süreç, bir
başka yanıyla ileri fırlatılarak devrime bir adım daha yaklaşım sağlanmış olur.
Ancak, hiçbir sosyalist bu konuda yazdıklarımızın, adeta senaryo
kurgusu gibi bire bir gerçekleşmesini bekleyemez. Kuşkusuz, bunların yaşama uygulanması sırasında bir düzine pratik ve teknik yanılgılar, eksiklikler olacaktır. Günü gelince onlardan çıkaracağımız dersler
vardır. Ülkemizde, yaşanan yenilgi sonrası bugün, felsefi idealizmin
ve örgütsel yıkıntıların yaygın ortamında proletarya sosyalizmi yerini
bir adım daha ayrıştırmıştır diyebiliriz. Bu ayrışma, “elde edilen” pratik sonuçlardan çok, teorik formasyon ve taktik politikalarda açığa
çıkmaktadır. Doğal ki, pratik kazanımlarımızda birçoğundan ileridir.
Bunu yadsımıyoruz. Ancak, kazandıklarımızın, kazanabileceklerimizin çok daha gerisinde olduğu düşünülürse, kayıplarımızın birkaç
pratik, teknik eksiğin ürünü olmadığı kolayca anlaşılır. Proletarya
sosyalizminin teknik ve pratik sınırları aşan eksikliklerini belirli başlıklarda toplayacak olursak, şu sonuçlara ulaşırız:
1- Önceden görme, tehlikelerin belirlenmesiyle sınırlı kalmış, görevlerin (tedbirlerin) belirlenmesini ya içermemiş ya da bu görevler
yerine getirilmemiştir –ki bu da sınırlı bir öngörüdür.
2- Geri çekilme doğru taktiği benimsenmesine karşın, taktik, ruhuna uygun ele alınmamış, ruhuna uygun hayat bulmamıştır.
3- Bunun sonucu, saldırının ilk günlerinde (ilk yılın tamamı için de
diyebiliriz) düşmanın bizim dışımızdaki siyasal varlıklarla da yüz yüze olduğunun bilinciyle kazanılan zaman, yeterli ölçüde değerlendirilememiştir.
4- Doğal önderlik, yönettiği örgütün içyapısında taşıdığı eğilimlerin
de farkında olamamış, nabzı elinde tutamamıştır, ya da farkında ise
bile, önemine uygun bilince çıkaramamış, bu eğilimlerin böylesi bir
dönemde örgütü nerelere sürükleyeceğini önceden görememiş,
görmüşse bile tedbirlerini alamamıştır. Bunun sonucu örgüt yönetimine egemen olan sağ eğilim, ürettiği teorik ve pratik çizgi ile, kaza-
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nabilecek olup da kazanamadıklarımız bir yana, elde olandan kayıplar vermemize neden olmuştur. Bugün kayıpları tek başına ve esas
olarak dünle açıklamaya çalışan Ekimciler, bu farkıyla farkında olmadan 12 Eylül sonrasında merkezi irade boşluğu olduğunu iddia
etmektedir. Bu görüşe bir farkla katılmak olanaklıdır. O da, önce teslim aldıkları iradeyi tepe tepe kullandıkları, sonra da tükettikleridir. Ve
12 Eylül’ün ilk günlerinde “yetki özgürlüklerini” sınırsız kullandıklarından, son günlere fazla bir şey kalmamış, son günlerinde bunları kullanamaz olmuşlardır. Bu durumdan hareketle de, arada geçen süreci
yok sayıp, kayıpları dünün, kazanımları da bugünün hanesine yazmaya çalışıyorlar. Bu tutumu belirledikten sonra, yavaş yavaş aşm aya çalıştığımız örgütsel bunalım ve kayıpların, ne tür tespitlerin, pratik ve teorik çabaların ürünü olduğunu ileride yeniden dönmek üzere
belirli başlıklarda toparlayalım:
A – Döneme damgasını vuran sağ eğilim (Ekim Çizgisi), Kurtuluş’u KURTULUŞ yapan teorik ruhu kavramamıştır.
1- Ulusal sorun
2- Örgütlenme sorunları (ihraç-askı, program-tüzük, yetki-etki tartışması, konferans vb.
B - 12 Eylül gerçeği ve sonuçları ile geri çekilme taktiğini ruhuna
uygun kavramamıştır. (Burada yurtdışındaki önderler grubunun kavrayışına ilişkin eksikler de söz konusudur.)
1- Siyasi durum, faaliyet ve geri çekilme taktiği.
2- Yenilgi.
Bunlardan hareketle diyebiliriz ki 12 Eylül 1980 sonrasının örgütümüz açısından değerlendirilmesi bir bakıma, belki de esas olarak,
bu eğilimin değerlendirilmesidir. Bunun böyle olduğunu daha açık
görebilmek için önce 12 Eylül 1980 günü düşmanın genel saldırısı
karşısında devrimci kampın durumunu, sonra da bu tablo içerisinde
Kurtuluş’un durumunu kaba hatlarıyla çizmek gerek.
12 EYLÜL GENEL SALDIRISI KARŞISINDA DEVRİMCİ KAMPIN
DURUMU:
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1- 12 Eylül’e kadar sürekli bir ivme gösteren işçi sınıfı hareketinin
gelişen mücadelesi, kendiliğindencilikten kurtulamamıştı.
2- Yine, diğer parçalardaki mücadele düzeyinin pratik olarak belki
de dana gerisinde olmasına karşın, ideolojik-teorik konumu itibarıyla
daha bir siyasi bilinçle donanarak gelişen Kuzey Kürdistan’daki antisömürgeci mücadele de kendiliğindenciliğin sınırlarını aşamamıştı.
3- “Sol” güçler dağınık, bölünmüş ve proletarya sosyalizmi ile işçi
sınıfı hareketi birbirinden kopuktu.
4- 12 Eylül’e kadarki dönemde, devlet güçleri ve faşist hareketin
birbirini tamamlayan terörü sınıflar mücadelesinin daha bir sertleşmesine yol açmış, bu arada küçük-burjuva tabanlı hareketler 1977 1
Mayıs’ını takiben eski gelişim hızını yitirmeye başlamıştır. Sertleşen
mücadeleyi de azımsanamayacak ölçüde küçük-burjuvazi temsil
etmekle birlikte, mücadeledeki sertleşmenin bir sonucu olarak, sivil
sıkıyönetimi takiben mücadeleye katılımı giderek duraksamış, mevcut güçlerinden kaybettiklerinin yerini her geçen gün daha bir dolduramaz hale gelmiştir.
Özetle, başta proletarya olmak üzere, devrimci ve demokrat güçlerin muhalefetine kendiliğindencilik egemendi. Küçük-burjuva ideolojisi ve pratiği de esas olarak solu temsil ediyordu. Aynı vitrinin malı,
aynı pazarda satış yapan, ama birbirinden “farklı” bu hareketler, değil
düzenli, düzensiz bir orduyu bile aratır durumdaydılar. “Yok birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı Bankasıyız” diyen sahneye çıkıyordu. Tabii olarak bu durum (proletarya partisinin yokluğu ve devrimci kampta küçük-burjuva pratiğinin belirleyiciliği) kurallarına uygun
bir savaşı engelliyordu. Genel geçer kavramlar ise durumun özgünlüğü ölçüsünde olaylara ve olgulara tam tekabül etmiyordu. Proleter
sosyalist hareketin dışında, atılan birkaç ajitasyon sloganı hesaba
katılmazsa hiçbir hareket nereden nereye gidildiğinin farkında bile
değildi.
Kısacası, devrimci güçlerin içinde bulunduğu durum, ciddi bir direnişi dahi gerçekleştiremeyecek denli acz içerisindeydi. Tabii ki böyle bir tespit onun bileşim değerinin anlatımıdır. Yoksa insan gücü
olarak kazandığı muazzam potansiyelin değil.
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Sonuç olarak, devrimci güçler peşin bir yenilgi ile yüz yüzeydiler.
KURTULUŞUN DURUMU:
Kurtuluş, kitleler nezdinde bu tablodan ayrıştırılamamışlığının nedeni olan zaaflarıyla tablonun ve yenilginin ortağıydı. Onun gerçek
hüviyetinin kitleler nezdinde kavranamamasının esas nedeni ise,
küçük-burjuva radikalizminden –pratik ve manevi olarak- arzulanan
böyle bir sonuç için gereken ölçüde bağımsızlaşamamış olmasıydı.
Proleter sosyalist embriyon, sağlıklı bir bünye için gerekli temel koşula ulaşamamış, işçi sınıfı ile bütünleşememiştir. Çoğu zaman sağlam
ve temel koşula ulaşabilmiş köklü bilince sahip partileri bile yanıltabilen yaşamın illüzyon gücü, partileşme süreci ve örgütlenme sorunlarına ilişkin çözümlemelerini yeterince geliştirip olgunlaştıramamış
proleter sosyalist proleter sosyalist embriyonu birçok kez yanıltabilmiş, yanlışlara sürükleyebilmiştir. Bütün bunlara karşın, onun (Kurtuluş’un) grafiğinin sürekli gelişen (teorik/pratik) bir rota izlediği yadsınamaz. Proleter sosyalist embriyonun bu olumlu ve gelişen perspektifi, 12 Eylül’ü tedbirlerini de önceden alabilecek düzeyde görmesine
yetmemiştir. Ancak gidişatın yönünü işaret edebilmiş, bu anlamda bir
öngörüyü ifade etmiştir. Ayrıca, 12 Eylül tarihi anında o günkü durumu esas olarak doğru tespit etmiş, geç kalınan yanlarıyla alınması
gereken tedbirleri formüle edebilmiştir. İlk kurtarılması gerekenlerin
belirlenmesi vb...
Hareketimiz açısından, önceden görme olgusunun, tedbirlerini de
alma düzeyinde olamayışı bir kayıptı. Bu kayıp, 12 Eylül gerçeği ile
yüz yüze gelindiğinde, o andaki durumun doğru ve bütün yönleriyle
değerlendirilmesinden sonra, hızla alınabilecek tedbirleri almakla bir
ölçüde telafi edilebilirdi. Bu ölçü, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da bizim örgütsel varlığımızın devamını belirleyecek düzeyde bir ölçüydü.
Artık o aşamada telafisi imkânsız eksikliklere gelince, bunların, faaliyetin kapsam ve boyutlarıyla, örgütsel kayıpların miktarını belirlemesi
kaçınılmazdı. Onun içindir ki, bu gerçek bizim için o gün verili bir
durumdu. Bu yüzden eksiklikler, 12 Eylül sonrası pratiğindeki eksikliklerin ve sonuçlarının mazereti olamaz. Nitekim bir ölçüde, doğal
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önderliğin davranışında da bunu görerek hareket ettiğini izlemek
olanaklıdır.
Sonucun kavranması, tedbirlerin formüle edilebilmesi ve aynı zamanda örgütsel dinamiklerin düzeyi oranında pratik adımların atılmasını becerebildiği ölçüde, değişik gruplar kayıplarını azaltabilmiştir. Bunu yapamayanlar ise büsbütün hüsrana uğramışlardır. Bu anlamda, kayıplarının azlığı açısından Kurtuluş’u diğer gruplardan ayıran birinci öğe, önceden görme düzeyinin farklılığıdır. Bu ayrımın bir
başka nedeni ise, Kurtuluş’un ideolojik-teorik sağlamlılık temelinde
doğru bir taktik politika belirlemesidir. Tabii, pratikte kazandığı içerik
ve bu içeriğin sonuçları saklı kalmak koşuluyla.! Bir üçüncü öge, 12
Eylül’ü karşılayan örgüt ve kadrolarını, diğer gruplarınkinden göreli
bir ilerilik taşımasıdır. Bu özelliği ile, koşulların kavranmasında, dışarıda ve içerde polise karşı mücadelede gösterebildiği ustalığın düzeyi, kayıplarda da oranı farklılaştırmıştır. Dördüncü öğe olarak ise,
polis nezdinde, gerek güç gerekse politika olarak, anarşinin birinci
dereceden temsilcisi görülmemesi ve belki bir derece de hakkında az
bilgi sahibi olunmasıdır.
12 Eylül karşısında bozguna uğrayan diğer gruplarla örgütümüz
arasındaki farkların belli başlı nedenlerine değindik. Ancak, önümüzdeki görev, birilerine göre “daha iyi durumda” olduğumuzu tespit
edip, kendimizi alkışlamak olmadığına göre ve verdiğimiz kayıpların
da bilincinde olduğumuza göre, neden bu denli çok kayıp verdiğimiz
sorusunu yanıtlamamız gerek. Öz olarak, yenilgiyi ağırlaştıran sübjektif nedenleri araştırmalıyız. 12 Eylül’ü ve tedbirlerini 12 Eylül günü
doğru tespit ettik. Ama sonuçla yüz yüze gelmiştik. Artık, yüz yüze
gelinen sonuçlardan hareket ile onlara uygun tedbirlerin alınması
gerekiyordu. Giderek, bu tedbirlerin uzun vadelileştirilmesi idi gereken. Biz bunu mu yaptık? Tek kelime ile hayır. Kısaca, bu kazayı
direncimizi yitirmeden atlatmak mümkün müydü, yoksa komaya girmek zorunlu muydu? Diye soracak olursak kendimize, bize ilki için
verilmesi gereken cevap EVET’tir, ikincisi için ise tam tersi HAYIR.
Aradığımız, bu durumun nedenleridir. Bu ise, esas olarak 12 Eylül
sonrası pratiğinin içinde mevcuttur.
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Yukarıda 12 Eylül tarihi anı ve örgütümüzün ayırt edici bazı özellikleri üzerinde durmamızın nedeni, daha önceden belirttiğimiz gibi,
bazı yoldaşların 12 Eylül sonrası sürecin kötü sonuçlarını öncesiyle
açıklama eğilimi içerisinde oluşlarıdır. Açıktır ki, böylesi bir yola başvurmak objeyi yansıtmayacağı gibi, ne sağlıklı bir yöntem, ne de
sağlıklı bir özeleştiri olamaz.
Burada, böylesi bir yöntemin yanlışlığını ve olması gerekeni kısaca açalım:
1- Bugünkü koşullar, dünün birçok karmaşık sorununun durulup
sadeleşmesini sağlamış, bu anlamda dünün eksiklikleri daha kolay
anlaşılıp, çözümlenebilir bir hal almıştır. Aynı şey, bugünün sorunları
için aynı ölçüde geçerli değildir. Bir tek farkla ki, o da bugün, dünkü
çizgimizin gerisine düşen türden yanlışların varlığı ve bunların kısmen kolay anlaşılır özelliğidir. Dolayısıyla, şimdilik bugünün eksiklerini dünle açıklasak bile, gün gelir, ne düne, ne de bugüne sığdıramamaya başlarız. Sonuç, yeniden ve yeniden sorun demek olur.
2- Eğer değerlendirmeye konu olan 12 Eylül sonrası ise, neden
kayıpların asli nedeni olarak yalnızca dünün eksikleri gösterilirken,
olumluluk adına ne varsa bugünün pratiğine sığdırılmaya çalışılıyor?
Böyle bir mantığın, olumlu ne varsa, onun gerekçelerini de dünle
açıklaması gerekmez mi? Tabii, böylesi bir ikilemle bakıldığında..!
Eksiklerin ve kayıpların yalnızca dünle açıklanmasına kalkışmak, özü
sübjektif olan bir yöntem yanlışlığı olur. O halde, önce özü sübjektivizm olan yöntemler terk edilmelidir yoldaşlar. Sonra da, yurtiçi önderliğin organsal temsilinde ifadesini bulan bu eğilim, doyurucu bir
özeleştiri yapmalıdır ve özeleştirisine önce kendi inanmalıdır. Ancak
o zaman örgütsel yaraların sarılması doğrultusunda nitel bir adım
atılmış olacaktır. Ancak o zaman, gıyabında ya da doğrudan, sübjektif suçlamalarla yargılanıp cezalandırılan, tabiri caizse tek tek boğazlanan yoldaşlar, sizleri güvenle ve gönülden selamlayabilir, kucaklayabilirler. Çünkü ancak o zaman örgütsel birlik rotamız doğru teorik
temellerine oturabilecek ve Marksizm-Leninizm’in yol göstericiliğinde,
daha bir coşkuyla ilerleyebilecektir. Bunun içindir ki, bu aşamada dün
suçlanan yoldaşların tek şeyi yapması söz konusu olabilir: Söz konusu olan sübjektif özün nüksettiği her noktanın ayrıştırılması doğrul-
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tusunda savaşmak. Bu görevi birlikte yerine getirebilirsek, sorunlarımızı aşmak ve birlikteliğimizin daha sağlam temellerde yükselmesini
sağlamak olanaklı olacaktır.
Bu amaçla, proletarya sosyalizminden sapan noktaları daha önce
sıraladığımız başlıklar altında sırasıyla ele alabiliriz:
A- DÖNEME DAMGASINI VURAN SAĞ EĞİLİM (EKİM ÇİZGİSİ)
KURTULUŞ’U KURTULUŞ YAPAN TEORİK PLATFORMU KAVRAMAMIŞTIR.
Kurtuluş, 1971 hareketini bir dönüm noktası olarak belirlerken,
onun 50 yıllık sağ geleneği aşan niteliklerini işaret ediyordu. Bir yandan bu noktalara sahip çıkarken, diğer taraftan geçmişin sağ gel eneğinin ve küçük-burjuva ideolojisinin ürünü olan aşılamamış görüşlerin inkârı temelinde de yeni bir yol ayrımı başlatıyordu. Böylece,
gerek 1971 hareketinden ve gerekse kendi dışındaki soldan ayrışmayı sağlayan süreci başlatıyordu. Kurtuluş’un oluşum yıllarında
kalın çizgilerle ayrıştırılan yollar, bazı alanlarda alt başlıklarda açılıyor ve detaylandırılıyordu. Ama bütün bu detaylar, proleter sosyalist
perspektifin belirlediği çerçevenin içini doldurmakla eş anlama geliyordu. Bugün, bu çerçevenin esasını değiştirici karaktere sahip
adımların atılmış olmasındandır ki, Kurtuluş’un teorik platformu kavranmamıştır diyoruz. Şimdi, salt bu nedenden ötürü ve bu nedenle
sınırlı ölçüde, 12 Eylül sonrasının değerlendirilmesi gündemini aşmadan, dünü anımsamak gereklidir. Kurtuluş’un teorik platformu
hangi sorunlarda, nasıl kavranmamıştır?
Öncelikle, Kurtuluş’un 1971 hareketinin felsefi inkârı temelinde
yükseldiği gerçeği kavranamamıştır. Burada ne inkarın inkarını, ne
de red ve inkarı bir daha anlatacak değilim. İlki Kurtuluş’un eğitim
notlarında ve seminerlerinde, ikincisi ise, Öncü’de yeterli düzeyde
anlatılmıştır. Ne var ki, “12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim” yazısında
yoldaşlar, bilgilerini değil, duygularını konuşturmuşlardır. Böylece, ret
ve inkarı bilince çıkarma düzeyinde kavramadıklarını da sergilemişlerdir. Oysa THKP ve 1971 üzerine değerlendirmelerimizi, salt bizim
dışımızdaki “sol”culara anlatmak için değil, fakat aynı zamanda hareket tarzımızı bu temelde yükseltmek için yaptığımızı düşünerek,
pratik adımlarını ona göre geliştirselerdi, söz konusu yazıda, “… on-
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lara göre böyle bir değerlendirme 71’i THKP’ni inkâr etmekle aynı
şeydi” (Bkz. “12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim”) demeyeceklerdi.
Kaldı ki, Kurtuluş THKP’nin “… doğrudan ya da dolaylı stratejiyi ilgilendiren hatalar işlemiş…” olduğunu söylerken aynı hatayı devam
ettirmeyeceğini de söylemiş oluyordu. Yani onu inkâr ediyordu.
Sonuç olarak, yoldaşlar iki yanlış yapmış oldular. Önce Marksist
felsefenin, sonra da 1971 ve öncesine bakışımızın bulandırılması.
Böylece, Kurtuluş’u diğer siyasi akımlardan ayıran özgün yanların
ortadan kaldırılmasının da temelleri atıldı. Halbuki Kurtuluş, Türkiye
ve Kuzey Kürdistan sınıf mücadelesinin tarihi içinde ilk kez Marksizm-Leninizm’in evrensel ilkelerine dönülmesi dönülmesini zorlayan
ve her boydan hareketin önce bu temelde değerlendirilmesini sağlayan, sonra da bir komünist hareketin geçmişinden ders çıkartmasının
önem ve ciddiyetinin örneğini sergileyen tutumuyla farklılaşmıştı.
Böylece, Kurtuluş’da cisimleşen özgünlük, onun sanayi proletaryası
temelinde yükselmesi gereken partinin öncülüğünde sürdürülecek
mücadele anlayışı ve ittifaklar (Kemalizm yerine Kürt ulusal hareketi)
anlayışında açıklık kazanan özelliği olarak billurlaştı.
12 Eylül sonrasında yürürlükte olan anlayış, tam da Kurtuluş’un
özgünlük kazandığı noktalarda, ciddi “düzeltmeler” yapmış, teorik
olarak diğer siyasi akımlara doğru yaklaşma eğilimi göstermiştir. Bu
eğilim, en açık örneğini ulusal sorunda sergilerken, partileşme sürecinde örgüt ve örgütsel ilkeler konularında (Demokratik Merkeziyetçilik; yasadışı çalışma vb.) ciddi yanlışlar yapmıştır.
1- Kürt ulusal Sorunu:
Kurtuluş, sosyal-şoven ve anti-sömürgeci gruplara proleter sosyalist bakışın nasıl olması gerektiğini anlatabilmek için Marksizm Leninizm’in abc’sinden başlamış ve küçümsenmeyecek bir yol almış
iken, ne hazindir ki 1983’te kendi saflarında bir düzine yöneticiye
yeniden aynı olguları yüz yüze gelmiştir.
Etrafımızdan, Marksizm-Leninizm’in ulusal sorun karşısındaki konumu ülkemiz koşullarında Kurtuluş’un temsil ettiği benimsendiğinden, 12 Eylül sonrası sağ eğilimin bu alanda ürettiği görüş ve yaptığı
düzeltmeler Leninizm dışı kabul edilmektedir. Aynı zamanda, bu eği-
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limin Kurtuluş’la olan çelişkileri, Leninizm ile olan çelişkileridir de.
Şimdi düzeltmelerin yapıldığı noktaları belirtelim:
a) Örgütlenme,
b) Ulusların kaderlerin tayin hakkı üzerine,
c) Kürdistan’da şovenizm ve sosyal-şovenizm var mıdır?,
d) Kürt yoldaşlar milliyetçilikten etkileniyor mu?
e) DİSK ve Barış Derneği yöneticilerinin demokrat olması ne demektir?,
f) Kürdistan’ın terki nasıl yorumlanmalıdır?
a) ÖRGÜTLENME
Önce soruna Leninizm’in anımsayalım.
“… Böyle bir kaynaşma karşısında bastırılma korkusuna gelince
sorunun kendi doğası bunu dayanaksız kılar. Çünkü özel olarak Y ahudi hareketine ait olan konularda otonominin kendisi garantidir.“
(Lenin. Aktaran: Kurtuluş) (abç)
“Ortak örgütlenme PARTİ’nin Kürdistan’daki kolu, Kürdistan’daki
devrimcilerin yönetiminde bulunacak ve kendi içinde özerk bir yapıya
sahip olacaktır… Genel programa bağlı bir biçimde ayrı bir programla karakterize olacaktır.”
“Yine bu özerk yapı, kendi içinde Merkezi bir önderlikle yürütülecektir.” (Kurtuluş. Sayı 31) (abç.)
“Eğer Kürdistan bütününden farklı özellikler taşıyan bir bütün ise
bu farklılığa cevap verecek bir merkezileşme proletarya partisi bünyesinde yer alır. Söz konusu olan bir ülke olduğunda da ona ait bir
program ve bu programı o özel koşullarda hayata geçiren bir ikinci
merkezin varlığı gerekli olur.” (T.Emin, Ulusal Sorun ve Örgütlenme.)
(abç)
Demek ki, özerk örgütlenme:
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1- Partinin egemen ulus şovenizminin etkisine girebilmesi sonucu
doğabilecek “bastırılma” tehlikesine karşı güvencedir. Başka bir deyişle, kendi kaderini tayin hakkını egemen ulus şovenizminin girdabına terk etmemek için, örgütsel dağınıklığa fırsat vermeden ayrılıp,
ulusal kurtuluş mücadelesini sürdürebilmesinin garantisidir.
2- Ayrıca program ve taktiklerindeki farklılıkların zorunlu bir sonucudur. Yani “bütünden farklı özellikler taşıyan bir bütün” olmanın gerekli kıldığı farklı görevleri yerine getirmesinin garantisidir.
Şimdi de aynı soruna 12 Eylül sonrası sağ eğilimin nasıl yaklaşım
kurduğuna bakalım.
“Kürdistan Komitesi (KK), seksiyon örgütlenmesinin temelini oluşturur.” (Tüzük.) Ayrıca tüzükte kararların 2/3 çoğunlukla alınacağı ve
komitenin, Kürdistan’da da “her türlü faaliyetin” yürütülmesinden sorumlu olduğu belirtiliyor.
“… Belirli bir devlet içerisindeki ülkeler ya da uluslar için ayrı partiler söz konusu olamaz. Parti, örgütlerini kurarken ülkenin (devletin
sınırları içindeki ülkeleri kapsayacak anlamda, geniş anlamda ülkenin) coğrafi, idari bölünmesini dikkate alır.”
“… seksiyon ayrı bir parti değildir… Seksiyon, yönetici komitesi
partinin ikinci bir MK’sı değildir.” (Örgütlenme Sorunları Üzerine.”
(abç)
Demek ki yoldaşlara göre:
1- Aynı devlet içindeki uluslar birlikte örgütlenmek zorundalar.
2- Bu bağlamda, Kürdistan’a partinin (örgütün) Kürdistan Komitesi
(KK) kurulacaktır ve seksiyonun temeli olacaktır.
3- Parti örgütlerini kurarken –Kürdistan Komitesi dahil diye ekleyebiliriz- devletin sınırları içindeki ülkeleri kapsayacak biçimde geniş
anlamda ülkenin coğrafi, idari bölünmesini dikkate alır.
4- Seksiyon ayrı bir parti, yönetici komitesi, ikinci bir merkez değildir.
Şimdi soruyoruz: İl Komitesinden ne farkı kaldı ki, buna rağmen
adına hâlâ seksiyon deniyor? Önce birlikte örgütlenmesini mecburi
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kıl. Sonra tüzükte özerkliğine yer verme ve bununla da yetinmeyip,
geniş anlamda ülkenin coğrafi ve idari bölünmesini dikkate alırken,
nedenselliği çerçevesinde özerk örgütlenme olgusunu dikkat dışı
bırak ve en son olarak da örgüt içinde “ikinci bir merkez değildir”
hükmünü ver. Öyle ya, geniş anlamda ülkede örgütleniyoruz. Ülke
ülkedir! Şu halde neden hâlâ seksiyon kavramı kullanılıyor? Mevcut
durumda bu kavramı kullanmanın ne anlamı var? Açıktır ki sorun
böyle ele alınırsa “KK”si hiçbir zaman literatürdeki seksiyonu temsil
edemez. Bu biçimiyle, yoldaşların il komitesi de seksiyon sayılır.
Böyle bir seksiyonun “hareketimizin normlarına uygun bir örgütlenme
(program)” olmayacağı açıktır değil mi?
Özetle, seksiyonu özerk ve merkezi olmaktan “men” ettin mi, geriye birlikte örgütlenme diye bir şey kalmaz. Olsa olsa kendi kendine
örgütlenme kalır. Çünkü içeriği boşaltılmış bir seksiyon kavramı, örgütsel ve siyasal alanda iki ülke iki ulus gerçeğini lafızda kabul edip,
pratikte reddetmek anlamına gelir. Bu tavır, yalnızca Kürt Ulusal Hareketi’nin kurtuluşuna değil, Türkiye proletaryasının kurtuluşuna da
sekte vurur.
b) ULUSLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI
“Ana programda ulusların kendi kaderini tayin hakkına yer vermezsen, aynı zamanda herhangi bir koşul tanımadan aynı devlet
sınırları içindeki ülkelerin ayrı örgütlenme hakkını “hak olarak” da
elinden almış ve dolayısıyla kendi kaderini tayin hakkını “engellemiş”
olursan, yine de, “… ulusal soruna ilişkin… yine bu sorunla bağlantılı olan bazı tespit ve ifadelerin bazı yoldaşlarımız tarafından eksik ve
yanlış kavranmasıyla birlikte … tezlerimizde … ve perspektifimizde
değişiklik olduğu yolunda kuşku ve kanaatlerin yanlış olduğunu …
tezlerimizde bir değişiklik olmadığını … (GMK-İO) (abç) söylersen,
nasıl inandırıcı olabilirsin? Yoksa kendi kaderini tayin hakkı, ayrı ya
da birlikte örgütlenme tercihlerinin politik sonucundan elde edilecek
bir hak değil mi? Şu halde neresinden bakarsak bakalım, bunlar bir
ulusun kendi kaderini tayin hakkı üzerinde ve bu hakkı yadsıyan tutumlardır. Bugün “ayrı örgütlenme olamaz” demek, yarın “ayrı devlet
olamaz” diyebilecek bir teorik temel oluşturur. Bugün birinciyi söyleyenin, yarın ikinciyi söylemeyeceğini kim garanti edebilir?!..
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c) KÜRDİSTAN’DA ŞOVENİZM VE VE SOSYAL ŞOVENİZM
VAR MIDIR?
Yoldaşlarımız da bilir ki, egemen ulus şovenizmine karşı mücadele egemen ulus komünistlerinin görevidir. Şu halde Kürdistan seksiyonumuz niçin “şovenizme ve sosyal-şovenizme … karşı ideolojik
mücadele canlı tutulacak..” (“EK” Program) görevi ile donatılıyor?
sorusunu sormak gerekiyor. Ve yine insanın, Kürt ulusunun kendi
kaderini tayin hakkı, Kürdistan’daki şovenizme ve sosyal-şovenizme
karşı mücadele duygularıyla mı programa konulmadı diye sorası
geliyor. Demek ki, Kürt “şovenizm ve sosyal şovenizmi” diye bir tehlike ile yüz yüzeyiz! TSİP daha önce bu suçlamayı yapmış, buna karşın ŞOREŞ’in yanıtı şu olmuştur: “Ağırlıkla küçük-burjuvazi içinde,
kısmen de orta-burjuvazi saflarında milliyetçi akımların güçlü olduğu
bir gerçekse de, bu milliyetçilik, bırakın şoven olmayı, sosyalist ve
proleter enternasyonalisti olduğunu ilan edecek kadar şovenizmden
uzak bir karaktere sahiptir. Bu milliyetçilik, sömürgeciliğe karşı bir hat
üzerinde geliştiği ve yaygınlaştığı için de, demokratik bir muhteva
taşımaktadır.” (Şoreş. Sayı 1. Sf.63) Şüphesiz, Şoreş’ten farklı bir
tespit yapılır ve savunulursa, bilimsel nedenlerini dinlemek üzere
kulak veririz. Ama görüşlerimiz “Kurtuluş’un görüşleridir” diye diye
değiştirilirse, şaşılacak bir durumla yüz yüze olduğumuzu beyan etmekten başka ne diyebiliriz.
d) KÜRT YOLDAŞLAR MİLLİYETÇİLİKTEN ETKİLENİYOR MU?
Sosyal-şovenizme karşı mücadele görevini “EK” Programa koymakla, eğer Türk şovenizmine karşı mücadele görevi belirleniyorsa,
bu yanlıştır. Bu görev “ANA” Programın konusu olup Türk sosyalistlerinin görevidir demiştik. Ayrıca şovenizme karşı mücadelenin “EK”
Programa konmasının, Kürdistan’da sosyal şovenizm var olduğu
tespitini yapmak anlamına geleceğini de açıklamıştık.
Bir insanın beyninden, burjuva ideolojisinin birçok fenomeninde
olduğu gibi, sosyal şoven duyuş ve düşünüşlerin etkilerinin de atılması gerçekten çok zor bir iş olsa gerek. Eğer Kürdistan’da sosyalşovenizm varsa (!) örgütümüzdeki Kürt yoldaşların ulusal duygulardan sıyrılmasının zor olduğunu kabul etmek de akli bir düşünüş olur.
Ve dolayısıyla esas olarak, şovenizm düzeyinde olmasa da, milliyet-
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çilikten etkilenme düzeyinde emareler (!) bulmaya çalışmak, “bulmak” olasıdır. (Karşımızdaki mantığın kendi grafiğini izleyerek anl aşılmasını istediğimizden, ona uygun bir mantık yürütme yöntemine
başvurduk. Yoksa, Kürdistan’da şovenizm olsa bile, Kürt yoldaşların
mutlaka milliyetçilikten etkilenmeleri gibi bir zorunluluk yoktur. Böyle
bir saptama örgütsel alanda farklı öncülleri gerekli kılar. Oysa elimizde Kürt yoldaşların milliyetçilikten etkilendiklerini söyleyecek türden
öncüllerin olmadığını söylemekle yetineceğiz.
Burada ilk olarak şunu belirtmek gerekir: “EK” Programa sosyalşovenizme karşı mücadele görevinin konması ile, Kürt yoldaşların
milliyetçi etkilerden arındırılması görevi tam bir uyum arz etmektedir.
Demek ki gayrı ihtiyari söylenmiş sözlerle yüz yüze değiliz. Ulusal
sorun konusunda belirli bir sistemlilik içinde, birbirini tamamlayan
tespitlerle, “Milliyetçiliğin etkilerinden arınmak için yoğun çaba sarfedilerek…” (“EK” Program. Madde 5.) denmektedir. Kısaca, kendi
içinde inandırıcı, “bilimsel uyum” (!) sağlanmıştır. Oysaki Kürt yoldaşların milliyetçilikten etkilendikleri düşüncesine tekabül eden bu görev,
nesnel dayanakların değil, sübjektif yaklaşımların ürünüdür. Zira,
nesnel öncüllerinden kopmuş, gerçeğin varoluş tarzına aykırı bir tespit ne denli uyumlu ve inandırıcı görünürse görünsün, gözlemcinin
kurgusu olmaktan ileri gidemez. Ama ülkemiz sınıf mücadelesi gerçeği Türk şovenizminin varlığını kanıtlamıştır ve itiraf edelim ki, Türk
sosyal-şovenizminden kurtulup komünist olmak gerçekten zordur.
Onun için, Kürt yoldaşlara milliyetçilikten etkilendiklerini söylemeden
önce, kendimizi gözden geçirmeliyiz değerli yoldaşlar. Bu sözleri
söyletenin, Türk şovenizminin etkileri olabileceği olasılığı iyice düşünülmelidir. Son iki buçuk yıl, örgütümüzdeki Kürt yoldaşların, Kürt
milliyetçiliğinden etkilenmediklerini gösteren onlarca öncülle dolu
olduğu gibi, Türk sosyal şovenizminden etkilenenlerin varlığını da
gösteren aynı sayıda kanıtlarla doludur.
e) DİSK VE BARIŞ DERNEĞİ YÖNETİCİLERİNİN DEMOKRAT
OLMASI NE DEMEKTİR?
Türkiye’deki egemen iktidarın çarpık kapitalist ve emperyalizme
bağımlı olmasının ve de kendisinin de bir sömürgeci devlet olduğu
saptamasından yola çakan Kurtuluş, Türkiye devriminin kesintisiz bir
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süreç izleyeceği, sürecin ilk etabında, gecikmiş burjuva demokrat
görevlerin sosyalist proletaryanın öncülüğünde yerine getirileceği
sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle, ilk etapta müttefiklerin, burjuva
demokrat talepler uğruna hareket eden çevreleri de içereceğini belirlemiştir. İşte demokratik devrim sürecinde, programımızda taleplerini
bulan bu çevreler, iktidara giden yolda hareketimize katılacaklardır.
Sosyalizme giden yolda ise, hareketimizden kopacak, hatta ona karşı çıkacaklardır. Bütün bunlardan dolayı, Kurtuluş, demokratik devrim
programının ana başlıklarını oluşturan emperyalizme, şovenizme ve
faşizme karşı mücadele ilkelerini Türkiye toprağında demokrat olmanın da kıstası olarak kabul eder. Özelde, şovenizme karşı olmayı, altını çizerek- sömürge ulus Kürtlerin ve diğer azınlıkların haklarına
saygı göstermek biçiminde yorumlar. Bunun nedeni, egemen şovenizmin usturuplu savunucusu olan bir düzine sözüm ona aydınların,
Afrika ve Latin Amerika’daki sömürgeler üzerine destanlar düzerken,
iş ülkemiz somutuna geldiğinde, küplere biner oluşlarıdır.
Gene bir karikatür aydınlarımızın, günümüz Türkiye’sinin sosyoekonomik koşullarına tekabülen türediklerine işaret etmek için Öncü’de, “Demokrat Yetiştirmeyen Toprak” nitelemesini kullanmıştır.
Ancak bütün bunlar, sınıf mücadelesinin değişik tarihi anlarında, “anlık”, yani demokratik devrim hedeflerine göre geçici, güncel görevlerle sınırlı (herhangi bir mevziden faşistlerin temizlenmesi, ya da cuntaya karşı mücadele vb.) ittifaklar kuramayacağımız anlamına gelmez.
12 Eylül sonrasının baskı koşullarında, yurt içi önderliği üstlenen
yoldaşlarımız, belki de bu koşulların güncel etkisinin güdüleriyle
DİSK ve Barış Derneği Davası’nın bazı olumlu yanlarından hareketle, “bu topraklar demokrat yetiştirmiyor” diyen anlayışın “şimdiden” (!)
yerle bir olduğunu ilan ediyorlardı.
Yoldaşlarımız bununla da kalmıyor EKİM’in 2. Sayısında bir başka
önemli tespit daha yapıyor, DİSK Davası’nda yargılananlar için, “…
yer yer suçlanan olmaktan çıkıp, suçlayan olabilmekte ve gözleri bu
mahkemenin üzerinde olan işçi sınıfına olumlu mesajlar göndermektedirler” diyorlardı.
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Daha tali yönlerini bir kenara bırakıp, iki önemli tespitlerini kendi
ifadeleri ile dile getirirsek, DİSK ve Barış Derneği’ne atfen söyledikleri şunlardır:
1- “Her iki davada yargılanan kişiler, komünistlerin sahip çıkıp
desteklemesi gereken tutarlı demokrat tavırlar sergilemektedirler.”
2- “… işçi sınıfına olumlu mesajlar göndermektedirler.”
Yukarıda tutarlı tavır olarak nitelenenler, esas olarak burjuva yasaların bir kısmından alınan bir güçle (daha doğrusu bir kısım yasalara sığınarak, eski anayasa vb.) onun, “başka türden yasalarına”
(askeri yasalar) karşı tavır alıştan başka bir şey değildir. Bu anlamda
işçi sınıfına sunulan yalnızca olumlu mesajlar değil, aynı zamanda
olumsuz mesajlardır da. (Olumsuz öğeler.) ve bu olumsuz öğeler,
demokrat yetiştirmeyen topraktan arta kalanlardır. Oysa yoldaşlar,
olumlu öğeleri görürken olumsuzları (arta kalanları –ki bunlar egemendir-) görmemişlerdir. Tıpkı, 50 yıllık solun Kemalizm’de yalnızca
anti-emperyalist yönü gördüğü, onun emperyalizmle uzlaşan yönünü
görmediği gibi. Tıpkı Kemalizm’in, belirli koşullara tekabül eden, ilerici yönlerinin yüzü suyu hürmetine, yılların tüketilmesine neden olan
sağ anlayış gibi. Günümüzün yarı-aydın Kemalistlerinin (Barış Derneği yöneticileri vb.) yalnızca aydın yarısına bakarak tutarlı demokrat
demek, bizi sağ geleneğin modern temsilciliğine götürür yoldaşlar.
Yaşadığımız ve önümüzdeki günlerde işçi sınıfının büyük çoğunluğu
için asıl tehlike, bu adamların Kemalist ve reformist yönünün gözden
kaçırılmasıdır.
Bütün bunlara karşın, anti-cunta çerçevesinde ele alınabilir olumlu
tutumların sahiplenilmesi ve doğru bir rotaya taşınması temel mantığıyla desteklenmesi şüphesiz reddedilmez bir durumdu. Buna karşın,
eğer dikkatsiz davranılırsa, tam da bizim sahipleneceğimiz noktalar
reformist bir rotaya taşıyıcı öğeler haline gelir ve yanlış bir mantığa
desteklenmesine neden olabilir. EKİM’in yazısı bunun güzel bir örneğidir.
f) KÜRDİSTAN’IN TERK’İ NASIL YORUMLANMALIDIR?

KURTULUŞ

359

Ana başlığımızdan da anlaşılacağı üzere, bu bölümde ele alac ağımız olgu geri çekilme taktiğinin Kürdistan’da nasıl hayat bulduğu
değil, Kürdistan’ın kelimenin tam anlamıyla terk edilmesi olgusudur.
12 Eylül sonrasında, her ne neden ve suretle olursa olsun, Kürdistan inisiyatifimizin esas olarak dışındaki sempatizanlarla baş başa
bırakılmışsa, bu “terk-i diyar” kavramından başka hiçbir kavramla
izah edilemez. Açıktır ki, bugün üzerinde durmamız gereken, terk-i
diyar edişin nedenleridir. Nedenlerin saptanmasında sağlıklı sonuçl ara ulaşabilmek için ise, önce soruna, ilişkileri ile sınırlı parçalar toplamı (bütün) üzerinden yaklaşmak gerekir. Bazı yoldaşlarımız hemen
itiraz edebilirler. “… değişik zamanlarda ve birbirinden bağımsız olarak meydana gelen yanlışlıkları … tek bir bütün parçaları imiş gibi …
yorumlamak doğru değildir” (GMK-İO) diye… Henüz hangi bütün ve
bu bütün hangi parçalardan oluşuyor sorusunun tarafımızdan açıklanmasını beklemeden, hele sözlü düzeyde, bu tür itirazlarla o denli
çok karşılaştık ki bunlar bizim için şaşılır olmaktan çıktı. Son iki buçuk yıldır Türkiye’de ve örgütsel ilişkiler içinde yaşayan yoldaşlar,
bunu çok iyi bilirler. Ve aslında, bizlere yöneltilen “… olayları zoraki
ilişki içine sokuyorsunuz” iddiası, olayların ilişkilerini zoraki birbirinden tecrit etme çabalarının ürünüdür. Bunun en güzel örneklerinden
biri Kürdistan’ın terkini “… örgütleyip-yönlendiren” yoldaşlarımızın,
sorunu, herhangi bir pratik inisiyatifi ele alırcasına, “kanaat” ile açıklayabilmeleridir. Çünkü onlara göre, ulusal sorunun programımızdaki
yeri ve önemi ile tüzüğümüzde yasal yerini alan örgüt anlayışımızın
(seksiyon) diyalektik birliğinin, sosyal pratik açısından Kürdistan somutu çerçevesinde belirlenmesi arasında bir ilişki yoktur. Bir an için
ulusal sorun tezlerimizin değiştirilmemiş olduğu varsayımından hareket etsek bile onun (teorimizin) zemininden (pratikten) koparıldığında
herhangi bir önemi kalmayacağı açıktır. Kaldı ki, bizim yaşadığımız,
teorimizin de değiştirildiği bir durumdur.
Kürdistan’ın terk edilmesinden sonra, kısman bilgi sahibi olabildiğimiz tartışmalar, tüyler ürperticidir. Biz, terk eyleminin yazılı belgelerde gösterilen nedenlerini görelim yeter.
Yoldaşlar, soruna geri çekilme taktiğinin hayata geçirilmesi ile sınırlı açıklamalar getiriyorlar. “… Kürdistan’da var olan örgütlenmenin
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orada tutunamayacağı kanaatini” (abç) taşıdıklarını söyledikten sonra, kanaatlerinin yönlendiriciliğinde Kürdistan örgütünü lağvediyorlar.
Ne var ki, sorun seksiyon örgütünün lağvedilmesiyle kalmıyor, o,
sadece bir başlangıç oluşturuyor. Öyle bir başlangıç ki, henüz kâğıt
üzerine geçmeden hayat bulan bir anlayışın sonucu niteliğinde. (Bu
durum daha sonra üzerinde duracağımız, örgütsel sorunlarda da sık
sık karşılaşılan bir durum olmuştur.) Çok geçmeden yoldaşlar, Kürt
ulusal sorunu ve örgütlenme üzerine görüşlerini açarken “kanaatin”
hangi teorik temeller üzerinde yükselen perspektifin ürünü olduğu
anlaşılmıştır. Ve değişik yoldaşların itirazı üzerine –ki ulusal sorun
kapsamında olanlar önemli ölçüde açıklık kazanmıştır- yoldaşlar, “12
Eylül sonrasında Kürdistan’da geri çekilme taktiğinin gerçekleştiril ememesi ve şu anda Kürdistan’da ciddi bir örgütlenmenin olmamasının nedenleri geçmişe, 12 Eylül öncesine dayanmaktadır. 12 Eylül
öncesinde atılan örgütsel adımların yetersizliğinin ceremesi 12 Eylül
sonrasında çekilmiş, askeri diktatörlük koşullarında sağlam ve ciddi
bir örgütlenme yaratmak mümkün olmamıştır” (GMK-İO) (abç) türünden bir açıklama ile “kanaati” üreten ortamı göstermek istediler. Kim
bilir ne denli uğraştılar da “mümkün olmadı”?? Kanaat sözcüğünün
bizi yanıltmaması gerektiği, yukarıya aldığımız sirkülasyonun sözl erinden anlaşılıyor. Demek ki, kanaat somut bir durumu yansıtıyordu!...
Gerçekten böylesine “somut” (!) tespitleri yaptıran neydi?
“… parti örgütlerini kurarken ülkenin (devletin sınırları içindeki ülkeleri kapsayacak anlamda, geniş anlamda ülkenin) coğrafi, idari
bölünmesini dikkate alır.” (Ör.S.Üze’ne) (abç.)
“… Ek Program ayrı bir parti programı, özerklik ayrı bir parti, seksiyonun yönetici komitesi ayrı veya ikinci bir merkez komite gibi kavranmamalıdır. (GMK-İO)(abç.)
“Komünist her yerde komünisttir.” (Program)
Şimdi soruyoruz: Kürdistan’ı terk ettiren, oradaki örgütlenmenin
cılız oluşu muydu, yoksa sorunu “coğrafi ve idari bölünmenin” bir
sonucu olan örgüt birimlerinin bir yerden bir yere naklinde sakınca
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görülmemesi mi?.. Ulusal farklılık “Komünist her yerde komünist”
olduğundan sakıncasız duruma geldiğine göre!..
Kürdistan’a seksiyon komitesini oluşturmamızın nedeni, coğrafi ve
idari bölünmesi midir yoksa ulus-ülke gerçeği mi? Seksiyonun yönetici komitesi coğrafi durum dikkate alınarak oluşturulduğundan dolayı
mı “ayrı veya ikinci bir merkez gibi kavranmamalıdır? Eğer böyle ise,
seksiyon örgütünü dağıtarak Kürdistan’ı terk etmek Yozgat il komitesini dağıtarak coğrafi alanın terkinden farklı olmayacaktır.
Gene, madem “komünist her yerde komünisttir” sözünden çıkarılan anlam “EK” Programın yüklediği anlamdır, “kanaat” durumuna
göre Türkiye’yi topyekun terk, aynı anlamda aynı anlamda mantıkileşmez mi (?!) Yoksa amaç Kürdistanlı yoldaşların milliyetçi etkilerden arındırılmaları mıydı? İster birinci, ister ikinci, ister ikisi birlikte,
isterse derin anlamına ulaşamamış olalım, aklın yoluna uygun olmayan terk pratiği bu perspektifin ürünüdür. O yüzden diyoruz ki, Kürdistan örgütünü cuntanın dağıtması (tabii cılız olduğundan, kanaati
gerçek saydığımızda !) bizim dağıtmamızdan daha mı az şerefliydi?
Anlayış bu olunca, Kürdistan’ın terkine gerekçe aramak gerekmez. Bir bakıma, başlangıçta yoldaşlar, Kürdistan örgütünü kanaate
binaen dağıttıklarını söylerken kendi mantıkları içinde doğru söylüyorlardı. Çünkü bir kez böyle bir kanaat edindiğinde, terk edeceğin
yer Yozgat’tan farklı değilse, aksine davranmak kumar sayılır. Yoldaşlar, durumu kavrar gibi olduklarında, (eleştirilerdeki yoğunluğun
sonucu) kendilerini terk pratiğine iten anlayışa yöneleceklerine bu
kez de (her konuda olduğu gibi) geçmişin eksiklikleriyle açıklama
eğilimi gösterdiler.
Yazımızın başlangıç bölümünde, bazı tasniflerde bulunmuş olmamız, böylesi bir yanılsamanın önlenmesi içindi. Bize yaşadığımız
deneyler çok iyi göstermiştir ki yoldaşlarımızın hemen her türden
eksiği 12 Eylül öncesine havale etmekte son derece beceriklidirler.
Ayrıca, Kürdistan’ın terki, geri çekilme taktiği üzerine düşüncelerimizi
dile getirirken yeniden ve bu açıdan tartışılacaktır.
Ulusal Sorun başlığı altında toparlanabilecek eksikleri sonuçlandıralım.
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1- Örgütsel birliğimizin ulusal sorun köşesindeki temel taşları, Kurtuluş tarafından yerli yerine konulmuştur. Bu örgütsel birliğimizle hem
dünkü hem de bugünkü gerçeğidir. Temel taşlarıyla oynamak, örgütsel birliğimizle oynamakla eş anlama gelir. Kurtuluş’u savunanlar,
düzeltme umudu bittiği yerde ayrılırlar.
2- 12 Eylül sonrasında yapılanlar, (ulusal sorun alanı ve Kürdistan
özelinde) kazanabileceklerimiz bir yana, mevcutlardan kayıplar vermemize neden olmuştur. Bu kayıplar, irade dışı değil, tersine pratik
olarak yapılanların sonucudur. Bu kayıplar, teorik çizgimizin bozulması ve bu temelde süren tartışmalar sonucu zaman, enerji, Kürdistan’ın terki temelinde ilişki ve ileri sempatizanların kaybedilmesi, teorik düzeltme yöntemi olarak olumsuz bir geleneğin üretilmesi vb.
içerir.
3- Kurtuluş, 29. Sayısında “Hâlâ Ulusal Sorunu sloganlar düzeyinde kavrayanların sayısı, hem genelde sosyalist hareket içinde,
hem de özelde Kurtuluş içinde az değildir” demekle ne denli doğru
bir saptama yaptığını yaşananlar kanıtlamıştır. Bu tespit bugün de
geçerliliğini korumaktadır. Sorun kavrama süreci, yanlışların özeleştirisi ile başlatılmalıdır.
4- Sapmanın kaynağı konusunda İ.Halef ve C.Kamil yoldaşların
tespitlerine katılmakla birlikte, bir noktanın eklenmesinde yarar vardır. Türk sosyal-şoven hareketlerini yanıltan ve dolayısıyla, Kürdistan’ın sömürge bir ülke, Kürt ulusunun sömürge bir ulus olduğunu
reddetmelerine neden olan bir faktör de Kürdistan’ın iç sömürge
(coğrafi iç içelik) oluşudur. Sosyal-şovenler bu noktada işi o denli ileri
götürmüşlerdir ki, TC vatandaşlığı olgusunu Türklerle hak eşitliği
olduğu savına vardırmışlardır. Bugün söz konusu hareketler dahi,
Kürt ulusunun, ulusal ezilmişliği ve varlığını kabul etmek zorunda
kalmışlardır. Tabi çoğu, sömürge olduğu gerçeğini inkara devam
etmektedir. Bizim yoldaşlarımız ise, işi sömürge gerçeğini inkâra
vardırmamıştır. Ama iş örgütlenme sorununa gelince bütün söyledikleri “…geniş anlamda ülkenin) coğrafi, idari bölünmesini dikkate alır”
olmaktan ileri gitmez. Böylece ülke gerçeği gözden kaybolur. Coğrafi
iç içelik ulus/ülke gerçeğini göz ardı etmelerinin kaynağı haline gelir.
Çünkü onlara göre düşman tektir. Dolayısıyla coğrafi, idari bölünme-
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nin dışında “bölünmelere” (ikinci merkez okuyun) tahammül yoktur.
Kaldı ki güçler elverdiğinde “oralarda da” (Kürdistan) “örgütlenmeye”
gidilecektir. Proleter yoğun kentlerden başlamak gerekir. Proletarya
temelinde “tek merkezli “ olmak gerekir. Burada Prudonizmin kokusunu almak da olanaklıdır. Ancak, esas olarak, coğrafi içiçeliğin yanıltıcılığı gözden kaçırılmamalıdır. Yoldaşları, kendisine kurban eden
bir durum da budur.
5- İ.Halef ve C.Kamil yoldaşların sapmanın adını sosyalşovenizmden etki düzeyiyle sınırlama çabasına katılmıyorum. Ve bu
çabanın haklı kaygılara dayanmadığı inancındayım. Teorik açıklam aları da yeterli değildir. Önce, bu görüşlerin pratikte hayat bulmuş olduğuna değinilmemektedir. Sonra da, “Kürdistan bütünden farklı
özellikler taşıyan bir bütünse” bu bütüne ilişkin, yoldaşlara ait görüşte
kendi içinde sistemli bir yapıya sahipse –ki bizce sahiptir- buna nasıl
etki denebilir ki? Etki bu ise, Allah kendisinden korusun diyelim bari.
Yaman YAVUZ. 16 Eylül 1983.
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GMK’NIN SON KARARI
VE TASFİYECİLİĞİN YENİ BOYUTLARI
KURTULUŞ GK. Ocak 1984.
Bilindiği gibi TKKKÖ GMK’sı son olarak “TKKKÖ’nü proletarya
sosyalizmi adına tek meşru irade olarak tanımayan ve GK-Kurtuluş
örgütünün gayrımeşru olduğunu savunmayan herkesle örgütsel bağlarımız sona ermiştir” biçiminde bir karar aldı. İlk tam üyeli GMK toplantısında alınan “çağrı” kararından bu yana geçen dönemde izlenen
tavırdaki bir değişikliğin ve hatta aynı döneme ilişkin gerçeklerin bugünden geçmişe doğru çarpıtılmasının ifadesi olan bu karar, TKKKÖ
içinde yeni gelişmelerin bir habercisidir. Bu yüzden, bu karar, son
derece önem taşımaktadır ve çağrıdan bu yana geçen dönemde
cereyan etmiş olayları ve kararın değindiği diğer noktaları ele almak
ve tartışmak gerekmektedir.
Her şeyden önce “karar” geçmişte cereyan etmiş olayları, tartışmaları tahrif etmekte ve yalan söylemektedir. Bu yalanlar, daha üzerinden bir yıl bile geçmemiş olan ve herkesin gözü önünde belgelenmiş olan “çağrı”dan başlamaktadır. Karar’da şöyle denilmektedir:
“Örgütten ihraç edilmek ve ayrılmak suretiyle uzak düşmüş tüm eski
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üyelerin, devrimci mücadeleyi devam ettirmek, örgüte geri dönmek
arzusu içinde olmak ve TKKKÖ’nü tek meşru proleter sosyalist örgütlenme olarak tanıyarak örgütsel işleyişe uygun davranmak ve hiçbir
ön şart koşmama koşullarıyla örgüte geri davet etmişti.”
Bu sözler koskoca bir yalandır, çünkü “çağrı”nın “TKKKÖ’nü tek
meşru proleter sosyalist örgütlenme olarak tanımak” vb. bir şartı yoktur. “Çağrı”yı içeren GMK kararları aynen şöyledir:
“Burası raporunu dinlediğimiz Kurtuluş örgütünün GMK’sıdır. Varılan noktada çeşitli nedenlerden dolayı bu örgütün dışında kalmış
örgüt üyeleri de mevcuttur.
“İlk tüzüğe göre örgüt üyesi kabul edilenler hazırlanan tüzüğe uygun olarak istisnai durumlar dışında (devrimciliği bırakmak, polisiye
durum vb.) üyelikleri geçerlidir.
“Ayrıldıkları, atıldıkları iddiasında bulunup da ilk tüzüğe göre örgüt
üyesi durumunda olan yoldaşlar, ‘daha önce kabul edilen kararlara’
uygun olarak örgüte davet edilirler. Bu daveti kabul edenler için ‘önceki karar’ olduğu gibi geçerlidir.
“Mevcut örgütün durumu yeni tüzüğe göre düzenlenir.”
İlk bakışta, “burası raporunu dinlediğimiz örgütün GMK’sıdır”
maddesiyle “TKKKÖ’nü tek meşru proleter sosyalist örgütlenme olarak tanımak” ifadesi arasında bir benzerlik varmış gibi görünse de,
aslında bu iki tespit birbirinden tamamen ayrıdır. Çünkü üzerinde
tespitte bulundukları objeler birbirinden farklıdır. “Çağrı”nın içerildiği
kararların birinci maddesi GMK’nın kendisine ilişkin bir tespittir, son
kararda kullanılan ifade ise TKKKÖ’ne ilişkin bir tesbittir. Yani o toplantının TKKKÖ’nün GMK’sı olduğunun tespiti başkadır, TKKKÖ’nün
tek meşru proleter sosyalist örgüt olduğunun tespiti başkadır. Bunlardan birincisi -bu tepite karşı olmuş olmamıza rağmen- uymayı
kabul edebileceğimiz bir tespitti ve kabul ettik de. İkincisi, yani TKKKÖ’nün tek meşru proleter sosyalist örgüt olduğunun tespiti koşulu
ise, bizce, görüşlerimizden vazgeçmeden kesinlikle kabul edilemez
bir koşuldur. Gerçekten bizi ve görüşlerimizi tanımış olan herkes için
çok açıktır ki eğer böyle bir önkoşulu olsaydı, “çağrı”ya uymayı düşünmezdik bile.
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“Çağrı” ertesinde GK içinde yer alan “eski üyelerin” “çağrı”yı tebliğ
etmekle görevli sekreter yoldaşla yaptıkları görüşmeler, konuya ilişkin GK’nın yazıları ve “çağrı”ya uyan “eski üyelerin” TKKKÖ
GMK’sına verdikleri raporlar ve ayrıca GMK’nın 1. Ve 2. Toplantı
raporları böyle bir önkoşul bulunmadığını belgelemektedir. Bu belgeler, aynı zamanda bugünkü gelişmeleri o günlerden görebildiğimizi
ve olağanüstü tedbirlerin gerekliliğini savunmakta ne kadar haklı
olduğumuzu da göstermektedir. “Çağrı”nın tebliği sırasında GK’lı
eski üyeler ilk önce bu “çağrı”nın gerekçesini sormuşlar ve “çağrı”nın
gerekçesi olmadığı cevabını almışlardır. GK’lı “eski üyeler” bu görüşmelerde “çağrı”nın iki türlü gerekçesi olabileceğini, bunlardan
birisinin tek meşru proleter sosyalist örgütün TKKKÖ olduğu, bunun
dışında kalanların kaçanlar göçenler, burjuvazinin beşinci kolları, 12
Eylülcüler olduğu, bunlara son bir şans tanımak için bir af çıkarılması
biçiminde olabileceğini, diğer gerekçenin ise, tasfiyeciliğin sonucunda hareketin bölündüğü ve yeniden birliğin sağlanması” biçiminde
olabileceğini, ileride yeniden tasfiyeciliğe açık kapı bırakmamak için
bunun resmen belirlenmesi gerektiğini savundular. Ama buna karşı
“çağrı”nın hiçbir gerekçesi ve koşulu olmadığı bir tartışma platformu
sağlandığı, tarafların görüşlerini ve iddialarını savunmak ve tartışmak
üzere bu platformda yer alacakları anlatıldı. Hatta GK’lıların “ilke
olarak ‘çağrı’yı kabul ediyoruz, ama bunun gerçekleşebileceği biçimi
yaratmak gerekir” şeklindeki sözlerine karşı, “bunun biçimi yok, sen
gel de, istersen ilke olarak kabul etme” denildi.
Sözlü görüşmelerde GK’lı “eski üyeler” tarafından belirtilen “çağrı”nın gerekçesinin açıkça belirlenmesi gerektiği konusunda GK’nın
Mayıs 83 tarihli “Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü
GMK’sına ve tüm yoldaşlara açık Mektup”unda şöyle değinilmektedir86 :
“Çağrı’nın ikinci eksikliği açık bir gerekçesi olmamasıdır. Biz bu
‘çağrı’nın gerekçesini tasfiyeci uygulamaların iptal edilmesi olarak
anlıyor ve bu nedenle ‘çağrı’yı kabul ediyoruz. Fakat ‘çağrı’nın gerekçesi olarak, açıkça bu ifade edilmediği için, ‘burjuvazinin ajanl arından arınmıştık, ama onlara son bir şans tanıyoruz’ şeklinde bir
yoruma açık kapı bırakmaktadır. Zaten biz de böyle muğlak noktala-
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rın netleştirilmesi için yukarıda anlattığımız yazımızın cevaplandırılmasını istemiştik.”
GK, bu açık mektupla, “GMK’YI BİR KERE DAHA GK’NIN VE
GMK ÖRGÜTLENMESİ DIŞINDAKİ DİĞER BÜTÜN YOLDAŞLARIN
VARLIĞINI TANIMAYA ÇAĞIR”mıştır. Ancak GMK’nın bu çağrıya
olumlu bir cevap vermemesi üzerine, GK’nın kararına uygun olarak
GK’lı “eski üyeler” birliğe hizmet etmek için ”Çağrı”ya uymuşlar,
GMK’ya verdikleri başvuru dilekçelerine GK’nın bu açık mektubunu
da ekleyerek, bu yazıda anlatılanları savunmak üzere “çağrı”ya uyduklarını belirtmişlerdir.
Bu sırada, yine bizlerin “muğlak noktaların netleştirilmesi” talebimize bir cevap olarak 2. GMK toplantısı
“1- Raporda size karşı ‘hizip’ nitelemesi kullanılmamıştır.”
“2- Örgüt üyelerimizin güvencesi, örgütümüzün demokratik merkeziyetçi anlayışı ve bu anlayışa bağlı olan tüzüğümüzdür. Başka
türlü hiçbir güvence söz konusu değildir.”
“3- H’nin üyelik sorunu GMK’nın aldığı karar doğrultusunda kendisinin tutumuna kalmıştır” kararlarını almıştır.
Daha sonra “Çağrı”ya uyan GK’lılar kendilerinden istenen raporlarda, GMK’nın son kararında da anlatıldığı gibi, GK’nın meşruluğunu ve görüşlerini savunacaklarını belirtmişlerdir. Bu raporlar kabul
edilerek kendilerine görev verilmiştir.
Sonuç olarak, aylarca devam eden bu süreç sırasında, “Çağrı”ya
GK’lıların GK’nın meşru bir Kurtuluşçu örgüt olduğunu savundukları,
(GK’lı eski üyelerin başvuru dilekçelerine ek olarak verdikleri GK’nın
Mayıs 83 tarihli yukarıda değinilen Açık Mektup’un bizzat konusu
GK’nın meşruluğu ve tanınması gerektiğidir) ve TKKKÖ’nü tek meşru
proleter sosyalist örgüt olarak görmedikleri, bunların eşitlikçi bir biçimde birleştirilmeleri gerektiğini, yani hareketin bölünmüş olduğunu
savundukları, başta GMK olmak üzere, herkes için çok açıktır. Bu
bilinmesine rağmen GK’lı eski üyelerin başvuruları kabul edilmiş ve
kendilerine görev ve raporlar (GMK, YK, çalışma alanının raporu)
verilmiştir. Çünkü “Çağrı”nın resmi bir gerekçesi olmadığı gibi,
“TKKKÖ’nü tek meşru proleter sosyalist örgütlenme olarak” biçimin-
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de bir önkoşulu da yoktur. “Çağrı”nın mantığı, “ayrıldı atıldı”, tasfiyecilik, hizip vb. gibi GK’nın meşruluğunun da bu platformda tartışılm asını içermektedir.
Bugün GMK artık bu tartışmayı sona erdirmek tavrına girdiği içindir ki, şimdiye kadar olan kendi kararlarıyla çelişmeyi bile göze al arak eski “Çağrı”ya yeni ön8 koşul getirmektedir! Durumun saçmalığını vurgulamak için bir kere daha belirtelim ki eğer böyle bir ön koşul
olsaydı GK’yı meşru olarak kabul etmenin bizce tasfiyeciliğin aklanması anlamına geleceği nedeniyle çağrıya uymayacağımız söz konusu olmayacağı gibi, yine bu görüşümüz bilindiğinden, bize ciddi
olarak böyle bir çağrı yönetilmezdi bile.
Öte yandan, son karardaki ifadeyle, “yapılan çağrının kendi örgütlerine değil, yalnızca aralarında eskiden üye olan kişilere yapılmış bir
çağrı olduğu tespiti” bizim kendi tespitimiz değil, bizzat GMK’nın süreç boyunca almış olduğu tavırdır. Mayıs 83 tarihli Açık Mektup’ta da
belirttiğimiz gibi “yazımız GK imzasını attığımız, GMK’nın GK’yı m uhatap almadığı, çağrının GK’ya değil yalnızca eski statülülere olduğu” gerekçesiyle cevaplandırılmamıştı. GMK’nın bu gerekçesinden
de anlaşılacağı gibi bu tespit bize değil GMK’ya aittir. Zaten pratikte
de eski üye olmayıp da TKKKÖ’lye tek tek başvuranlardan ön koşul
olarak özeleştiri istenmesi bunların doğrudan üye yapılmamalarıyla
da, GMK tarafından “çağrı”nın yalnızca “eski üyeler”e uygulandığı
görülmüştür. Biz ise başından beri bunun tersini savunduk. Hareketimizin içinde bulunduğu bunalımın ancak –eski üye olsun veya olmasın- kollektif iradenin bütününü içeren bir işleyişle olabileceğini,
çağrının bu yüzden eksik olduğunu anlattık. Bu konuda Mayıs 83
tarihli açık mektupta şunları söylüyorduk:
“Bugün hareketimizin kollektif iradesinin bütününü GMK’nın oluşturduğu ‘yeni’ örgütlenme içermektedir. Kollektif iradenin bir parçasını GK oluştururken, bir kısım yoldaşlar da tek tek yoldaşlar olarak
bulunmaktadır. Bu durumda, içinde bulunduğumuz bunalımı ne tek
başına GMK, ne oluşturduğu ‘yeni’ örgütlenme, ne GK, ne de diğer
tek tek yoldaşlar çözebilir. Ancak bunların –eski statülü olsun veya
olmasın- tümünün oluşturduğu bir kollektif irade bunu başarabilir.

KURTULUŞ

369

İşte tam üyeli toplantıda alınan ‘çağrı’ kararı bu anlamda büyük
olumluluk taşımaktadır. Elbette bu olumluluk ‘çağrı’nın, kollektif iradenin GMK’nın oluşturduğu ‘yeni’ örgütlenmeyle sınırlı olmadığının
kabulü şekliyle anlaşılması şartıyladır. Öte yandan ‘çağrı’ yalnızca
eski ‘statü’lüleri muhatap aldığı için eksiktir; çünkü eski ‘statü’lüler
hareketimizin kollektif iradesinin bütününe tekabül etmemektedirler.
GMK’nın oluşturduğu yeni örgütlenmede olduğu gibi GK örgütlenmesinde de, bunların dışında eski ‘statü’lü olmayan yoldaşlar bulunmaktadır.”
Daha sonra çağrının bu eksikliği “eski üye” olmayanlara karşı alınan tavırda açıkça ortaya çıktı.
Yine son kararda yer alan “Geçen süre içerisinde de çözümün
olanaksızlığı GK-Kurtuluş’un varlığını devam ettirme kararlılığı ve
çözümün ancak ve ancak ‘bölünmüş olan Kurtuluş hareketinin bu
bölünmüşlüğünün bir parçayı oluşturan tasfiyeci merkez hizibin yeni
örgütlenmesi TKKKÖ tarafından kabul edilmesi ve GK-Kurtuluş’un,
Kurtuluş’un meşru bir örgütlenmesi olarak kabulü ile eşit şartlarda
yapılacak olan bir Birlik Kongresi’nde olabileceği teziyle ortaya çıkmıştır” ifadesi gerçekleri doğru olarak yansıtmamaktadır. Çünkü bu
tez GK tarafından başından beri savunulmaktadır ve yeni olarak son
dönemde geliştirilmiş bir tez değildir. Yine Mayıs 83 tarihli Açık Mektup’da aynen şu satırlar yer almaktadır:
“Bizce ‘çağrı’nın diğer bir eksikliği de örgütsel birliğin gerçekleştirilme biçimini içermemesidir. Bu biçim kollektif iradenin bütün parçalarının eşitlikçi bir biçimde birleştirildiği –anlayış birliğine dayanan bir
güven ilişkisi olmadığına göre- tartışma hakkının tasfiyeye uğramamanın güvencelerinin olağan bir tüzükle değil yaşadığımız olağanüstü koşullara uygun olağanüstü tedbirlerle alındığı bir biçim olmalıdır.
Böyle bir biçim bir tarafın tam yetkili diğer tarafın tam teslim olduğu
bir biçim olamaz. Eşit oranlarda temsil olunan birlik kongresi, bütün
tarafların güvenoyunu alan bir komisyonun örgütsel birliği inşa etmesi vb. biçimlerde gerçekçi ve eşitlikçi çözümler sağlanabilir.”
Dolayısıyla GK’nın tavrında da çağrıya uyan eski üyelerin tavrında da bir değişiklik yoktur. Değişiklik yalnızca GMK’nın tavrındadır.
GMK bir kere daha muhaliflerden kurtulma çabalarına girişmiş, yine
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tasfiyeciliğe başvurmuştur. Yeni tasfiyeci uygulamalar aynı zamanda
yukarıda aktardığımız sözlerimizin tasfiyeciliğe karşı olağanüstü tedbirler talebimizin ne kadar haklı olduğunu da göstermektedir. Yeterli
güvence olduğu iddia edilen olağan tüzük ne tartışma ve yoldaşlarla
görüşme, yazıların yayınlanması, haklarının korunmasını sağlamış,
ne de yoldaşların tecrit edilmesini, “örgütün dış halkalarına itilmesini”
son olarak da bir kere daha atılmalarını engelleyebilmiştir. Gerçekten
de, daha önce sözlü olarak gerçekleşeceği konusunda güvence verilen tartışma platformu çağrıya uyan GK’lı eski üyeler için geçerli olmamıştır. Bu yoldaşların çeşitli görüşme talepleri ancak karşı tarafın
talebiyle çakıştığında yerine getirilmiş, daha doğrusu kendi talepleri
yüzünden değil, görüşmek istedikleri yoldaşların talepleri sayesinde
görüşebilmişler; görüşme taleplerinin çoğu ise yerine getirilmemiş,
hatta bazı yoldaşlara, bu taleplerin haber bile verilmediği ortaya çıkmıştır. Belge niteliğinde 44 adet yazının yayınlanmasını talep etmişler, bu yazılardan biri bile yayınlanmamıştır. Öte yandan birbirinden
başka kimseyle temas edememeleri için hepsi aynı göreve verilmişlerdir. Son olarak da bir kere daha sorgusuz sualsiz atılmışlardır. Bu
olgular, tasfiyeciliğe karşı olağanüstü tedbirleri içeren eşitlikçi bir
çözümü savunmaktaki haklılığımızı somut olarak göstermektedir.
Son kararda işaret edilen diğer bir nokta da, iki örgütün birlikte var
olduğu ve GK’lı eski üyelerin çağrıya uyduğu koşulların “MarksistLeninist örgüt anlayışımızla bağdaşmaz olduğu gibi pratikçe de örgütsel varlığımızı ciddi tehlikeler altına sokmaktadır” biçimindeki iddiadır. Bu iddia mevcut durumun arzu edilmeyen karmaşık ve olağanüstü bir durum olması ve örgütsel birliğin sağlanamaması anlamında belli ölçüde doğruluk taşımaktadır. Ama bu durumun ortaya çıkmasının da ortadan kaldırılmasının da sorumlusu, GK değildir. Bölünmüşlüğün yaratıcısı “kendisini yeniden üreten” GMK’nın hareketimizi bir bütün olarak tasfiye girişimi olduğu gibi örgütsel birliğin
önüne engel çıkartan da GK değildir.
Aksine GK, “çağrı” kararının alındığı andan itibaren bu çağrının
örgütsel birliğin sağlanabileceği sağlıklı ve gerçekçi biçimleri içerm ediği için eksik olduğuna işaret etmiş, örgütsel birliğin sağlanabileceği
biçimleri kendisi savunmuş, GMK’nın GK’nın ve diğer yoldaşların
varlığının tanınması çağrısına olumlu cevap vermediği noktada, ha-
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reketin genel çıkarlarını kendi örgütsel çıkarlarının önüne koyarak,
birliğe hizmet etmek için eski üyelerin çağrıya uyması kararını almıştır. Ama bu kararla, bölünmüşlüğün ortadan kaldırılamayacağın, örgütsel birliğin sağlanamayacağını da açıkça belirtmiştir. Mevcut ilişkilerin yarattığı pratik tehlikeler ise TKKKÖ için olduğu kadar GK için
de geçerlidir. Hatta şimdiye kadar hiç GK’dan TKKKÖ’ye bu anlamda
bir zarar gelmemiş olmasına karşılık bunun tersinin defalarca söz
konusu olmuş olması yüzünden bu, GK için çok daha fazla geçerlidir.
Ama GK, yukarıda da belirttiğimiz gibi, hareketin birliğine hizmet
edebilmek için kendi örgütsel çıkarlarından böyle bir “fedakârlığa”
gitmiştir. Bu olağanüstü koşulların, bölünmüşlüğün aşılması da, mutlaka bütün tarafların belli “fedakârlıkları” göze almasını gerektirmektedir.
Ancak son karardan da anlaşıldığı üzere, GMK, pek böyle “fedakarlıklara” yanaşmak niyetinde değildir. “Çağrı”nın yapıldığı dönemde belli ölçüde gerilemiş ve bir açıdan iflas etmiş olan her şeyi kendinden başlatıp, kendinde bitirme anlayışı GMK’da yeniden tırmanmaktadır. Mayıs 83 tarihli açık mektubumuzda GK’nın varlığını tanımaya yanaşmayan bu anlayışı şu sözlerle anlatıyorduk.
“Kendi dışındakilerin mevcudiyetini bile kabul etmeyen bu tavır,
‘herkes dağıldı, bir tek bize kaldık’ anlayışının uzantısıdır. ‘Örgütümüz dimdik ayaktadır’, ‘örgütün dışına düşenler döneme ayak uyduramayanlardır’, “kaçanlardır, göçenlerdir” , “burjuvazinin beşinci kollarının, apoletsiz 12 Eylülcüleri tasfiye ettik arındık’ mantığının devamıdır. Hareketin içinde bulunduğu –merkez hizbin tasfiyeci saldırısı ortaya çıkan- bunalımı, örgütsel bölünmüşlüğü yok saymak, gözlerden gizleyebilmek için ortalığı güllük gülistanlık göstermeye çalışan ‘parti inşa süreci’ başlatan, tüm üyeli GMK toplantısını “yalnızca
bir kurumun işletilmesi” olarak niteleyen bu mantık artık iflas etmiştir.
Bu iflasın en açık göstergesi, bizzat tüm üyeli GMK toplantısının
gündemdeki sorunları çözememesi, bu sorunların varlığının resmen
belgelenmesi, merkez hizbin ‘parti inşa sürecinin’ temel belgeleri
olarak getirdiği ‘yeni’ program ve ‘yeni’ tüzüğün yürürlükten kaldırılması ve ‘çağrı’ kararıdır. Bu, hareketin içinde yaşadığı bunalımın ve
bölünmüşlüğün açık kanıtlarıdır.”
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Bugün ise, aynı mantık değişik bir noktaya varmıştır. Artık GK’nın
varlığı kabul edilmek zorunda kalınmıştır. Çünkü bizzat GK kendi
faaliyetiyle varlığını kanıtlamıştır. Ama bu defa da GK Kurtuluş’un
dışında bir örgüt olarak değerlendirilmekte ve GK’nın meşru olduğunu, onun Kurtuluş’un parçası olduğunu kabul edenler TKKKÖ’den
atılmaktadır. Yani artık bu karara göre, “GK, Dev-Yol gibi bir örgüttür.” Gerçi bu konuda GMK üyeleri sözlü olarak çelişik ifadelerde
bulunmuşlardır; ama “TKKKÖ’nün tek meşru proleter sosyalist örgüt
olması”, bundan başka bir anlama gelemez.
Son kararın ilginç olan bir yönü de, sözlü konuşmalarda bu kararla tasfiyeciliğin mahkûm edildiğinin iddia edilmesidir. Tasfiyeciliğin
mahkûm edilip edilmemesi bizce hayati öneme sahiptir. Daha önce
de çeşitli kereler ifade ettiğimiz gibi, GK, “kendisini yeniden üreten”
GMK’nın tasfiyeciliğinin bir ürünü olduğu gibi, GK’nın varlığını sürdürmesinin nedeni de tasfiyeciliğin mahkûm edilmemiş olmasıdır.
Son kararda ise, aynen şu sözler yer almaktadır:
“Kendi içinde tartışılabilir yönleri olmasına karşın 12 Eylül öncesinde GMK’da egemen olan birlikçi anlayışı ‘dengecilik’ olarak nit elemek suretiyle kendisini açığa vuran sekter anlayışın, dönemin yarattığı özel koşullar içerisinde dolaylı, dolaysız katkılarıyla örgütüm üzün dışına düşmüş yoldaşları kazanmak birlik anlayışının zorunlu
gereğidir.”
Burada tasfiyecilikten söz edilmediği gibi, sekterlik olarak isimlendirilen anlayışın da “yoldaşların örgütün dışına düşmesinde katkısı”
olduğu söylenmektedir. Yani karara göre yoldaşların örgütün dışına
düşmelerinin belirleyici nedeni, “sekter anlayış” değildir; onun yalnızca katkıları olmuştur. Dolayısıyla bu kararda tasfiyecilik –ne dolaylı
(!) ne de dolaysız olarak- mahkûm edilmemektedir. Bunun “mantıki”
sonucu olarak bizler bir kere daha ayrılıkçılar (tarih tekerrür mü ediyor? olarak damgalanmaktayız: “Ancak ayrıldıkları dönemde ve bugün TKKKÖ’nü tek meşru irade olarak tanımayıp onun dışında bir
örgütün meşruluğunu savunan kişilerin örgütümüze üye olarak kabul
edilmeleri olanaklı değildir.” Bu tespit aynı zamanda, “çağrı”nın çerçevesinin, koşullarının başka bir tahrifi ve ihlalidir. Çünkü “çağrı”,
tarafların “ayrılma” ve “atılma” biçimindeki iddialarını savunmalarını
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ve bu platformda (TKKKÖ’de) bunu tartışmalarını içermekteydi. Tek
yanlı olarak bu tartışmanın da, bu resmi kararla böyle bitirilmesi, yine
GMK’daki tavır değişikliğine, tasfiyeciliğin yeni bir boyuta tırmanm asına tekabül etmektedir.
Başka bir örgüt kurmak için Kurtuluş’tan ayrıldığımız iddiasına ise
şimdiye kadar defalarca cevap verdik. Bizim ayrılmadığımızı, atıldığımız, hatta bir kısmımızın ise, ne atıldığı ne ayrıldığı halde, “kendisini yeniden üreten GMK’nın oluşturduğu yeni örgütün dışında bırakılarak tasfiye edildiğimizi, hizip oldukları iddia edilenlerin ancak bir
kısmının bugün GK örgütlenmesi içinde olduğunu defalarca anlattık.
Tabii bu anlattıklarımızı yoldaşlara ancak kendi imkânlarımızla ulaştırabildiğimiz kadar ulaştırabildik. Çünkü, GMK, verilen bütün sözlü
güvencelerin tersine, çağrıya uyan GK’lı eski üyelerin çeşitli yazıların
dağıtılması talebini hâlâ yerine getirmedi.
Son kararın, GMK’nın tavrındaki yeni bir değişikliğin ifadesi olmasının bir göstergesi de kararın alınış biçimidir. Karara karşı çıkan
bir GMK üyesi, çağrıya uyan GK’lı eski üyelerle tartışmak ve onlardan “örgütsel olarak GK’ya değil, TKKKÖ’ye bağlı” oldukları biçiminde bir yazı istemek (“çağrı”ya uyan GK’lı eski üyeler bu isteğe olumlu
cevap verme eğilimindeydiler) amacıyla beş gün süre talep etmiş,
“eğer onları ikna edemezsem, benim oyumu da sizinki gibi sayın”
demiştir. Ancak GMK çoğunluğu, tasfiyecilikten beş gün dahi gecikmemek (!) için, bu öneriyi kabul etmemiştir.
Peki, GMK’nın acelesi nedir, neden “yangından mal kaçırır” gibi
böyle bir karar almak ihtiyacı duymaktadır? Acil bir tehlikeyle mi karşı
karşıyadır? Pratik anlamda yeni olarak gelişen böyle bir durum yoktur. GMK için mevcut olan tehlike ideolojik bir tehlikedir. Gerçekten
tam konferans öncesi, GMK’nın ani bir tasfiye operasyonu ile GK’yı
savunanlardan kurtulmaya girişmesi başka hiçbir biçimde açıklanamaz. GMK çoğunluğu, kendi görüşlerine güvenmemekte, GK’yı savunanlarla ideolojik mücadeleye cesaret edememektedir. İdeolojik
mücadeleden kaçmak açısından son kararla, bir taşla iki kuş vurmaktadır; hem karşıt görüş sahiplerini tartışma platformundan uzaklaştırmaya girişmekte, hem de tartışmayı ideolojik tezlerden hukuki
bir soruna çekmektedir. İşte GK’yı savunanların sürdürdükleri birliğin
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önüne pratik ve hukuki engeller çıkartmama tavrının hareket ettiricisi,
tam da bu noktada olmuştur. Onlar görüşlerine, tezlerine güvendikleri için Kurtuluş’un resmi ideolojik çizgisinin eninde sonunda kazanacağına güvendikleri için pratik tavizlerden kaçınmamışlardır. Ama
elbette bu politika tasfiyecilerin benimseyebileceği bir politika değildir.
Öte yandan GMK’nın tavrının özgül olan yönü, neden bundan aylar önce değil de ancak şimdi alındığıdır. Örgütün bundan birkaç ay
önceki içyapısının hatırlanması ve objektif bir değerlendirme, böyle
bir kararın bundan belli bir süre önce alınmasının GMK açısından
pek mümkün olmadığını gösterecektir. Örgüt içinde tasfiyeciliğe karşı
oluşmuş olan muhalefetin düzeyi, dün böyle bir kararın alınabilmesine izin vermezdi. Ve gerçekten de izin vermemiş olduğu içindir ki
“çağrı”nın içerildiği kararlarda “TKKKÖ’nün tek meşru proleter sosyalist örgüt olarak tanınması” biçiminde bir ön koşul yoktur. Ve yine
böyle bir karara izin vermemiş olduğu içindir ki, “çağrı” “ayrılma”
“atılma” iddialarını tartışmak üzere platforma davet etmektedir. Ama
ne yazık ki (ve kaçınılmaz olarak) tasfiyecilikle uzlaşma, bugünkü
sonuçlara yol açmış, tasfiyecilik tırmanışa geçerek yeni boyutlara
ulaşmıştır.
Gerçekten de, tasfiyeciliğin bugün bu biçimde “hortlamasının” sorumlusu, tasfiyecilikte uzlaşmadır. “Birliğin” korunması adına, tasfiyeciliğin mahkûm edilmesinin feda edilmesidir. İlk tam üyeli GMK
toplantısı öncesinde, örgüt içinde tasfiyeciliğin yüzü açığa çıkmıştı ve
tasfiyeciliğe karşı çok güçlü bir muhalefet oluşmuştu. Zaten tasfiyecileri tam üyeli GMK toplantısı için zorlayan da bu muhalefet olmuştur.
Fakat bu koşullarda gerçekleşen GMK toplantısında tasfiyeciliği gören ve hatta kendileri de tasfiye edilmiş olan eski merkez üyelerinin
çoğunluğu tasfiyecilerin mahkûm edilmesi tavrı yerine, “birlik” adına
tasfiyecilikle uzlaşma tavrını seçmişlerdir. Özünde tasfiyecilerin –güç
dayatmanın bir biçimi olarak- “örgüt dayatmalarına” teslim olmak
anlamına gelen bu tavrı seçen kendileri de tasfiye edilmiş eski merkez üyeleri, bu tavrı alırken kendilerinin doğru bir anlayışa sahip olmalarının ve örgütü yönetmelerinin yeterli olduğu, tasfiyeciliğin açıkça mahkûm edilmesine gerek olmadığı biçiminde bir mantık yürütmüşlerdir. Halbuki doğruyu bilen birilerinin yönetimde olması yeterli
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değildir. Önemli olan kadroların örgütün bu doğru anlayışıyla eğitilmesi doğru anlayışın resmen bütün örgüte malolmasıdır. Aksi ise,
yanlışın kendisini tekrar tekrar yeniden üretmesini mümkün kılar.
Tam da bu nedenle bugün TKKKÖ içinde tasfiyecilik yeni boyutlara
tırmanmıştır. “Birlik” adına tasfiyeciliğin açıkça mahkûm edilmediği
bu birliğin tasfiyecilikle “birliğin” tercih edilmesi tasfiyecilerin hareketimizin örgütlenmesini tasfiye ederek onun yerine kurdukları yeni
örgütün örgüt platformu olarak tercih edilmesi, bugün tasfiyeciliğin
“TKKKÖ’nün tek meşru proleter sosyalist örgüt” olarak kabul etme ve
bunu kabul etmeyenleri örgütten atma biçimini almasına kadar varmıştır.
Bu sonuçta, “yukarıdakilerin”, “önderlerin” her söylediğinin, yaptığının doğru olduğunu hiç düşünmeden kabul etme, “önderleri”, örgütle özdeş görme anlayışının (bu anlayışa “ağabeycilik” diyelim) hâlâ
hareket saflarında egemen olmasının belirleyici bir önemi vardır. Bu
anlayışla, bugün hiç kimsenin savunmaya cesaret edemediği, çeşitli
tasfiyeci uygulamalar kabul görmüştür. “Askı” kararlarına ses çıkarılmamış, 12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim” yazısı yüzde 99,9’luk
çoğunlukla onaylanmış, geçmişte hareketimizin son derece titizlikle
üzerinde durmuş olduğu ulusal sorun üzerinde sapmalar alkışlanmış,
anti-cunta program ve tüzük kabul edilerek yeni örgüte üye olunmuştur. Elbette Kurtuluş’a karşı girişilen bu tasfiyeci saldırılara o dönemlerde de karşı çıkanlar olmuştur. Ama bunların çoğu örgütten tasfiye
edilmişlerdir ve tasfiye edenlerin de çoğunluğu bugün GK saflarındadır. Merkez Hizbin kurduğu yeni örgütlenme içindeki muhalefet ise,
ancak eski merkez üyelerinin çoğunluğunun görev başında olmadığının ve tasfiyeciliğin bu merkez üyelerine karşı da yöneldiğinin fark
edildiği noktada genel bir isyan halini alabilmiştir. Acıdır ama bunlar
bizim kendi gerçeklerimizdir ve bu çarpıklıkları ortadan kaldırabilmek
için de önce onların mevcudiyetini kabul etmemiz gerekmektedir.
İşte bugün, önemli bir çoğunluk tarafından TKKKÖ’nün meşru
Kurtuluş örgütü olarak değerlendirilmesi, -utanılacak bir durumdur,
ama ne yazık ki gerçektir- bu anlayıştan kaynaklanmaktadır. Hareketimizin örgütlenmesinin lağvedilip, onun yerine tasfiyecilerimiz tarafından yeni programıyla, yeni tüzüğüyle, yeni üyeleriyle, yeni bir örgütün kurulduğu, sokaktaki bir insan için bile tartışma gerektirmeye-
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cek kadar açık bir gerçek olmasına rağmen, yalnızca eski merkez
üyelerinin çoğunluğunun bu örgütü (şimdiki ismiyle TKKKÖ’ye) örgüt
platformu olarak kabul etmelerine bakılarak bu anlayışın etkisi altında olanlar tarafından, TKKKÖ meşru Kurtuluş örgütü olarak görülmektedir. Bu kavrayış, kurumların yerine kişileri geçiren, kurumlara
değil kişilere itaati ve bağlılığı savunan, dolayısıyla “önderler” “yoldan
saparlarsa”, örgütün “doğru yolu bulmasını” dıştalayan bir anlayıştır.
Örgütün “önderleri” bir “sürü” gibi takip etmesine neden olan bu çarpık anlayış kafalarda da yıkılmadıkça önderlerin hatalarının düzeltilmesi de, örgütün doğru yolu bulması da mümkün olmayacaktır, örgütün yanlış bir yola girmesi de kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden her
şeyden önce kişilere bağlı değerlendirmelerin yerini, kurumları temel
alan objektif değerlendirmeler almalıdır. Daha önce tasfiyeciler tarafından yersiz olarak sorulmuş bir soruyu biraz değiştirerek soralım:
“Bütün merkez üyeleri kendilerini boğaz köprüsünden atmaya karar
verirlerse hareketin geri kalanı da onları takip mi etmelidir?” İşte, her
şeyden önce bu soruya HAYIR cevabını vermeyi öğrenmek, ama
yalnızca sözde değil, gerçek davranış biçimi olarak da öğrenmek
gerekmektedir. Ancak ondan sonra, örgüt ve örgüte ilişkin kavramlar
bir anlam kazanabilecektir. Ancak ondan sonra, merkezle örgütün
özdeş olmadığı, merkezin canı isterse örgütü lağvetmeye, yerine
yenisini koymaya hakkı olmadığı kavranabilecektir. Ancak ondan
sonra, merkez üyeleri öyle iddia ediyor diye eskinin yerine kurulan
yeni örgütün, örgütsel olarak eskinin devamı olamayacağı kabul edilebilecektir. Ancak ondan sonra merkez üyelerinin “biz düzelttik” demesiyle bir çarpık anlayışın tasfiyeciliğin ortadan kaldırılamayacağı
anlaşılabilecektir. Dolayısıyla bugün sağlıklı bir gelişmenin ilk şartı,
örgütün kendi kollektif iradesinin bilincine varması ve bunu kullanmasıdır. İletilen görüşleri, kararları, tartışmadan, eleştiri süzgecinden
geçirmeden doğru olarak kabul etmemesidir. Yanlış bulduklarına
karşı gerekli olan örgütsel tepkiyi göstermesidir, kendi görüşlerini
savunmasıdır. Bu mesele artık bir anlamda ahlak, namus, dürüstlük
meselesi haline gelmiştir.
Yaşadığımız süreci tahrif ederek yalan söyleyen tasfiyeciliği yeni
bir boyuta sıçratan GMK’nın son kararı da, böyle kesinlikle onaylanmaması, karşı çıkılması gereken bir karardır. Kararın son dönemde
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yaşadığımız gerçekleri nasıl çarpıttığını, özellikle “çağrı”nın yapıldığı
günkü koşulları bugün kendine hizmet etmesi için geçmişe doğru
nasıl tahrif ettiğini yukarıda anlattık. TKKKÖ’nün tek meşru proleter
sosyalist örgüt olması ve GK’nın meşruluğu konusunu bir kere daha
anlatalım.
Bugün, geçmişteki Kurtuluş örgütünün hukuken devamı olan hiçbir örgüt bulunmamaktadır. Çünkü hareketimizin resmi örgütlenmesi,
merkez hizip tarafından lağvedilerek ortadan kaldırılmış, yani tasfiye
edilmiştir. Merkez hizip tasfiye edilenleri dışında bırakarak, yeni bir
örgüt kurmuştur. İlk tam üyeli GMK toplantısında eski merkez üyelerinin çoğunluğu tarafından tanınan bu örgüt, aynı toplantıda TKKKÖ
ismini almıştır. Tasfiye edilen yoldaşlardan, tasfiyeciliğe karşı izlenecek mücadele biçimi üzerinde anlaşanlar ise, bugün GK adıyla bilinen örgütlenmeyi oluşturmuşlardır. GK, hukuken Kurtuluş Örgütü’nün resmi temsilcisi değildir; ama TKKKÖ de hukuken Kurtuluş
Örgütü’nün resmi temsilcisi değildir. Çünkü o da Kurtuluş Örgütü’nün
devamı değil, yeni bir örgüttür. Üstelik o, eskisinin yerine, eskisi tasfiye edilerek kurulmuştur. Yani hukuken, örgütsel devamlılık bakımından, GK TKKKÖ ile en azından eşittir, eşit ölçüde meşrudur.
Öte yandan, tasfiyeciliğin bir ürünü olarak doğan GK, tasfiyeci
saldırıya karşı Kurtuluş’u savunmak üzere oluşmuştur. GK tasfiyeci
saldırının, hareketimizin resmi ideolojik çizgisine karşı hareketimizin
geçmişten beri içinde taşıyıp getirdiği başka bir ideolojik çizginin,
küçük-burjuva sosyalizminin ayaklanmasından ve kendince “uygun”
bulduğu koşullar altında bu ideolojiyi resmileştirmeye egemen kılmaya kalkışmasından kaynaklandığını tespit etmiş; tasfiyeci küçükburjuva ideolojik çizgiye karşı, hareketimizin resmi ideolojisine, prol etarya sosyalizmine sımsıkı sarılarak, ondan çıkartılması gereken
pratik sonuçlar bakımından teorik tezlerimizi netleştirerek savunmuştur. Yani ideolojik açıdan da GK, proletarya sosyalizmi, Kurtuluş zeminine basan meşru bir örgüttür.
TKKKÖ ise, yine tasfiyeciliğin bir ürünüdür. Ama o, GK’nın tersine
tasfiyecilerin kurdukları bir örgüttür. Tasfiyeciler, kendilerine karşı
oluşan muhalefet nedeniyle küçük-burjuva sosyalizmini resmileştiremedikleri için TKKKÖ hâlâ ideolojik açıdan proletarya sosyalizmi
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Kurtuluş zeminine basan bir örgüttür. Tasfiyecilik ve küçük-burjuva
sosyalizmi açıkça mahkûm edilemediği için de kendi içinde bunları
taşıyan bir örgüttür. Son olarak üyeleri açısından, GK da TKKKÖ de
hareketimizin örgütlenmesinde yer almış yoldaşlardan, Kurtuluşçulardan oluşmuştur. Bütün bu nedenlerden dolayı, GK da TKKKÖ de
hareketimizin kollektif iradesi içinde olan. Hukuken eşit ölçüde meşru
iki Kurtuluşçu örgüttürler; ikisi de Kurtuluş’un parçasıdırlar.
İşte bütün bu nedenlerden dolayı, örgütsel bölünmüşlük yani
TKKKÖ’nün de, GK’nın da ayrı ayrı örgütsel varlıkları doğrudan doğruya tasfiyeciliğin bir ürünü olduğundan, bizler örgütsel birliğin sağlanabilmesi için tasfiyeciliğin ve onun kaynaklandığı küçük burjuva
sosyalizminin mahkûm edilmesi gerektiğini, gerçek örgütsel birliğin
ancak böyle bir anlayış birliği, proletarya sosyalizmi üzerinde olabileceğini savunmaktayız.
Anlayış birliğinin sağlanabileceği örgütsel biçimin ise, kollektif iradenin bütününü içeren, parçaları eşitlikçi bir biçimde birleştiren bir
biçim olması gerektiğine inanmaktayız. Bu anlayışımıza uygun olarak da “çağrı”nın o biçimiyle örgütsel birliği sağlayamayacağına işaret etmiş ama birliğe hizmet edebilmek, pratik engel çıkartmamak
için çağrılıların çağrıya uyması kararımızı almıştık. Uğun gelinen
nokta, bir anlamda, bizim savunduğumuz görüşün haklılığını göstermektedir. Ama savunduğumuz sağlıklı çözüm biçimi kabul edilmediği
için, birliğe yaklaşılmamakta, aksine uzaklaşılmaktadır.
Daha önce de sürekli vurguladığımız gibi, hareketin gerçek birliğini sağlayabilmek için anlayış birliğini sağlamak, proletarya sosyalizmi
üzerinde birleşmek, tasfiyecilikten, küçük-burjuva sosyalizminden
arınmak gerekmektedir. Bu konuda GK tarafından geliştirilen teorik
tezler karşısında henüz TKKKÖ’nün resmileşmiş bir tavrı yoktur.
Ama önündeki konferansın gündem maddelerine sağdık kalındığı
takdirde. Şimdiye kadar muğlak olan, henüz bir cevap verilmemiş
olan konulardan TKKKÖ’nün resmi tavrı belirlenecektir. Eğer gündemdeki sorunların üzerinden atlayabilecek olağanüstü bir cambazlık sahneye konulması gibi olağandışı bir durumla karşılaşılmazsa,
artık TKKKÖ, ya proletarya sosyalizminden, ya küçük-burjuva sosyalizminden yana tavrını alacak, örgütün ideolojik çizgisi netleşecektir.
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Böylece, resmi çizgiyle çelişmeden iki karşıt görüşün de örgüt
içinde var olabilmesini mümkün kılan bugünkü özel durum ortadan
kalkacak, örgütün resmi çizgisi belirlenecektir. Bizim istediğimiz elbette proletarya sosyalizminin TKKKÖ’ye egemen olması, küçük
burjuva sosyalizminin ve tasfiyeciliğin mahkûm edilmesidir ve bütün
çabamızı da buna yardımcı olabilmek için harcayacağız. Ama tam
konferans arifesinde, proletarya sosyalizminin en tutarlı savunucularının, GK’yı, onun meşruluğunu ve görüşlerini savunanların bir kere
daha tasfiye edilmesinin umutlarımızı zayıflattığını söylemeden geçemeyeceğiz.
Yukarıda da vurguladığımız gibi, tam konferans arifesinde proletarya sosyalizmi ile küçük-burjuva sosyalizmi arasındaki ideolojik
mücadelenin en kızgın savaş anında, GK’nın görüşlerini, meşruluğunu savunanlar, proletarya sosyalizminin en tutarlı savunucuları bir
kere daha tasfiye edilmektedirler. Yeni tasfiye dalgası bir önceki gibi
tahrifatlar ve yalanlarla birlikte gelmiştir. Tasfiyecilikte uzlaşma, tasfiyeciliğe teslim olma, giderek tasfiyecilerle her bakımdan aynılaşm ayı, onların bakış, üslup ve yöntemlerinin de benimsenmesini getirmektedir. Bu bakımdan yine geçmiş tasfiye dalgasında olduğu gibi,
yalanlar, cevap hakkı elinden alınmış (örgüte görüşlerini iletme hakkı
anlamında) yoldaşlara ilişkin aşağılık iftiralar, çok şaşırtıcı olmamalıdır. Sun’i düşmanlık tohumlarının atıldığı, yoldaşların birbirine selam
vermediği, birbirini aşağıladığı böyle bir ortamı yurt içinde bundan iki
yıl önce yaşadık. Yapılan aşağılık iftiralar bir bir tasfiyecilerin suratl arına çarpıldı. Ama yaratılan sübjektifleşmenin izleri hâlâ tamamen
ortadan kaldırılamadı. Tasfiye edilen güven ortamının yeniden kurulması mümkün olamadı.
Şimdi aynı oyun yeniden sahneye konmaktadır. Yurtdışında işler
daha hızlı gelişebildiği için orada aynı oyun, son GMK kararının hemen ardından oynanmaya başlamıştır. Ucuz tezgahlarla, yoldaşların
birbirlerinin görüşlerinden, gelişmelerden haberdar olması, yoldaşların birbiriyle toplanması, tartışması engellenmeye çalışılmaktadır.
Görüşmeyi, tartışmayı –hele yurt dışında- tümden engellemek, çok
açıktır ki, mümkün değildir. Sanki bunu birkaç gün engellemek, ertelemek, tasfiyeciler açısından büyük kardır, zaferdir. Bütün bunlar,
tasfiyecilerin, önce tartışmayı hukuk sorununa hapsetmeye çalışm a-
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ları, sonra da yalanlar, iftiralar temeli üzerinde sun’i düşmanlıklar
yaratarak yoldaşlar arasındaki diyalogu, tartışma ortamını yok etmeye çalışmaları, onların kendilerine ve görüşlerine güvenmediklerini,
ideolojik mücadeleden kaçmaya çalıştıklarını, duygusal temeller üzerinde yoldaşları kemikleştirerek saflar, “örgüt” oluşturmak istediklerini
göstermektedir. Biz bu “kafayı” bu çarpık anlayışı çok iyi tanıyoruz.
Dev-Yol’la aramızda çıkmış olan çatışmaların nedenini ve karakterini
hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bu bakımdan, durum daha da vahimdir.
Hepimiz sun’i kemikleşmenin sakatlığının ve zararının, yaşamış ol arak bilincinde olmamıza rağmen bu defa aynı çarpık mantığın kendi
saflarımızda boy vermesi çok daha acıdır.
Bu mantığa karşı son derece duyarlı ve titiz olunmalı, tasfiyecil erin aramızda sun’i düşmanlıklar temeli üzerinde saflar yaratmalarına
izin verilmemeli, ucuz oyunları boşa çıkartılmalıdır. Daha sonradan
kimsenin savunamadığı iğrençliği tescillenen “12 Eylül Hizbini
Mahkûm Edelim” yazısı biçiminde bir yazı daha üretilememeli; tasfiyeciler aynı tavrı tekrarlamaya kalksalar da örgüt böyle bir tavrı
onaylamamalı ve tecrit etmelidir. Çünkü bizim ihtiyacımız düşmanlık
değil, diyalogdur. Görüşlerimizin tartışılması hepimizin çıkarı olmalıdır. Tartışmadan ideolojik mücadeleden kaçanlar, bunu hukuki vb.
gerekçelerle engelleyenler, görüşlerine güvenemeyenlerdir. Bizler
görüşlerimize güveniyoruz, proletarya sosyalizmine güveniyoruz; er
geç proletarya sosyalizminin kazanacağından şüphemiz yok. Bizler
hareketimizin kollektif iradesine, proletarya sosyalistlerine güveniyoruz. Çünkü onlar, proletarya sosyalizmi uğruna bu saflarda yer almışlardır. Proletarya sosyalizmi uğruna bu mücadeleye atılmışlardır. İşte
tasfiyeciler de, tam bu nedenle hareketin birliğinin sağlanmasından
korkmakta, birliğin önüne sun’i engeller çıkartmaktadırlar; bu nedenle
bölünmüşlüğün giderilebileceği kollektif iradenin yeniden birleştirilebileceği gerçekçi çözümleri kabule yanaşmamaktadırlar. Bizler ise,
kollektif irade gerçekten demokratik ve eşitlikçi bir biçimde birleştirildiği takdirde, görüşlerimizi tartışma özgürlüğü sağlandığı takdirde,
görüşlerimizin büyük ölçüde benimseneceğinden eminiz. Bu yüzden
birlikten korkmuyoruz ve hareketimizin birliğinden yanayız.
Sonuç olarak; bugün TKKKÖ içinde yer alan proletarya sosyalistleri, yoldaşlar! birlikte yaşamış olduğumuz süreci yalanlarla tahrif
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eden, tasfiyeciliği yeni bir boyuta sıçratan, birliğe değil ayrılığa hizmet eden son GMK kararına karşı çıkın! Bu artık komünist kişilik,
dürüstlük meselesi olmuştur. GK Kurtuluşun8 meşru bir parçasıdır.
Artık GK’yı savunmak tasfiyeciliğe karşı mücadele edip etmemenin
kriterlerinden biri olmuştur. Ya GMK’nın son kararı karşısında sessiz
kalınacak, tasfiyeciliğe teslim olunacak, “birlik” adına ayrılık onayl anacaktır; ya da, tasfiyeciliğe karşı mücadele edilecek ve GK’nın meşruluğu savunulacaktır. Proletarya sosyalizminin çıkarları ikincisini,
tasfiyeciliğe karşı uzlaşmaz bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bu yüzden, örgütten atılmaktan korkmadan GK’nın meşruluğunu savunun!
Öte yandan bu çağrımıza, bizim kastetmediğimiz anlamlar yüklenmemelidir. Bu çağrımız, TKKKÖ’den ayrılıp GK’ya katılma çağrısı
değildir. Elbette GK tasfiyeye uğrayan yoldaşları kucaklayacaktır.
“Ama şimdiye kadar olduğu gibi, şimdi de sizleri TKKKÖ’den ayrılıp
GK’ya katılmaya çağırmamaktayız. Bu tavrımız, aynı zamanda bizim
ayrılmadığımızın, ayrılıkçı ve bölücü olmadığımızın da kanıtıdır. Bu
tavrımızın nedeni hala TKKKÖ’yü Kurtuluş’un bir parçası olarak
görmemiz ve Kurtuluş’un birliğinin parçalarının birleştirilmesiyle sağlanabileceğine inanmamızdır. Bu bakımdan, TKKKÖ, Kurtuluş zem ininde, proletarya sosyalizmi zemininde kaldığı sürece, bu tavrımız
değişmeyecektir. Ama elbette bu tavrımız, görüşlerimizden vazgeçmemiz GK’nın meşruluğunu savunmaktan vazgeçmemiz anlamına
gelemez. Çünkü tasfiyecilik mahkûm edilmediği sürece, GK’yı savunmak demek, Kurtuluş’u savunmak demektir.
Bu yüzden BÜTÜN PROLETARYA SOSYALİSTLERİNİ TASFİYECİ
SALDIRIYA KARŞI KURTULUŞ’U SAVUNMANIN BİR PARÇASI OLARAK
GK’NIN MEŞRULUĞUNU SAVUNMAYA, PROLETARYA SOSYALİZMİNİN
BİRLİĞİ, TASFİYECİLİĞİN VE KÜÇÜK BURJUVA SOSYALİZMİNİN SAFLARIMIZDA MAHKUM EDİLMESİ İÇİN TÜM ÇABAYI GÖSTERMEYE; BU
BİRLİĞİN ÖNÜNDEKİ HER TÜRLÜ TASFİYECİ, HİZİPÇİ SEKTER ENGELİ YIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
ZAFER ER YA DA GEÇ PROLETARYA SOSYALİZMİNİN,
MARKSİZM-LENİNİZM’İN OLACAKTIR.

Kurtuluş GK. Ocak 1984.
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HAREKETİMİZİN BAZI SORUNLARI ÜZERİNE - III
İ.HALEF
Bu yazımda geri çekilme taktiği ve 12 Eylül sonrası durumumuz
üzerin8e olan görüşlerimi genel olarak anlatmaya çalışacağım. Yine
bu dönemde meydana gelen bazı sorunları ise başka bir yazıda ele
alacağım. Böylece bu ve bundan sonraki yazım bir bütün olarak 12
Eylül sonrasının kabaca değerlendirmesini içerecektir.
YENİLGİYİ KABULLENMEK GEREKİR
12 Eylül sonrasında Türkiye devrimci hareketiyle Kuzey Kürdistan
ulusal-devrimci hareketi yenilgiye uğradı. Yenilgi, her siyasal hareket
için farklı koşullarda olmasına rağmen, hepsi için geçerli oldu. Bazıları ülke içerisinde örgütlü tüm ilişkilerini yitirdi, bazıları ise örgütsel
ve siyasi faaliyetlerini 12 Eylül öncesiyle hiç kıyaslanamayacak düzeylerde sınırlamak zorunda kaldılar.
Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da toplamsal muhalefetin bilinçli ve
nispeten örgütlü kesimi olan siyasi hareketlerini yenilgisinin yanında
her iki ülkede değişik sınıfsal güçlerin kendiliğinden muhalefetleri de
dağıtıldı. Bunun nedenleri konusunda çeşitli yazılarımızda değerlendirmeler yapıldığı için, ayrıca burada soruna değinmeyeceğim. Benim üzerinde durmak istediğim bir nokta, birçok siyasi örgütün yenilgi
olayını ele alış biçimidir. Diğer bir nokta da; bugün örgütümüzün
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içinde bulunduğu bunalımla öteki siyasi örgütlerin “iç sorunları”nın
karşılaştırılmasıdır.
Yoldaşların yenilgi sorununa bakışları şudur:
“Bu hareketler temsil ettikleri kitlelerden tecrit olmaktan kurtulamamışlar ve askeri diktatörlüğün saldırılarına karşı da kendilerini
koruyamamışlardır. Askeri diktatörlüğe karşı mücadeledeki başarısızlıkları ise, onların kısa zamanda siyasi arenadan çekilmek zorunda kalmalarına neden olmuştur. Her birinin örgütsel varlıkları kesintiye uğramış, örgütlenmeleri dağıtılmış ve siyasi faaliyetleri uzun bir
süre mümkün olamayacak kadar kesintiye uğramıştır. Proleter sosyalist hareketimizin sağında ve solundaki bütün hareketler aynı akıbete uğramaktan kurtulamamışlardır. Hareketimiz ise örgütsel varlığını ve sürekliliğini koruyarak diğerlerinden farklı bir konumda olmuştur. . . Sınıf içinde güç olduğunu iddia eden revizyonist ve oportünist
hareketler sınıfı yüzüstü bırakıp terk-i diyar etmişlerdir. ” (Siyasi Durum ve Görevlerimiz – II)
“Zor ve fırtınalı geçen bu dönem, siyasal ve örgütsel faaliyetin
karmaşık görevlerini, çeşitli siyasi grupların her birinin kendi nitelikleriyle belirlenen zaaflarını da ön plana çıkarmıştır. Siyasi mücadelenin
bu aşamasında, kendilerine çeşitli sıfatlar ve rütbeler takan siyasi
gruplar, dönemin koşullarına uymakta yeterli bilinç ve inisiyatif gösterememiş, bir yıl gibi kısa bir zamanda ezilmişler, çözülmüşler ve gelişmeleri kesintiye uğramıştır. Proleter sosyalist hareketimizin dışındaki bütün siyasi gruplar varlıklarını koruyamaz hale gelmişlerdir.
Dönemin belirleyici koşuları, bugünkü durumuyla onları ideolojik,
teorik ve pratik iflasın eşiğine getirmiştir. Bu dönemin başında devrimci sosyal pratiğin altüst olmasıyla tökezleyip ‘yenilgiyi’ kabullenmek ve mücadeleden çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu anlamda
içinde yaşadığımız dönem siyasi mücadelenin yeni bir aşaması olarak ‘kıldan ince kılıçtan keskin’ bir sırat köprüsüne benzemiştir…
Onlarla yollarımız öylesine ayrılmıştır ki bu, cennetle cehennem kadar farklıdır. Başka bir deyişle, bizimle onlar arasındaki nitel farklılık
daha çok anlam kazanmaktadır. Özellikle mücadelenin bu evresinde
askeri diktatörlüğün istediği biçimde (zorladığı biçimde) savaşı ya da
teslimiyeti kabul edenlerin durumları ortadadır. Kendilerini doğrula-
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mak, varlıklarını ve güçlerini kanıtlayabilmek için bir atımlık barutlarını da tüketmişlerdir… Sonuç olarak da, bu dönemin özgül karakteri
siyasi mücadelenin değişen koşulları ve proleter sosyalist hareketimizin konumuyla belirlenmiştir. Bu durum hareketimizin önderlik görevlerinin daha derinliğine kavranılmasını gerektirmektedir. Bu dönemin aşılması hareketimizin varlığı ve mücadelesi ile kavranılmalıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de proleter sosyalist hareketimiz
belirleyici özelliğini korumaktadır. Hareketimizin bu döneme damgasını vurması çarpıcı bir özellik göstermektedir. (Yeni Dönem, Yeni
Görevlerimiz.II )
“12 Eylül darbesi ile birlikte legal ve yarı-legal örgütler ve partiler
yeni koşullara uyum sağlayamadan ya terk-i diyar etmiş ya da askeri
diktatörlüğün saldırıları ile dağıtılmışlardır. Örgütümüz… varlığını ve
sürekliliğini korumayı başarmıştır. Böylece yeni bir gelenek başlatmış, eski geleneği yıkmıştır. O da burjuvazinin her silahını doğrultması ve saldırısıyla komünist faaliyetlerin ve örgütlerin fiilen ortadan
kalkması geleneğidir… Bu gerçek yakalanmalı ve sahip çıkılmalıdır.
Aynı zamanda yeni bir dönüm noktasıdır. ” (Ekim. Sayı 6.)
Dışarıya gönderdikleri raporlarda da “herkes yenildi, bir tek biz
kaldık”, “60 yıllık geleneği aşmak üzereyiz”, “Sosyalizm bizimle ayakları üstüne oturdu”, “Çekim merkezi olacağız” gibi tespitler yapılarak
aynı doğrultuda görüşler tekrarlanmıştır.
Yukarıda aktardığım alıntılardan da anlaşıldığı gibi yoldaşlara göre ; “biz hariç, diğer tüm siyasi örgütler yenilgiye uğramıştır. Oysa
elimizdeki bilgiler ve ortada var olan gerçekler, yoldaşların bu iddialarını doğrulamamaktadır. Bizim dışımızda da varlıklarını sürdüren
siyasi örgütler vardır.
“Bilindiği gibi örgütümüz iki yıla yakın bir süre dışa yönelik bir siyasi faaliyet sürdürmedi. Aynı dönem içinde bazı siyasi örgütler hem
yayın çıkarıyorlardı hem de başka araçlarla da (bildiri, broşür, pul vb)
faaliyet yürütüyorlardı. Bu konuda isteniyorsa birçok belge gösteril ebilir. Kaldı ki bu dönem içinde sıkıyönetimin açıklamalarından, basın
ve yayın araçlarının aktardığı haberlerden de gerçekleri görebilmek
mümkündür.
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Aslında, kendimizi ele alırken başkalarını ölçü olarak kullanmak
pek sağlıklı bir yöntem değildir. Çünkü bugün diğer siyasi hareketlerde, kendileri için benzer iddialar öne sürmektedirler. Bir çoğuna göre
de bir yenilgi söz konusudur ama, bu onlar için değil, başkaları için
geçerlidir. Bu iddialara, çeşitli siyasi hareketlerin yayınlarında çok
rastladık. Üstelik biz nasıl onlara “yenildiniz” diyorsak, onlar da bize,
“siz faaliyetlerinizi iptal ettiniz”, tatilcisiniz” demektedirler.
Yenilgi sorununa bakış özünde basit bir tartışma konusu değildir.
Öyle olsaydı, üzerinde durmaz, geçerdik. Ayakları yere basmayan,
gerçekleri olduğu gibi göremeyen bir siyasi örgüt, somut koşulların
dayattığı görevlerin altından kalkabilir mi? Gerçekleri biraz abartarak
aktarmak bir dereceye kadar hoş görülebilinirse de, olmayan bir şeyi
gerçekmiş gibi anlatmak doğru bir anlayış mıdır?
Açıktır ki, yoldaşlar, sübjektif değerlendirmelerini, objektif gerçeklerin yerine koymaktadırlar. Bu, çok tutarsız bir mantıktır ve oldukça
tehlikelidir. Somut koşulların somut analizi, politikaların ve taktiklerin
somut gerçeklere dayanması, vb., lâfları herhalde boşuna tekrarlayıp
durmuyoruz. Bunlar, attığımız ve atacağımız adımlara yol gösterici
bir mantığın ifadeleridirler.
Yoldaşları bu sübjektifliğe iten faktörler nelerdir? Biz ortada bilinçli
bir çarpıtma olduğunu zannetmiyoruz, ama, içinde yaşanılan koşulların yoldaşları oldukça etkilediğini söylüyoruz. Bu etkilenme öylesine
dar bir perspektifin oluşmasına yol açmış ki, kendi dışımızdaki gerçeklere gözler kapatılmış, kulaklar tıkanmıştır.
Sosyalizm konusunda iddialı olmak, en doğru ve tutarlı en tutarlı
hareketin Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü olduğunu savunmak yanlış değildir. Tersine gereklidir. Ancak bunu belirli bir mütevazılıkta yapmak ve esas olarak da bu iddiamızı sosyal pratikte
kanıtlayarak dosta-düşmana kabul ettirmek zorundayız. Aksi takdirde, sorunu sadece lâf düzeyinde bırakırsak, iddialarımıza kendimizden başka inanacak kimseyi bulamayabiliriz.
Bugün, örgütümüzün ülke içerisinde varlıklarını sürdüren diğer
örgütlere oranla daha gelişkin olduğu öne sürülseydi, böylesi bir iddia aramızda tartışma konusu olmazdı ve bu genel bir kabul görebilirdi. Ama yazılanlar ne yazık ki bunu anlatmıyor. Yoldaşların bakışı
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farklı olunca bunun izleri birçok şeye yansımamış mıdır? Faaliyetsizliğimiz mazur gösterilirken, örgütsel sorunlar çözülmeye çalışılırken,
bu bakışın etkisiyle davranılmamış mıdır? Bana göre, yapılan eksiklerde ve hatalarda bu sübjektif yaklaşımın ciddi bir etkisi vardır. Kendini bu derece güçlü gören ve kendinden emin olan bir mantık, yanlışlıkları ve eksiklikleri konusunda da kolay kolay geri adım atamaz.
Ta ki gerçeklere kafası çarpıncaya kadar… (Veya yoğun çabalarla
bir ikna sürecine girinceye kadar. )
12 Eylül sonrası dönemi tutarlı bir biçimde tahlil etmek ve yerimizi
doğru saptamak, gelecekte hayata geçireceğimiz politikaların önünü
aydınlatacaktır. Bu nedenle de örgütümüze ve işçi sınıfına karşı sorumluluklarımızı yerine getireceksek, öncelikle gerçekçi davranmalıyız ; doğru ve denetlenebilen ölçülere sahip olmalıyız ; somut koşulları ve en azından temel yönleriyle olduğu gibi kavrayabilmeli, değerlendirmeli ve çıkardığımız sonuçları bu olgulara dayandırmalıyız.
Bu dönemin ilginç bir özelliği de birçok siyasi hareketin içine sürüklendiği duruma benzer bir bunalımla yüz yüze gelmemizdir. Konuyu dağıtacağı için tek tek ele almayacağım ama, bugün bölünen,
dağılan, içinden dumanlar yükselen hareketlerde yapılan tartışmal arı, karşılıklı suçlamaları gördükçe, kendimize bakmadan edemiyoruz.
Hepsinde ortak bir sorun örgüt tartışmalarıdır. (Örgüt anlayışı, tasfiyecilik, hizip vb. ) Yine çoğu, bu durumun temel nedenlerini araştırırken, dikkatlerini sınıftan kopukluğa çevirmektedirler. Belli ki işçi sınıfıyla bağlar sorununda hepimizin sıkıntısı vardır ve üzerinde yükseldiğimiz zeminlerin birbirine çok benzemesi (belki de bazı farklılıklarla
aynı olması), bizleri yine benzer problemlerle karşı karşıya getirmektedir.
İşçi sınıfıyla güçlü bağlar kurmak üzerine kafa yorarken ve bu
doğrultuda adımlar atarken, bu ilginç benzerliği göz ardı etmemekte
yarar vardır. Kendimizle başkaları arasında “cennetle cehennem
kadar farklılıklar” yaratacaksak, bu dönemden sağlıklı dersler çıkarmasını da becermeli ve gerçekten diğerlerinden kendimizi bu noktada da ayırmasını bilmeliyiz.
GERİ ÇEKİLME TAKTİĞİ NEDİR?
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12 Eylül’le birlikte, somut durumun değerlendirilmesi ışığında izleyeceğimiz taktiğin geri çekilme olduğunu saptamıştık. Bu taktik adımın saptanması ve nasıl uygulanacağı üzerinde detaylı tartışmalarımız olmamasına rağmen, kaba hatlarıyla şöyle bir çerçevede görüşlerimiz çakışıyordu : Büyük şehirlere çekilmek ve buraları güçlendirmek (daha sonra bu, doğru bir biçimde sınıfın yoğunlaştığı yerler
olarak da tanımlandı ve sınıfın içine çekilmek değildi, dayanamayacağımız birimleri boşaltmak… düşmanın bütün güçlerinin saldırısından korunabilmek için geri mevzilere düzenli bir biçimde olanaklarımızı, güçlerimizi çekmeli ve bir bozguna uğramanın önünü almalıyız.
Yeni koşullara uygun örgütlenme ve mücadele biçimleri geliştirmeli,
hazırlıklara girişmeliyiz vb. (Bu çerçevede ilk dönemlerde dağıtılan
yazılarda görüşlerimiz anlatılmış olduğu için, onları tekrarlamayac ağım.)
Hareketimizin bu tespiti (geri çekilme taktiği) onun tutarlı bir perspektife sahip olduğunun da göstergesiydi. Askeri Cunta’nın yönetime
elkoymasıyla birlikte birçok siyasi hareketin izleyeceği yol konusunda
şaşkınlığa düşmeleri karşısında, bizim, dönemi ve özelliklerini kaba
bir çerçevede de olsa sıhhatli bir biçimde değerlendirebilmemiz ve
taktik adımımızı, bu dönemi aşabilmenin zorunlu bir gereği olarak
doğru saptamamız, elimize güçlü silahlar vermişti. Sorun, bunları
başarılı bir biçimde hayata uygulamaktan geçiyordu.
Aktif savunma taktiği, direnme taktiği, vb. adlar altında birçok siyasi hareketin o günlerde inşa ettikleri görüşler, sosyal pratik içinde
iflas etti. Daha sonra burjuva politikacılığı yaparak, “biz de geri ç ekilme taktiği uyguluyoruz” diyenler olduğu gibi, soruna dürüstçe yaklaşıp “biz hatalı bir saptama yaptık” diyenler de oldu. Denebilir ki,
Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da adları bilinen ve siyasi mücadelede
ağırlıkları olan birçok hareketin tersine ; 12 Eylül cuntasının niteliğini,
gelişmelerin yönünü, ortaya çıkan durumun ve evrimleşecek olan
sürecin sosyalistlerin karşısına dikeceği görevlerin neler olabileceğini
en doğru olarak ortaya koyan Kurtuluş olmuştur.
12 Eylül’den kısa bir süre içinde o zaman aynı şehirde bulunan
GMK’nın üçte iki çoğunluğu bir toplantı yaparak alınacak tedbirleri
görüşürler, YK’da görevli yoldaşların DB göreviyle de yükümlü olarak
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dışarıya gönderilmesi, kalan GMK üyelerinin PB adıyla örgütlenmel eri ve yürütme görevi sürdürecek bir Sekretarya’nın oluşturulmasını
konuşurlar. Bu konuşma ve eğilimler birkaç gün içinde diğer GMK
üyelerine de (biri de bendim) iletildi. Böylece pratik nedenlerden dolayı bir araya gelinmeden, toplantı yapmış gibi olduk. DB ve PB konusunda ortak bir görüş sağlandıktan sonra PB olarak ülkede görev
yapacak olan bizler, ilk toplantımızda bir Sekretarya oluşturduk. Sekretarya’ya isimleri ben önerdim ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.
12 Eylül’den sonra üç aya yakın bir dönem içinde geri çekilme
taktiğinin uygulanması konusunda aramızda ciddi tartışmalar olmadı.
Bu dönem içinde aklımda yanlış kalmadıysa PB olarak üç toplantı
yaptık. İlk toplantımızda çeşitli tedbirler aldık ve düzenleme kararları
aldık. İkinci toplantımızda tedbirlerle ilgili kararların yanında, siyasi
durumun tahlilini yapmaya çalıştık ve tartışmalarımızı yazıya dökme
kararı aldık. Bu görev bana verilmişti. 12 Eylül’den sonra dağıtılan 2.
Yazının taslağı benim tarafımdan hazırlandı ve bazı düzeltmelerle
onaylandı. (Böyle bir açıklama yapmamın nedeni, “ben de yazı yazdım” diye böbürlenme değildir. Bilindiği gibi, benim program ve başka belgelerde geri çekilme taktiğine karşı çıktığım iddia edilmektedir.
Eğer karşı olsaydım, karşı olduğum şeyi savunan bir yazıyı kaleme
alır mıydım? Ya da yoldaşlar bana böyle bir görev verirler miydi? )
Aramızda sürtüşmelere neden olan asıl tartışmalar üçüncü toplantımızda başlamıştı. Bu toplantı öncesi Sekretarya tarafından belli
görüşler oluşturularak bunlar PB’ye getirildi ve PB’dan bu konularda
destek istendi.
TARTIŞMALARIMIZIN TEMEL NOKTALARI
Sekretarya iki konuda PB’dan yetki istiyordu. Bunlardan ilki varılan noktada siyasi faaliyet (dışa yönelik mücadele) sürdüremeyec eğimiz ve bu nedenle de siyasi faaliyetin durdurulması gerektiğiydi.
Diğeri ise, PB’nin tüm yetkilerinin Sekretarya’ya devredilmesi (oy
hakkımızın Sekretarya’da toplanması) talebiydi.
Bu taleplere şiddetle karşı çıktım. Anlayış olarak, bir örgütün siyasi faaliyet sürdürmemesinin yanlış olduğunu, bunun örgütün kapısını
kilitlemek anlamına geleceğini; özel olarak Kurtuluş örgütünün siyasi
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faaliyetini durdurmasının savunulamayacağını dilim döndüğünce
anlatmaya çalıştım. Sekretarya’dan yoldaşlar onlarla benim aramda
“iki farklı çizgi” olduğunu söylediler. Ben onları koşulları çok abartmakla Cunta karşısında telaş ve şaşkınlığa kapılmakla, başka siyasi
örgütler darbe yedikçe harekete geçerek öneriler sunmakla yanlış
yapıklarını; Sekretarya’nın alınacak önlemler konusunda işi olayların
gelişmesine bıraktığını belirttim. Yoldaşlar ise, dönemin tehlikelerinin
benim tarafımdan kavranılmadığını ileri sürüyorlardı. Örgütümüzün
siyasi faaliyet sürdürecek güçte ve örgütlülükte olmadığını iddia ediyorlardı.
Bu dönemde sayı olarak daha az insanlardan oluşmuş “dar örgütlenme” mantığına yandaştım. Ama sayıca zaten belli olan PB’nin tüm
yetkilerinin Sekretarya’ya devredilmesi, benim kavrayabildiğim örgüt
anlayışıyla çelişiyordu. Hem aynı şehirde bulunacaktık ve ben GMK
(ve PB) üyesi olacaktım ; hem de benim görüşüm (ve oyumun rengi
sorulmadan) alınmadan, benim de adıma siyasi, örgütsel ve pratik
konularda kararlar alınabilecekti. O zaman benim GMK ve PB üyesi
olmamın anlamı neydi? Olayları ve gelişmeleri, yapılan müdahaleleri
bir seyirci gibi izlemenin dışında benim rolüm, objektif olarak kalm ıyordu. Kaldı ki, Sekretarya’yı oluşturan yoldaşlara yönelik değerlendirmelerim de de vardı. (Bunu o zamanda kendilerine açıklamıştım. )
ve onların sadece PB’nin değil, bizim dışımızda da yoldaşlarımızla
konuşarak görüşlerini almalarında yarar görüyordum. Dönemi aşabilmek için buna ihtiyaç vardı.
İtirazlarıma rağmen, oylamada tek başıma kaldım. Sekretarya’da
görevli yoldaşlarla, PB üyesi bir yoldaş ortak tavır aldılar. Böylece
siyasi faaliyeti durdurmak ve PB’nin yetkileriyle davranmak konularında Sekretarya’nın görüşleri kabul edilmişti. DB’daki yoldaşların
görüşlerini almamıştık. Bu durum üzerine GMK ve PB üyeliğinden
istifa ederek, “bana herhangi bir örgüt üyesi gibi muamele edilmesini”
talep ettim. Yoldaşların ısrarı üzerine GMK’dan istifamı geri aldım.
Göstermelik hale dönüşen PB üyeliğinden istifamı ise yoldaşlar reddettiler. Bu gelişmeler üzerine görüşümün alınmadığı ve içinde oyum
da olmayan hiçbir kararın sorumlusu olarak kendimi görmeyeceğimi,
tüm sorumluluğun yoldaşlara ait olduğunu vurguladım.
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Üçüncü toplantımızdan sonra, Sekretarya aldığı yetkileri kullanarak bir yandan siyasi faaliyeti durdurma kararı alırken; diğer yandan
da çeşitli birimlerimize yönelik tedbirler almaya başladı. Bunları Sekretarya’dan bir yoldaşla yaptığımız görüşmelerde öğrenince, sorunun
ele alınışına tekrar karşı çıktım ve “Sekretarya’nın politikası bir sağ
eğilime tekabül etmektedir” dedim.
Yoldaşlar bu eleştirimi ciddi gördükleri için kısa bir süre sonra
PB’yi toplantıya çağırdılar. Bu arada diğer PB üyesi yoldaşla da
(Sekretarya’nın istediği doğrultuda oy kullanan yoldaş) ikili görüşmelerimiz oldu. Bana açıkladığı kadarıyla o da siyasi faaliyetin durdurulmasına yandaş olmadığını, sorunun başka türlü tartışılması gerektiğini öne sürüyordu.
PB’nin dördüncü toplantısında görüşlerimi bir kez daha ve derlitoplu anlatmaya çalıştım. Siyasi faaliyetin iptal edilmesinin doğru
olmadığını, (o zamanda savunduğum görüşlerimi birazdan açıklayacağım) ; alınan örgütsel tedbirlerin yüzeysel olduğunu, birimlerin
kendi başına bırakıldıklarını onlara ne yapacakları, nasıl davranacakları konusunda yol gösterici olunamadığını öne sürdüm. Örgütümüz
içinde daha sonra birçok yoldaşa ve sempatizana söylenen “kendi
başının çaresine bak” sözleri, bu tartışmalarımızın yapıldığı günlerde, özünde bazı birimlerimize uygulanıyordu. (hangi birimlerle ve
hangi yoldaşlarla ilgili ne tür tartışmalar yaptığımızı unutmadan. Şu
anda bunları detaylarıyla anlatmayı gereksiz görüyorum. Ama yoldaşlar bu soruna değinirlerse ve farklı görüşler ileri sürerlerse, bu
soruna yeniden ve daha etraflıca dönerek bu örnekleri hatırlatabilirim.)
Sekretarya’ya yönelik eleştirilerimden sonra da bu kadar hatalar
işleyen bir organa karşı olduğumu, yoldaşların istifa etmelerinin daha
yararlı olacağını ileri sürdüm. Öneri olarak da yeni isimlerden bir sekretarya oluşturabileceğimizi belirttim.
Sekretarya’dan yoldaşlar eleştirilerime cevaplar verdiler ve kendilerini savundular. PB üyesi diğer yoldaşın da önerime katılması durumunda istifa edeceklerini söylediler. Tartışmalardan da anlaşıldı ki,
bu sorunlarda yine yalnızdım. PB üyesi diğer yoldaş, bir kez daha
sekretarya lehine davrandı. (Bu yoldaşın daha sonra çok kere bana
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ve başka yoldaşlara açıkladığına göre; o ilk başta Sekretarya’ya girmek istiyormuş. Ama ben onu sekretaryaya önermeyince şoke olmuş. Ve bunun üzerine de kendi kendine bir karar almış: Sekretaryanın aldığı kararları, örgütü bataklığa sürüklemediği müddetçe
oyuyla destekleyecekmiş. Bu yoldaşın tavrı da bir “politikadır”. Ama
bugüne kadar benim “kavramakta zorluk çektiğim” bir politika olduğunu itiraf etmeliyim.)
Bu toplantı öncesi ve sonrası, Sekretarya’dan yoldaşlarla da ilişkilerim bozulmuştu. Yer yer sürtüşmelere dönüşen ilişkilerimiz içerisinde beni rahatsız eden olaylar gelişiyordu. Adeta bir yol ayırımına
getirilmiştim. Ya görüşlerimi PB dışındaki (bu arada yedeklere görüşlerimizi anlatmıştık) organlara da aktaracaktım, ya da görüşlerimi
saklı tutarak geriye doğru adım atacaktım. O koşullarda bu tartışmayı tüm örgüt üyelerine yaymak oldukça zararlı sonuçlara yol açabilirdi. Nitekim, çok sonraları ve benim gıyabimde 12 Eylül sonrasında
PB’de yaptığım tartışmalarla örgütü tutucu kılan bir platform yarattığım (dolayısıyla enerjik davranmanın önünde engel yarattığım) iddia
edildi. Bu iddialar yoldaşların programında bile ifadesin buldu. Kazara tartışmalarımızı başka yoldaşlara aktarsaydım (ki bu tartışmalarımı o zaman Kürdistan Sekretaryası’nda görevli yoldaşlara, Sekretarya tarafından ve bilgim dışında yansıtılmıştır. Bu olay da ilginçtir), bu
dönemde yapılmış olan ne kadar olumsuzluk varsa hepsi bana yıkılabilirdi ve ben sorumlu gösterilebilirdim. (Bu yönde bana karşı suçlayıcı tavırlar alındı.) Bu olguları gördüğüm ve örgüte zarar vermiş
gibi bir konuma düşmemek için geri adım attım. Bir anlamıyla etkisizleştirilmiştim.
Bu arada Dev-Yol merkezi düzeyde ciddi bir operasyon yemişti.
Sekretarya paniğe kapılmıştı. Sekreterin ve benim dışarıya gönderilmem önerisinde bulundular. (Son toplantımızdan sonra PB’nin yetkilerinin Sekretarya’ya verilmesine diğer yoldaş da itiraz ettiği için
eski yetkilerimize kavuşmuştuk.) Benim açımdan ülkede kalmamın
hiçbir yararı kalmamıştı. Oysa 12 Eylül’den sonra DB’den görevli
yoldaşların dışarıya gönderilmesinden sonra, birkaç kez benim de
dışarıya çıkarılmam önerilmişti. Ben kendime karşı çıkıyordum, hem
de PB’den başka yoldaşların gönderilmelerinin yanlış olacağını belirtiyordum. Bana göre önderlik zayıflatılmamalıydı ve ülke içerisinde
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bizlerin barınma olanağı hala söz konusuydu. Örgüt olarak da yaşama şansımız ortadan kalkmamıştı. Bu görüşte olmama rağmen, ortaya çıkan rahatsız edici durum üzerine uzaklaşmayı tercih ettim.
Sekretaryanın önerisine yandaş oldum. PB üyesi bir yoldaş dışarıya
çıkmaya karşı çıktı ve bunun bir intihar olduğunu iddia etti. (Aynı
yoldaş, bezden kısa bir süre sonra dışarıya gönderildi.)
Dışarıda DB’den yoldaşlarla buluştuğumuzda onlara da görüşlerimi aktardım ve izlenen politikaya (geri çekilme taktiği adına uygulanan politikaya) karşı çıkış gerekçelerimi izah ettim. DB üyesi yoldaşlar (biri de Hulki yoldaştı) sekretaryanın politikalarını desteklediklerini
ve siyasi faaliyetin durdurulması kararının doğru olduğunu belirttiler.
Bu durumda GMK’nın benim dışımdaki tüm üyeleri siyasi faaliyetin
durmasının gerekli olduğunu savunuyordu. (Biri, lafta karşı çıkıp lehte oy kullanarak.)
Bizden sonra ülke içerisinde kalan yoldaşlar (ilk sekretarya) yedeklerinde GMK asil üyeliğine alınması önerisinde bulunmuşlardı. Bu
konuda dışarıdaki GMK üyelerinden görüş (ve oylarının rengini) soruyordu. Yedeklerin GMK’ya alınma gerekçesi şaşırtıcıydı: Dışarıya
çıkmanın intihar olduğunu öne süren yoldaş paniğe kapılmıştı ve
onun yanlış bir şeyler yapmasını engellemek için yedekler devreye
girmeliydi!
Yaptığımız toplantıda benim dışımdaki yoldaşlar bu öneriyi uygun
buldular. Ben ise iki nedenle, özünde yedeklerin GMK’ya alınmasını
istediğim halde buna karşı çıktım. Birincisi, sekretarya az insanla ve
rahat çalışalım diye PB’nin yetkilerine karşı çıkmasına rağmen, iki ay
içinde bu görüş nasıl değişebiliyordu? Yedekler devreye girince oy
hakkı olan üye sayısı gene çoğalmıyor muydu? Çünkü ilk sekretarya
kaç kişiden oluşmuşsa, biz dışarı çıktıktan sonra da sekretaryanın
bileşimi aynı sayıda yoldaşla tamamlanmıştı. Bu mantığı kavramam
zordu.
İkincisi de “bir yoldaşı çembere almak” gerekçesi öne sürülmekteydi ki, bunu hazmedebilmem hiç mümkün değildi. Kafamda şekillenenlerden, devrimci mücadele içinde okuduklarımdan, Kurtuluş hareketi içinde aldığım eğitimden öğrendiklerimden, devrimci politikacılık diye kavradıklarımla bu öne sürülen gerekçeler pek bağdaşmıyor-
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du. Örgütün çıkarlarının “ancak böyle sağlanabileceğini” de hiç zannetmiyordum.
Yedeklerin GMK’ya alınmasıyla ilgili içerdeki ve dışarıdaki yoldaşların arasında geçen bu olayın, tartışmalarımızla ilgili ve oldukça da
önemli, bir başka yanı da vardır. İçerde PB (ve sekretarya), dışarıda
da DB biriminde örgütlenmiştik. Ama GMK, hepimizden oluşuyordu.
Yedeklerin GMK’ya alınması hepimizin oyuyla (ben muhalif bile olsam) gerçekleşmiştir. Ne yazık ki, örgütsel anlayış ve işleyiş olarak
doğru olan bu uygulama bir daha (iki yılı aşan bir süre) hayata geçirilmedi. Özellikle içerdeki GMK üyeleri bir müddet sonra kendilerini
GMK yetkileriyle donattılar, kendilerine göre bir tüzük hazırladılar ve
üzerinde başka bir yazıda duracağım örgütümüzü bölünmenin eşiğine getiren birçok adımı atmakta hiçbir sakınca görmediler. Bu çarpık
anlayış iki buçuk yıllık aradan sonra yapılan tam üyeli GMK toplantısına kadar örgütümüzü yönlendiren ülke içerisindeki GMK üyelerinin
önderlik anlayışlarının egemen karakteri olmuştur.
Bu bölümü bitirirken bir soruna tekrar değinmeden geçemeyec eğim. Yukarıda da bahsettiğim gibi, DB dışındaki GMK üyelerinin dışarıya çıkmalarına karşıydım. Bir üyesi dışında. (Bir yoldaş da yakalanmıştı.) Tüm GMK üyelerinin dışarıda olması hiçbir biçimde desteklenecek bir olay değildir. Bunun sorumlusu GMK’dır. Ülke içerisindeki önderliğin bu sorunla ilgili eleştirilerine hak vermemek elde
değildir. Ancak dışarıya genel olarak kadrolarımızın bir kısmının çıkarılması yanlış bir uygulama olmamıştır. Tersine örgütümüzün sürekliliği açısından bu bir zorunluluktu. Aynı zamanda dışarıda yaşamanın ortaya koyduğu ve öğrenilen birçok deney, bilgi, vb. yararlı
başka faktörler de göz önüne alındığında geçmişe oranla, bu alanda
perspektifimizin olumlu anlamda daha çok geliştiği inkâr edilemez.
Enternasyonal bir örgüt olmak iddiasındaysak, bunun gerekleri, kendimizi Türkiye ve Kuzey Kürdistan çerçevesiyle sınırlayarak yerine
getirilemez. Bizim gibi bir örgüt, eğer kendine kardeş ve dost örgütler
bulacak ve onlarla diyaloglar geliştirecekse, dünyanın birçok yerinde
süren sınıfsal ve ulusal mücadelelerin deneylerinden yararlanacaksa, bu ancak “dışa açılmasıyla” sağlanabilir. Hiç kimse ayaklarımızın
dibine gelmez. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da mücadele sürdürdüğümüz ve güçlendiğimiz oranda dikkatlerin üzerimizde toplanacağı
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bir olguysa da, bugünden proletarya enternasyonalizmi denen bakışı
hayata, başka alanlarda da geçirebilmek ertelenemez bir görevdir.
12 Eylül sonrasında dışarıda yaşanan pratik, bu olguyu canlı bir biçimde karşımıza dikmiştir.
SİYASİ FAALİYETSİZLİK ÜZERİNE
İlk yazımda ve bu yazımda da değindiğim gibi, Sekretarya, 12 Eylül’den bir süre sonra siyasi faaliyetin durdurulması gerektiğini öne
sürmüş ve bu görüş PB’de benim aleyhte oyumla kabul edilmiştir.
Daha sonra bu gelişmelerden bilgi sahibi olan DB’deki yoldaşlar bu
kararı desteklediklerini açıklamışlardır.
Siyasi faaliyetsizliğin öne sürülmesi, örgütsel faaliyetin bir yana bırakılması anlamına gelmiyordu elbette. O zaman yoldaşların mantığı
şuydu: “Bizim örgütsel durumumuz siyasi mücadele sürdürmeye
elvermemektedir. Önce örgütlenelim, faaliyet yürütebilecek bir konuma gelelim; ondan sonra siyasi faaliyete başlarız.” Bu nedenle de
sekretarya kendine göre zorunlu gördüğü çeşitli örgütsel tedbirleri
almaya çalışıyordu. Özetle yoldaşlar, dışa yönelik faaliyete karşı
çıkıyorlardı.
Önce örgütlenelim, siyasi faaliyete daha sonra sıra gelir anlayışı,
örgüte dağıtılan bir yazıda da açıkça dile getirilmiştir. (Bu yazı, tartışmalarımızın en olgunlaştığı ve dışarıya çıkmamızdan hemen sonra dağıtılmıştır.)
“Bizim hedefimiz ne olmalı sorusuna daha önceden cevap verdik,
bir daha tekrarlayalım: Cuntaya karşı mücadele temelinde Cuntayı
teşhir, propaganda ve aynı temel üzerinde de varlığı ve sürekliliği
korumak, başlıca görevlerimizdir. (X) Yalnız burada dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta: Hareketimizin, sürekliliği koruma konusunda alınmış olan örgütsel tedbirleri henüz yeterli bir düzeyde görm emektedir. Bu nedenle bir süre daha hareketin varlık ve sürekliliğini
koruma açısından örgütsel tedbirlerin alınmasına devam edilecektir.
Bugün asıl olan, birincil olan budur. Cuntanın teşhiri, propaganda
çalışmaları ancak bundan sonra başlayacaktır. (abç)” (Durum Tahlili
4. Yazı).
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İçerde daha sonra yayınlanan bir yazıda bu soruna bakış bir kez
daha tekrarlanmaktadır. Bugün için döneme iyice adapte olmadan
yeni ve etkili mücadele yöntemlerini uygulamak doğru olmayacaktır… Siyasi faaliyet bakımından hareketsiz bir dönemi yaşıyoruz. Bu
dönem geçicidir. Hareketsizlik bizi korkutmamalıdır. Sosyalist hareketin gelişiminde med ve cezir dönemleri vardır. Bazen bir yaprak
dahi kıpırdamayabilir. (abç). (5. Yazı.)
Yoldaşlar kendi mantıklarına uygun tahlilleri bu süreç içinde yayınladıkları bazı yazılarda ortaya koyarak siyasi faaliyetsizliğimizi
mazur gösterme çabası içine girmişlerdir. Aradan geçen yıllık siyasi
faaliyetimiz dönemi aşmak için Ekim Dergisi’nin yayını gündeme
girdiğinde, yoldaşların iddiasına göre, bir birimdeki yönetici komitemiz siyasi faaliyete karşı çıkıp, bekleme, korunma, vb. tedbirleri önerince onlara karşı şu görüşler ileri sürülmüştür.
Faaliyetsizlik, bekleme ve tek tek kadroların ‘korunma ‘sı temelinde bırakalım elimizdeki örgütü geliştirmeyi, güçlendirmeyi her hangi
bir ‘örgüt’ bile kurulamaz. Ne kadar küçük olursa olsun, ajitasyon,
propaganda ve örgütlenme faaliyetinde bulunmayan bir komünist
Adı geçen yazıda bu görüşler “sağ anlayış” olarak nitelendirildikten sonra, bu anlayış, özünde küçük-burjuva bir anlayış olduğu, 60
yıllık sağ çizgide köklerinin yattığı iddia edilmektedir.
Yoldaşlara göre: “Bu dönemin sosyalist saflardaki doğal ürünlerinden biri de yılgınlıktır. Faaliyetsizlik, bekleme ve ‘korunma’ parolasıyla kendisini ortaya koyan bu eğilimin iddiası özetle şöyle : Askeri
diktatörlük çok güçlüdür. Onunla başedemeyiz. Her dönemde mücadele edebilecek yetenekte ve güçte bir örgüt yoktur. Böyle bir örgüt
kuruluncaya kadar askeri diktatörlüğe karşı mücadele etmeyelim.
Dışa yönelik ajitasyon-propaganda ve örgütlenme faaliyetinde bulunmayalım. İçimize kapanalım. ‘Temel’ kadroları koruyarak hareketi
yaşatalım. Bu dönemde hareketi yaşatmak askeri diktatörlüğe karşı
zafer kazanmaktır. (age. )
Buraya kadar aktardığım alıntılar dikkatlice gözden geçirildiğinde
ortada çelişik bir durumun olduğu hemen göze çarpmaktadır. Yoldaşlar, örgütümüzün iki yıllık siyasi faaliyet sürdürmemesi üzerinde
tek laf etmeden ve bunu değerlendirmeden, 1982’nin Ekim ayında
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dışa açık mücadeleye başladıklarında siyasi faaliyet üzerinde oldukça iddialı görüşler savunmaktadırlar. Onlara göre siyasi faaliyetin
durdurulması, bekleme, korunma vb. görüşler zinhar yanlıştır. Bu
görüşler ; “cuntanın güçlü olduğu ve önce örgüt kuralım, sonra ajitasyon-propaganda ve örgütlenme faaliyetine başlarız” temel tezini
dayanmaktadır ki, bunu proletarya sosyalizmi adına öne sürmenin
olanağı yoktur !. . Bu konuda son bir alıntı daha aktararak yoldaşların
eleştirdikleri mantığın nasıl iki yıllık örgütümüze egemen ve kendilerine ait olan mantık olduğunu teşhir etmek istiyoruz:
“Bugün Cunta güçlüdür. Sürekli ve sistemli bir şekilde azgınca
saldırmaktadır. Her bir olayın üzerine bütün gücüyle gitmekte, her bir
açığı değerlendirmekte ve her gün yeni deneyler kazanmaktadır.
Sosyalist hareketi kitle bağlarından kopartmaya, tecrit etmeye ve onu
kendi seçtiği silahlarla savaşa ya da teslimiyete zorlamaktadır. Bu
durumda elbette ne oturup mahşer vaktini beklemeye ne de kendimizi ispat etmek için güçlerimizi telef edecek eylemlere kalkışmam alıyız. Biz her şeyden önce zaman kazanmalıyız, sürekli saldıran ve
bizi bozguna uğratmaya çalışan düşmana karşı zaman kazanmaya
çalışmalıyız. Kısaca somut durum budur ve bunun doğru bir tahlili bu
sürecin uzun vadede lehimize gelişmeler yaratacağını göstermekt edir. (abç.) (5. Yazı).
Evet yoldaşlar, 12 Eylül’den üç aya yakın bir süre sonra, o zamanki Sekretarya tarafından geliştirilen mantık iki yıl boyunca örgütümüzü yönetmiş, örgütümüz “içe dönük” çalışmalarla “reorganizasyon” çabalarıyla ve yine “içe dönük” mücadelelerle yüz yüze kalmıştır. Bu dönemde “dışa dönük” propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinden bahsetmenin olanağı yoktur. Askeri cunta işçi sınıfına yönelik
çok yönlü saldırılar düzenlemiştir ama örgütümüzün bu saldırılara
karşı, cılız ve küçük çaplı da olsa, hiçbir protestosu yükselememiştir.
Kürdistan halkı üzerinde zulüm rüzgârları estirilmiş, yine örgütümüzden tepki duyulmamıştır. Mayıslar, 15-16 Haziran’lar Newrozlar gelip
geçmiştir. Örgütümüz bunlara ve benzeri ulusal ve uluslararası anlamı olan “önemli günler”de de sesini çıkaramamıştır.
Önce örgütlenelim, dışa açık mücadeleyi sonra gündeme getiririz
diyen mantık ve bu mantığın “mantıki sonucu” olan siyasi faaliyeti
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iptal kararı yanlış olmuştur. Örgütümüzün iki yıl siyasi faaliyetsizlik
içine sürüklenmesi yanlış olmuştur. Anlayış olarak ve pratik açıdan
biz bu duruma düşecek bir örgüt değildik. İki yıl boyunca siyasal faaliyet yürüten “kıçı kırık” bazı örgütlerden hiç de aşağı kalır yanımız
yoktu. 12 Eylül öncesi örgütümüz üzerine kim ne kadar acımasız
eleştiri yaparsa yapsın, 12 Eylül sonrasına bıraktığımız miras, ol anaklarıyla, deneyleriyle, örgütlenme adımlarıyla bir siyasi faaliyet için
yeterli potansiyellere sahipti. Bu potansiyeli tutarlı bir biçimde değerlendiremeyen ve örgütümüzü 12 Eylül sonrasında dışa açık mücadelesiyle de işlerliğe koyamayan bir politika, suçu 12 Eylül öncesine
yıkarak kendisini aklayamaz. Evet, 12 Eylül’e geldiğimiz günlerde
olumsuzluklarımız çoktu, ama örgütümüzü iki yıl bir atalet içine sokan, temelde, bu olumsuzluklar değildir. Elbette ki olumsuzluklarımız
12 Eylül’de Cuntanın gelişiyle birlikte dezavantajımız olmuştur. Ancak bunlar döneme uygun örgütlenme ve mücadele biçimleriyle aşılabilirdi. Oysa bu olumsuzluklarımız, 12 Eylül sonrasında, içerdeki
önderliğin, siyasi faaliyetsizliğimizi mazur gösterirken, hep yararlandığı malzemeler olmuştur ve kendince tepkileri 12 Eylül öncesine
yıkarak sorunu çözmüştür!
Hayır, yoldaşlar, hiç kimsenin beceriksizliğini, yanlış politika ve
taktiklerini bu gerekçenin arkasına sığınarak inandırıcı olması mümkün değildir.
Siyasi faaliyetsizlik, bekleme, korunma vb., görüşlere iki yıl sonra
karşı çıkan yoldaşlar niçin kendi önderliklerinde geçen bu dönemi
değerlendirmemişlerdir. Siyasi faaliyetsizlik içinde olanlar kimdi? 12
Eylül sonrasında örgütü “bir nitel değişikliğe” uğrattıklarını söyleyen
bu yoldaşlar, “gelinen noktada geçmişimizle bir hesaplaşma ve belki
de bir iç hesaplaşmanın gerekliliği” (Mayıs 82 Raporu’ndan) üzerinde
duranlar ne yazık ki kendi pratikleri dışında. “geçmişimizle hesaplaşmışlardır”.
Bu doğrultuda görüşlerini yazılı-sözlü örgütümüze aktarmışlardır.
(Burada “küçük” bir noktaya tekrar dikkat çekmeliyim. Bu “hesaplaşmalar”ı yoldaşlar başlatmış ve kendilerine göre de sonuçlandırmışlardır. GMK üyelerinin çoğunluğu ve bir kısım “eski” üyelerimiz bu
tartışmaların dışındadır. ) Örgütü kendi mantıkları çerçevesinde “ay-
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dınlatmışlardır”. Her şeye rağmen, gelinen noktada, yoldaşların yarattıkları çarpık anlayışların, halen örgütümüz saflarında varlığını
sınırlı da olsa devam ettirdiğini görebiliyoruz. Ve bunu doğal karşılıyorum. İki yılı aşkın bir süre hep aynı şeyleri savunursan, bu görüşler
mutlaka dinleyenleri, durumu öğrenmeye çalışanları etkiler ve belli
kanaatler oluşturur. Bugün örgüt üyelerimizde bu durumun ortaya
çıkardığı (yaşanan koşullar da göz önüne alınmalıdır) bazı ön şartlanmalar mevcuttur.
Bu noktada, derdimi yoldaşlara anlatmaya çalışırken bazı “sorunlarla” karşılaşacağımı biliyordum. Nitekim “engelleri” gördüm. Ama
bunlar önemli değildir. Kurtuluşçular, bugün veya yarın kendi “bağımsız” kişilikleri ve düşünceleriyle örgütümüzün sorunlarına yeterince ağırlıklarını koyacaklardır. Bu ağırlık, benim savunduğum tezlerin
aleyhinde bile tecelli etse, yine de makbulümdür. Demek ki görüşlerimi doyurucu ve ikna edici bir düzeyde anlatamamışım diyerek, onları savunmaya devam ederim. (Tersine ikna edilmişsem, benim için
noktalarda tartışma bitecektir. )
12 Eylül sonrasında, EKİM veya KURTULUŞ benzeri bir yayını
(iki yıl beklemeden) çıkarabilirdik. Olanaklarımız ve alacağımız tedbirlerle onu gerçekleştirmek zor bir iş değildi. Yine örgütümüz, kendi
çapına uygun, örgütlenmesini aşmayan, özellikle yazılı propaganda
ve ajitasyona hizmet edecek bildiri, broşür, pul vb. araçlardan yararlanabilirdi. Bunun için iki yılın geçmesi gerekmiyordu. Belki sınırlı bir
çerçevede, yine sınırlı bir kitleye sesimizi duyurmuş olacaktık, ama
bunu yapmanın bize kazandırabileceği çok şeyler olacaktı. Çünkü bir
örgüt, dışa yönelik faaliyetiyle örgüt olur. Deney kazanmak, polise
karşı mücadelede ustalaşmak, eksikliklerimizi-açıklarımızı görebilmek, kadrolarımızı pratik içinde eritebilmek ancak ve ancak yürütülecek bir siyasi faaliyetle mümkündür. Koşullar ne kadar zor ve düşman ne kadar güçlü olursa olsun, kendimizi sadece örgütsel tedbirlerle sınırlamamalıydık, altından kalkabileceğimiz, belirli ölçülerde
başarabileceğimiz dışa yönelik faaliyetlerde de bulunmalıydık. Sağlıklı ve sağlam bir örgütlenmeye ulaşmanın yolu budur.
Lenin bu konuda şu sözleri boşuna söylememiştir:
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“Koşulların değişmiş ve dönemlerin farklı oluşuna sığınmak saçmadır; bir mücadele örgütünün inşası ve siyasi ajitasyonun yürütülmesi, ‘durgun, barışçı’ her koşul altında ve “devrimci ruhun zayıfl aması” ne kadar belirgin olursa olsun, her dönemde sanattır. Üstelik
böyle dönemlerde ve böyle koşullarda bu tür çalışma özelikle gereklidir, çünkü patlama ve taşmalı dönemlerde örgütün kurulması çok
geç olacaktır. ”
İki yıl siyasi faaliyetsiz beklememizin izahı, mantıksal açıdan, böyle bir işi yapabilecek bir örgüt olmadığımız anlamına gelmektedir.
Yoldaşların tespitlerinin bu olduğu anlaşılmaktadır. O zaman hemen
akla şu sorular takılmaktadır: Madem güçsüzüz, nasıl bizim dışımızda herkesi mağlup gösterip kendimizi de tek başına ayakta kalmış
olmakla ve üstelik de “60 yıllık geleneği aşmak” ve “sosyalizmi ayakları üstüne oturtmak” üzere bir konumda değerlendirebiliyoruz? Bu
büyük bir iddia değil midir? Böyle bir iddia, ancak güçlü ve yıkılmaz
özellikler taşıyabilen bir örgüt (ve örgütsel mekanizma) için geçerli
olmaz mı? Proletarya sosyalizmi bakış açısı içine, yoldaşların iddi alarını oturtabilmek mümkün müdür? Bunlar ve benzeri soruların cevapları, benim görüşüme göre olumsuz olmak zorundadırlar.
Hem siyasi faaliyet sürdüremez bir zayıflıkta olmak hem de tek
güçlü biziz anlamına gelen, ayakları yere basmayan iddialarda bulunmak sakat bir mantıktır. Proletaryanın sınıf mücadelesinde, bu
mantığın önderlik iddiaları hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir
durumdur. Ve bizim saflarımızda da gerçeklere dayanmayan bu türden anlayışların yeri olmamalıdır.
Açıktır ki, yoldaşların bu mantığı, onları örgüt içinde (siyasi faaliyetsizliğe gösterdikleri bahaneler gibi etkili olmak üzere) geliştirdikleri
politikalarda güçlü kılmıştır. “Burjuva ve küçük-burjuva sosyalizminin
hem teorisi, hem de örgütlenmesi itibarıyla yenildiği … proletarya
sosyalizmi(nin) ise teorisi ve örgütlenmesiyle ayakta” (Ekim. Sayı 2. )
kaldığımıza göre ; ortaya çıkan “küçük-sorunlara”, “ufak-tefek hatalara” fazla kafayı takmamak gerekir. ”Hizip olanların zaten sayısı ve
etkileri bellidir”. “Dışarda olanlar politikamıza destek olmaktadırlar. ”
Öyleyse “örgüte güvenin”, “çekim merkezi olacağız”.
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Bu mantığın yanlış olduğu, örgütümüze zarar verdiği, bugün
ulaşmış olduğumuz nokta itibarıyla da açıktır. Bölünme tehlikesi,
sorunların GMK’yı aşması ve örgütü sorunlara ortak etmenin zorunluluğu… (Son GMK toplantısından bu yana belirli ölçülerde olumlu
adımlar atarak, var olan tehlikeyi birlikte ortadan kaldırmaya çabalıyoruz. ) Bu mantık, 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan bir mantık değildir. Kökleri daha öncelere dayanmaktadır. Kısacası ; 12 Eylül’den
önce GMK içerisinde var olan eğilimlerden biri (bu konuyu da içeren
görüşlerimi bir başka yazıda anlatmaya çalışacağım) 12 Eylülden
sonra çeşitli GMK üyelerinin “dışarıya çıkarılma işleminin” ardından,
tek başına örgütümüze egemen olmuştur ve uç noktalara kadar sürüklenerek “kendisini yeterince kanıtlamıştır. ” Bu eğilimin kaba ifadesi şudur: Kurtuluşu kendisiyle başlatmakta ve yine kendisiyle bitirmektedir.
İçerdeki önderlik bu mantığına uygun izlemiş olduğu politikalar
sonucu şu soruları üreten adımlar atmıştır: İhraçlar, “hizip” olayı, (şu
anda kendilerinin bile içeriğine sahip çıkamadıkları) program ve tüzük (etrafında dönen tartışmalar), Kürdistan’dan geri çekilme, örgüt
üyeliklerinin bir kısmının askıya alınması, bir GMK üyesinin ihracı,
GMK üyelerinin çoğunluğunu ve bir kısım üyelerimizi dışta bırakan
bir konferans düzenleme olayı ve yarattığı gelişmeler, vb. Bir sonraki
yazımda bu sorunlar üzerinde ayrıca duracağım. Yalnız, yeri gelmişken burada bir soruna değinmek istiyorum. Bilindiği gibi belli bir tarihte içeri-dışarı diye örgütümüz içinde bir tartışma çıkmış ve bir takım
spekülasyonlar gelişmiştir. Önce bu konuda yoldaşların görüşlerini
aktarayım:
“Mayıs-82’de başlayan ve Haziran operasyonundan sonra nispeten yoğunlaşarak devam eden GMK içi sorunlara ilişkin tartışmalar
örgütsel işleyiş ve ilişkileri önemli ölçüde zaafa uğratmaya başlamıştır. Özellikle GMK tarafından sözlü açıklamalar ve bilgilendirmeler
çerçevesinde önce yerel komitelerle sınırlı tutulan, dana sonra ise
komitelerin sorumluluğunda örgütlere yansıtılan tartışmalar, eksik ve
yetersiz kavrayışlara ve yanlış tavırlara yol açmıştır. Öyle ki; örgütlerimizin ve giderek bütün üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla başl atılan bu iyi niyetli çaba, hızla amacından saptırılmış, tartışmaların
sürdürülüş biçimi giderek örgüt önderliğine karşı bir güvensizliğe ve
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önderlerin yıpratılmasına kadar vardırılmıştır. ” (Kasım-82 Raporundan.)
Gerçekten de bu dönemde söylenenleri ve bazı değerlendirme ve
kanaatleri öğrendiğinde, insanın tüyleri diken diken olmaktadır. Önderliğe güvensizliğin gelişmesi ve önderlerin yıpratılması (ki bunlar
daha çok dışarıdaki GMK üyeleri için geçerli olmuştur), belli bir aşamada, yoldaşların da belirttiği gibi “örgütsel işleyiş ve ilişkileri önemli
ölçüde zaafa uğrattığında” buna müdahale edilme gereği duyulmuştur. Yukarıda adı geçen rapordan da anlaşıldığı kadarıyla, yoldaşlar,
işlerin bu noktaya gelmesinden (olumlu ve doğru bir biçimde) kendilerini sorumlu tutmuşlar ve hatalarını açıklamışlardır. Bir deyim vardır: Zararın neresinden dönersen, kârdır” diye. Eğer buna bu olumlulukta müdahale edilmeseydi işler daha da kötüye gidebilirdi. Sadece
dışarıdaki GMK üyeleri değil, başkaları da bunun altında kalabilirdi!
Yine yoldaşlara göre; “fiili görev sürdüren GMK üyeleri, içinde bulunulan olağanüstü koşullarda ve örgütsel sorumluluklarını dikkate
alarak ve sağduyuyu elden bırakmayarak GMK’nın tüm yetkilerini
kullanmışlardır. Merkez’in hâlâ devam eden bu işleyişi üzerinde Mayıs ayına kadar her hangi bir sorun çıkmamıştır. Yani Mayıs-82’ye
kadar 12 Eylül’den hemen sonra başlayan bu örgütsel işleyiş ve ilişkiler tartışmasız sürmüştür. (abç. ) Bu nedenle de GMK örgüte bu
işleyiş ve ilişkiler konusunda herhangi bir açıklama yapma gereğini
duymamıştır. ”
“GMK içi sorunların ortaya çıkışı” GMK’nın Nisan-Mayıs 82 toplantılarında aldığı bir karar üzerine olmuştur. (abç.) (Kasım-82 Raporu’ndan.)
Daha sonra, devamla, dışardaki bir GMK üyesinin toplantıya
(içerde yapılması istenen) itiraz etmesi üzerine sorunların başladığı
(İÇERİSİ ve DIŞARISI diye içerde örgütümüze yansıtılan) anlatılmaktadır.
Yoldaşların rapor’larında öne sürdükleri bu açıklamalar doğru değildir. Sorunu sadece toplantı yerine itirazla başlatmak ve bundan
önceki gelişmeleri atlamak, bu süreç içinde bilinen bazı olgulara gözleri kapatmak olur. Üstelik de yoldaşların direkt muhatabı olduğu
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bazı olaylara rağmen, böyle açıklamalar yapmaları, aramızdaki ilişkilerin zedelenmesine zemin oluşturmaktadır.
Yoldaşlar niçin bu tür yollara başvuruyorlar? Doğrusu bunu kavrayabilmek pek kolay olmamaktadır.
Örgütümüzden üç yoldaşın ihracı üzerine, biz dışarıdaki GMK
üyeleri harekete geçtik ve içeriye haber gönderdik. Önderlikten bir
yoldaşın acilen dışarıya gelmesini ve oturup birlikte tartışarak, beraberce sorunların çözümüne yönelik adımları (GMK toplantısı başta
olmak üzere) atmamızı önerdik. Bu haberin içeriye gönderiliş tarihi
“hizip” tartışmalarının başladığı döneme, yani 1981’in ikinci yarısına
denk düşmektedir. (Haber, yazılı olarak ve bir üyemiz aracılığıyla
gönderilmiştir. Ayrıca dışarıda GMK dışındaki üyelerimiz de gelişm elerden kaygı duyduklarını bir raporla içeriye –aynı tarihte- iletmişlerdir. Bu olayın belgeleri ortadadır.) Bize daha sonra yazılı ve sözlü
olarak iletilen cevapta belirttikleri tarihte birinin geleceğini söylediler.
Geliş, o geliş! Bir yıl sonra Temmuz-1982’de bize yolladıkları mektupta, “ne içerden bir GMK üyesinin dışarıya gitmesi, ne de dışarıdan
bir GMK üyesinin buraya gelmesi yüz yüze geldiğimiz sorunları çözebilecek bir platform oluşturamaz” diyerek (zaten o tarihte de birçok
sorun birikmiş ve olaylar patlak vermişti), kendilerince sorunu ifade
etmenin yolunu buldular.
Üzerinde durduğum bu belgeli tavır, yoldaşların “Mayıs-82’ye kadar 12 Eylülden hemen sonra başlayan bu örgütsel işleyiş ve ilişkiler
tartışmasız sürmüştür” iddialarını çürüten yeterli bir kanıttır. Kaldı ki,
bu döneme kadar, kendilerinin daha sonra “hizip başı” diye nitelendirdikleri bir GMK üyesinin ihraçlara, “hizip” iddiası ve benzeri gelişmelere karşı olduğu onlar tarafından da bilinmekteydi. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Yoldaşlar, (İçeri-Dışarı diye bir ayrım özünde, hiçbir zaman söz
konusu değildir. Bu sadece bir görüntüdür. Bunu da içerdeki yoldaşlar yaratmışlardır. O tarihlere kadar (içerisi ve dışarısı diye konuşulduğu dönemde) olan gelişmeler şöyledir: İçerde izlenilen politikalar
konusunda GMK içinde farklı görüşler vardır. Ve içerideki uygulamalar, dışardaki bazı GMK üyeleri tarafından da, şu veya bu düzeyde,
desteklenmektedir. Ben kendi adıma söylüyorum, yukarıda “üretilen
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sorunlar” diye üzerinde durduğum olayları ilk öğrendiğim tarihlerde,
teker teker karşı olduğumu GMK üyelerine açıklamıştım. İçeriyle
bağlantı sürdüren (düzensiz ve telefonla da olsa) bir yoldaşımız vardı. O da bunlardan haberdardır. Kendisinin içeriye gönderdiği haberlerde, hepimiz adına, içeriyi desteklediğimiz şeklinde bir bilgilendirmenin olmuş olabileceğine inanmıyorum. Bu yoldaş GMK üyesidir ve
içeriye olsa olsa kendi kişisel görüşlerini aktarmıştır. (Nitekim, programın kabulü vb. konularda bu yoldaşla içerdeki yoldaşlar arasında
daha sonra öğrendiğime göre, tartışmalar da olmuştur.)
Sonuç olarak; sürecin belli bir yerinde, içeriye destek olan (veya
içerden öyle görünen diyeyim. Çünkü bu sorunu direkt muhataplarının açıklamasında yarar görüyorum. ) Yoldaşlar, içeriye tavır almışlardır. Benim kanaatime göre, bu tavır özünde gelişmelerin kendilerini de kaygılandıran bir noktaya tırmanması üzerine gündeme gelmiştir. Nitekim bu destek, içerden bilindiği ölçüde, yoldaşlar yollarında
rahatça yürümüşler, önlerine çıkan “pürüzleri” kolayca temizleyebilmişlerdir. Bu destek geri alındığında ise çok şaşırılmış, hemen içeridışarı diye sun’i bir ayrım yoğun olarak saflarda yaygınlaştırılmıştır.
Bu durumun bir sonucu olarak da içeride bir konferans düzenlenmek
istenmiş, ancak bir yerel komitemizin karşı çıkması üzerine bu girişim başarısızlığa uğramıştır. (Bu kısmını daha detaylı olarak başka
bir yazıda dile getireceğim.)
İki yıllık “siyasi faaliyeti durdurma, bekleme, korunma” politikası
neler getirmiştir? Üzerinde durduğum sakat mantık başka alanlarda
ve nasıl kendisini ortaya koymuştur?
Becerebildiğim kadarıyla, sorunun biraz da bu yanlarına değineceğim:
1- Önderliğin ve tüm olarak üyelerimizin dikkati içeriye yöneliktir.
Dışa açık mücadele vermeyenlerin bakışlarının kendi sorunları üzerinde toplanması doğaldır. Gündemde yayının nasıl ve kaç adet dağıtılacağı, bildirinin dağıtılmasının nasıl örgütleneceği ve nerelere
ağırlıkla dağıtılacağı vb. sorunlar olmayınca, yürütülen günlük işlerde
konuşulanlar, yaşantımızla ve ilişki biçimlerimize göre şekiller alm aya başlar. Bir süre sonra yoldaşlarda bir şeyin sıkıntısını çekmiş ola-
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caklar ki, üyelerimize “şunları okuyun, bunları okumayın” türünden
de talimatlar çıkartmak zorunda kalmışlardır.
Aslında bu durumda da yapılabilecek şeyler vardı. Dışa yönelik
bir faaliyet sürdürülmediği bu dönemde önderlik, bilinçli bir biçimde
örgütün (dolayısıyla tek tek üyelerimizin) dikkatini kendi istediği doğrultuda yönlendirebilirdi. Bu çerçevede, dünyada, Ortadoğu’da, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da gelişen olayların ele alınması gündeme
getirilebilirdi. Sosyalizmin çeşitli sorunları tartışılabilirdi vb. Ne yazık
ki ayda bir yazılarla (yoldaşların kendi itiraflarına göre, onu da sistemli yapamamışlar. Zaten bu yazıların miktarı da ayda bire denk
düşmemektedir) örgütün ideolojik ve siyasi seviyesini yükseltebilmek
mümkün olmamıştır.
Tam da bu noktada ihraç ve “hizip” iddialarının örgütümüz içinde
bir hareketlenmeye neden olması, tartışma konusu olmaya başlaması, belki bir dönem örgüt içinde kendisinden bahsedilebilen ve dikkatlerin üzerinde biriktiği olaylar haline gelmiştir. Ve bu açıdan “yararlı”
olduğu da iddia edilebilir. Ben bu konuda tersini düşünüyorum. Bu
sorunların ortaya çıkmasında bir yandan yoldaşların tavırlarının etken olduğunu düşünüyorum; diğer yandan da bu olayların doğası
gereği, bizi polis tehlikesiyle daha çok karşı karşıya getirdiğini zannediyorum. Bu tür olayların önünü almanın bir yolu GMK’nın sağlıklı
bir iç işleyişinin olması (ve örgütümüzün tümünün işleyişinin belirli
kurallara dayanması) ise; diğer bir yolu da, örgüt içinde, yukarıda
önerdiğim mantık doğrultusunda tartışmalar açtırarak ve bunlara
önderlik ederek de katılabilirdik.
Yaratılmasında kararlılıkla katkıda bulunulan ortamda, eksikliklerin, hataların dile getirilmesine görüş sahibi olabilen yoldaşların, eleştiri ve önerilerini ifade etmemeleri bile söz konusu olabilmiştir. İhraçlar ve "hizip" tartışmalarında, bir anlamda, farklı görüşlere tahammül
gösterilmeyecekti havasının yaratılması, "sokakta karşılaşma durumunda merhaba bile denilmeyecek katılıkta kurallarla (tek başına
bunun doğru veya yanlış olduğunu tartışmaktan çok, bir mantığı ve
yaratılan bir ortamı eleştiriyorum) da desteklenince, "tabanımızda"
kafalarında sorular ve görüşler üretenleri de, bunları açığa vurmama
tavrına itmiştir.
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2- Bu dönemde yoldaşlar tarafından bir program ve tüzük hazırlanmıştır. Yoldaşların belirttiğine göre de; “tüm örgütsel faaliyetlerini
bu iki temel belgeye dayandırmışlar”dır. 12 Eylül öncesi örgütümüzün geçmişini (bu dönemden birinci dereceden sorumlu olanların
çoğunluğu dışında) değerlendiren (doğru veya yanlış, onu ayrıca
tartışmak gerekecektir) ve bu geçmişe ciddi eleştiriler yöneltip tepkiler geliştiren yoldaşlar, ilk planda ve bu değerlendirmelerin ardından
program ve tüzüğü örgütümüzün yol gösterici “temel belgeleri” haline
getirmişlerdir.
“Örgütsel işleyişimizde açıklık ilkesinin uygulanmadığı, tüzüğümüzün sadece Merkez üyeleri arasında (!) geçerli olduğu” (Mayıs-82
Raporu’ndan) ve üstelik de bir programa sahip olamayan bir örgütün
ne kadar sağlıksız olduğu belli değil midir? Öyleyse bu durumu aşmak için ne yapmak lazımdır? Önce bir program ve tüzük hazırlanmalı, tüm örgüt (ve örgüt üyelikleri) gözden geçirilmeli ve köklü değişiklikler yapılmalıdır. Ayrıca örgütsel işleyişe açıklık ilkesi egemen
hale getirilmelidir!
Yoldaşların bu mantıkla yola çıktıkları kuşkusuzdur. Programın,
tüzüğün ve bunlar baz alınarak sürdürülen işlemlerin iyi niyetle hayata geçirildiğini de tartışma konusu yapmıyorum. Ayrıca o koşullarda,
ortamın yarattığı sıkıntılar ve anlatılanlarla (geçmişimize yönelik)
birlikte ve “artık bir örgütüz, bir örgüt gibi çalışacağız” havasının da
etkisiyle örgüt üyelerimizin nasıl çarpılmış olabileceklerini de söz
konusu etmiyorum. (Daha doğrusu bu yanları şimdilik tartışmayac ağım.)
Yoldaşlar istedikleri gibi bir program ve tüzük hazırladıktan ve örgütümüzü nitel bir dönüşüme (bu tarif bana ait değildir, yoldaşlara
aittir) uğrattıktan sonra, artık ortada sağlıklı bir örgüt ve sağlıklı bir
demokratik-merkeziyetçi anlayış olması gerekmiyor mu? İşte tam da
bu noktada, ben, yoldaşların sakat bir örgüt anlayışına sahip olduklarını iddia ediyorum ve bu yapılanların da onların mantığını yeterince
sergileyen örnekler olarak görüyorum.
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Yoldaşlar Kasım 1981’de, daha sonraki uygulama ve tasarruflarının temelini teşkil eden şöyle bir karar (daha doğrusu bir dizi karar)
almışlardır:
“a) Şimdiye kadar PB diye anılan organ MK’dir. MK’nın diğer üyelerinden bir kısmı korunmaya alınmıştır. Bir kısmı DB adıyla MK’nın
kolunu oluşturmaktadır.
b) Örgütün tüm faaliyetlerini MK yürütür. MK, üç ayda bir toplanır.
c) MK, merkez organ ve Pratik organ olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. ” (İçerdeki GMK üyelerinin tam üyeli ilk GMK toplantısına verdikleri ortak Rapor’dan.)
Yani içerdeki yoldaşlar, dışardaki GMK üyelerinin görüş ve önerilerini almadan oturup kendilerini MK olarak yetkilendirmişler, kendi
aralarında Merkez Organ ve Pratik Organ olarak işbölümüne gitmişlerdir. Dışardaki GMK üyelerinden bazılarını yine kendilerine bağlı
DB olarak tanımlamışlar, sayısı daha fazla olan diğer GMK üyelerini
ise “korunma”da görmüşlerdir. (Korunmadan ne anlaşılıyor diye soranlara şunu söylemek mümkün: Bu yoldaşlar sadece olanakları söz
konusu olduğu müddetçe, bilgilendirilmesi gereken kişiler olarak bekleyen ve sonra devreye sokulacak olanlardır. Belki durumu iyi ifade
edemedim ama pratik işleyiş tastamam böyle olmuştur. )
Yoldaşlar kendilerini bu yetkiyle donattıktan sonra, üyelerimizi ihraç etmeyi, örgütü gözden geçirmeyi, kendilerine üye almayı, Kürdistan’dan geri çekilmeyi, bir kısım üyelikleri askıya almayı, program ve
tüzük kabulünü, dışardaki bir GMK üyesinin görevden alınması ve
ihracını, kendi başlarına konferans düzenlemeyi, geçmişin değerlendirilmesi, vb. olayları gözlerini kırpmadan sonuçlandırmışlardır. Üst elik bunu bir yandan “fiili görevde kalan GMK üyelerinin yetkileri hiçbir
şekilde sınırlandırılmamıştır” (Kasım-82 Raporu’ndan) biçiminde;
diğer yandan da “yaptıklarımız Marksizm-Leninizm ilkelerine ve anlayışına uygundur” (Tam üyeli GMK toplantısına verilen Rapor’dan)
biçiminde gerekçelerle de savunmuşlardır.
Hayır yoldaşlar, bu yapılanlar çarpık bir anlayışın ifadesidirler. Bu,
yukarıda üzerinde durduğum eğilimin ve mantığın yakayı ele vermesidir. Eğer sürgit bu anlayış örgütümüzde egemen olsaydı veya bun-
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dan sonra egemen olabilirse, geleceğimizden, kendi adıma, şüphelenmeye başlarım.
Bizim durumumuz açısından (bir kısım GMK üyelerinin içerde, bir
kısmının da dışarıda olması koşullarında) dışarıdan içerinin yönetilmesi doğru değildir. Pratik olarak da oldukça zordur. İçerdekilerin
önderlik fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için, onlara yardımcı ve
destek olmak yanlış değildir. Gerektiğinde, acilen alınması gereken
tedbirleri, fazla kaygılara kapılmadan alabilmek (dışarıdakilerin görüşünü ve oylarını almadan) tartışma sorunu olmayabilirdi. Ama arada,
haberleşebileceğimiz (veya böyle bir olanak varken) ve dışardakilerin
de görüş ve önerileri alınarak, kararlar alabilmek ve yürütebilmek
durumu varken, böyle davranmamak ve üstelikte “bizim yaptıklarımız
Marksizm-Leninizm ilkelerine ve anlayışına uygundur” iddiasında
bulunmak, hiç inandırıcı değildir. Tersine, ilişkilerimizin geleceği açısından tehlikeli ve ürkütücüdür.
Örgütsel işleyiş ve ilişkiler bu mantık tarafından yoğrulunca bu
dönem içinde organların kendi aralarında ve kendi içlerinde sürdürdükleri bağları da giderek hem ortadaki bazı belgeler (program ve
tüzük gibi) hem de bazı kurallar olmazsa olmaz gibi görünürken aslında bunlar bir yanıyla bürokratik bir mekanizmanın ögeleri haline
gelmişlerdir.
Yoldaşların bu örgütsel anlayışları, geçmişimize duyulan tepkilerden de beslenmiştir, demiştim. Bu konuda aldıkları kararlarda ve
yazdıkları raporlarda (bu yoldaşlar ayrıca örgütlenme üzerine yayınladıkları yazılarda geçmiş anlayışımızı eleştiren bir hazırlık içinde
olduklarını da açıklamışlardır) yansımıştır. Geçmişin değerlendirilmesi başlığı altında, bu soruna ilişkin görüşlerimi belirteceğim ve
yoldaşların birçok tespitine belki katılabilmem bile söz konusu olabilir. Ama hiçbir zaman bu noktadaki haklılıkları (eğer gerçekten haklı
bile olsalar), 12 Eylül sonrasında yaptıklarının tutarlı olduğunu,
“Marksizm-Leninizm ilkelerine ve anlayışına” dayandığını kanıtlamaz. Örneğin; ulusal sorunla ilgili örgütlenme anlayışımızı mutlaklaştırmaları (bu konuda özeleştiri yapıldığı için üzerinde detaylı durm ayacağım), bir anlamda, geçmişimize duydukları tepkinin sonucudur.
Yoldaşlar bu konudaki görüşlerini geliştirip netleştirecekleri yerde, uç
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bir noktaya sürüklenmişlerdir. Yine “programımız ve tüzüğümüz”
olsun diye, bu iki belgenin içeriği konusunda pek duyarlı davranma
gerekliliğini göstermemişlerdir. Bu örnekleri daha da çoğaltmak
mümkündür.
Yeri gelmişken yoldaşların bu dönemde örgütümüze ve partileşme sürecine bakışları üzerinde de durmak istiyorum. Çünkü eleştiri
konusu yaptığım anlayışlar kendilerini nitelendirmelerinde de farklı
bir konuma ulaşmaktadır.
“Bilindiği gibi, özellikle son bir yıldır örgütümüzün geçmişi ile geleceğini bütünleştirme çabalarında oldukça önemli gelişmeler kaydedilmiş ve geleceğe yönelik ileri adımlar atılmıştır. Özetle, örgüt merkezi kendini üretmiş, program ve tüzüğünün yürürlüğe girmiş, örgütümüz hiziplerden arındırılmış, örgütümüz ciddi bir reorganizasyon
sürecinden geçmiş ve gelinen noktada örgütümüz parti inşa dönemine girmiştir. ”
Örgütümüzle ilgili bu tespiti yapan yoldaşların 12 Eylül öncesindeki anlayışımıza yönelik eleştirileri de şudur: "Proleter sosyalist hareket proletaryanın devrimci partisini* oluşturmayı hedeflemiş ve
içinde bulunduğu evreyi “partileşme süreci”yle ifade etmiştir. Görev
doğru olarak ve açıkça belirtilmiştir. Ancak partileşme süreci sonu
belirsiz bir mecraya dönüşmüş ve bir parti fetişizmi saflarımızda gelişmiştir. Ekim, Sayı-2. Görevimiz’den.)
Yoldaşlar 12 Eylül'den sonra örgütümüzü “parti inşa dönemine"
sokarken, 12 Eylül öncesindeki örgütsel adımlarımızı bir kalemde
silmişlerdir. Örgütümüz parti inşa dönemine girmiştir" ne demektir?
Bu dönemden önce henüz bu inşa sürecinde olmadığımız demektir.
Bu anlayışta olan yoldaşların yaptığı, geçmişimizi eleştirmek değil,
onu tümüyle (örgütsel süreci itibariyle) ret etmektir. Burada geçmişe
bakış konusunda yoldaşlarla yollarımız ayrılıyor. Çünkü, eğer 12
Eylül'den sonra bir inşadan bahsedeceksek, açıktır ki, bu sürece
örgütünüz 12 Eylül'den önce girmiştir ve topallayarak, tökezleyerek
bu süreci halen sonuçlandırmaya çalışmaktadır. 12 Eylül'den sonra
da atılan adımları bu espri içinde kavramak gerekir.
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Yoldaşların iddiasına göre 12 Eylül'den önce saflarımızda bir parti
fetişizmi gelişmiş. Ben kendi adıma ne böyle bir düşünceye sahip
olmuşumdur, ne de bu konuda örgütünüzün saflarında (özellikle de
önderlik düzeyinde) bir eğilimin yaygın olduğunun farkında değilim.
Yoldaşların bu iddialarına açıklık getirmelerini ve sorunu daha somut
olarak ortaya koymalarını bekleyeceğim. Belki ikna olunabileoek
kanıtlar gösterilecektir.
Yoldaşlar bu görüşlerinin bir parçası olarak da siyasi program
üzerinde muğlakta olan, çeşitli tespitler yapmışlardır. Benim bilebildiğim kadarıyla "bir yerel örgütümüzün yönetici organı bu konuda daha
da ileri gitmiş ve önümüzdeki konferansın bir kuruluş kongresi olmasını, bu arada komisyonlar kurularak program, tüzük gibi sorunların
halledilmesini ve bu kongrede de parti olarak ilan edilmemiz önerisinde bulunmuşlardır. (Bu sorunla ilgili hem belgeler mevcuttur, hem
de sözlü olarak iletilmiş görüşler vardır. )
Türkiye'de 12 Eylül'den önce proletarya partisi sorunu birçok siyasi hareket tarafından yeterince ciddiye alınmamıştır. Ortalıkta çok
sayıda. “proletarya partisi"nin boy vermesinin nedenlerinden birisi de
budur. Belirli sayıda. Bir kadroya sahip olan bu hareketler, çalakalem
yazdıkları programları da hazır olunca, hemen parti olduklarını ilan
etmişlerdir. Bu "partiler" hem sorunu kavrayamamışlardır; hem de
'proletarya partisi’ olayını sulandırmışlardır. Bu anlamda, ortalığın
bulandırılmasındaki katkıları küçümsenemez.
Proletaryanın parti sinin. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da' yaratılması bir süreç sorunudur. Bu süreci doğru tanımlayan ve buna uygun adımları bilinçli atanlar bu sorunu çözeceklerdir. Bizim örgütümüz buna adaydır. Sahip olduğu çizgiyle, gerçek anlamda bu partiye
varabilecek en şanslı alternatiftir.
Partileşme sürecinin üzerinde yükseleceği bazı temel faktörler
vardır. Bunlar olmaz ve geliştirilmezse sorun çözülemez. Bunlardan
biri kadrolardır. 12 Eylül öncesinde bir parti kuracak düzeyde yeterli
kadrolara sahip değildik. 12 Eylül'den sonra ise var olan kadrolarımızın önemli bir kısmını yitirdik. Bu noktada gerilediğimiz gerçeğini
birilerinin tartışabileceğini sanmıyorum. İkincisi, bir programdır. 12
Eylül öncesinde bu doğrultuda basite alınamayacak olan adımlar
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attık. Genel bir ideolojik-siyasi platform yaratıldı. Temel görüşlerimiz
açıklığa kavuşturuldu. Ama bunların bir parti programı düzeyine çıkarıldığı öne sürülemez. Halen Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısı
üzerinde araştırmalar ve tartışmalar geliştirmek ciddi bir görevle yüz
yüzeyiz. Bu, 12 Eylül öncesinde yapılamadı. 12 Eylül sonrasında da,
bu doğrultuda somut ve elle tutulur bir girişimimiz yoktur. Biz halen
Kürdistan'da kapitalist üretim ilişkilerinin mi, yarı-feodal üretim ilişkilerinin mi egemen olduğu sorusuna cevap arıyoruz, vb. Üçüncüsü,
işçi sınıfıyla, onun öncüleriyle bağlar sorunudur. Bu alanda da 12
Eylül'den önceki ilişkilerimizin 12 Eylül sonrasına oranla daha ileri olduğu öne sürülebilir. Ama şu da bir gerçek ki, her iki dönemde de var
olan bağlar üzerinde parti hesapları kurmak mümkün değildir.
Kabaca değindiğim bu üç temel konuda, farklı bir düzeye gelmeden biz parti olamayız. Bugün de kendimizi parti ilan edebiliriz.
Özünde ne değişecektir? Partiler furyasına bir yenisi katılmış olm ayacak mıdır? Bu türden sorulara, partileşmeye farklı bakanlar varsa,
onlar cevap vermelidirler.
Sık sık belirttiğim gibi, geçmişimizi tartışacağız, örgütlenme anlayışımızı, partileşme sürecini hızlandırıcı ne tür faaliyetlerinizin olduğunu, hata ve eksikliklerimizi eleştiri süzgecinden geçireceğiz. Ancak
ben bugünden bir daha açıklıyorum: 12 Eylül öncesinde partileşme
sorununa nasıl bakıyor idiysem, bu anlayışım, esas olarak, devam
etmektedir. Kanımca, bu konuda asıl olarak yoldaşların görüşlerinde
bir değişiklik vardır. Ve onların bu doğrultuda söyledikleri sınırlı sözlerden çıkardığım sonuca göre de; partileşme sorunu bu yoldaşlar
tarafından yeterince kavranabilmiş değildir.
Yoldaşların 12 Eylül sonrasında geliştirdikleri ve savundukları anlayış, çarpık bir anlayıştır. Böyle çarpık bir anlayışa sahip oldukları
içindir ki, birçok olayda da yansıdığı gibi, izledikleri politikalarda ciddi
yanlışlıklara sapmışlar, yetki gaspında bulunmuşlardır.
3- Daha önce de belirttiğim gibi; bu dönemin bir başka özelliği de,
ideolojik ve siyasi açılardan örgütümüzün bir durgunluk içine girmesi
ve hatta gerilemesidir. Bu en somut biçimde ulusal sorunda yansı-
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mış ve görüşlerimizi geliştirmek yerine, geriye doğru çekme çabaları
içine girilmiştir. Yine bu yıllar içinde, çevremizde birçok önemli olay
ortaya çıkmasına ve dünyanın dikkatleri buralarda yoğunlaşmasına
rağmen, bunların bir kısmı yazılı edebiyatımızda yüzeysel olarak yer
alırken; bir kısmı ise hiç görülmemiştir veya görülememiştir.
Kurtuluş'un ideolojik-siyasi hattı, birbirlerinden ayrı koşullar içinde
yaşıyor olmalarda, çeşitli sorunlar (daha doğrusu önceden çerçevesi
genel olarak çizilmiş «azı sorunlara) Kurtuluş'çuların birbirlerinin görüşlerini bilmeden de, ortak yaklaşmalarını sağlayacak bir düzeydedir. Nitekim bu olgu, birtakım gelişmelerin tahlilinde ortak tespitler
yapılmış olmasında yansımıştır. Ama bu durumla çelişen ciddi farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Örneğin; Cephe konusunda yoldaşlar yanlış düşüncelere (veya daha iyimser bir deyimle, bir kafa karışıklığına
ve muğlaklığa) sahiptirler. Programlarında ve sirkülasyonlarında cuntaya karşı bir Birleşik Direniş Cephesi'nden bahsetmektedirler. Aradan uzunca bir süre geçtikten ve dışarda bazı siyasi örgütler tarafından bir FKBDC kurulduktan sonra da, bu konuyla ilgili Ekin Dergisi’nde bir eleştiri yazısı çıkmış olmasına rağmen; yine de sorunun
özünün yoldaşlar tarafından nasıl kavrandığı açıklığa kavuşmamıştır.
12 Eylül'den sonra anti-cunta temelde bir birliği savunduk, ama bu
birlikten kastedilen hiçbir zaman bir Cephe örgütlenmesi değildi. Biz
eylem birliğini öne sürüyorduk.
Özellikle dışarda bazı siyasi örgütler Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi'yle sonuçlanan bir girişime başladıkları zaman, dışardaki
yoldaşlar, bu anlayışa ve tavra karşı çıktılar. Daha sonra da cephe
sorununa nasıl baktığımızı etraflıca ortaya koyan yazılar Sosyalist
İşçi’de yayınlandı. O yazıların içeriği, şu temel tezlere dayanıyordu :
“Bir cephe kurmanın koşulları yoktur. Cephe örgütlenmesi, proletarya
ile devrimdeki müttefikleri arasında olur. Yani sınıfsal güçler arasında
ve onların siyasi arenadaki temsilcilerinden oluşur. Oysa Türkiye ve
Kuzey Kürdistan’da Cephe’nin objektif koşullarının var olduğundan
bahsetmek mümkün değildir.
Ayrıca, Cephe kurmaya kalkan örgütlerin neyin temsilcileri oldukları da (kendi kendilerine Marksist-Leninist demektedirler. Sadece
Marksist-Leninist birçok doğru (!) örgüt arasında cephe kurulduğu
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Dünya’nın neresinde görülmüştür) belli değildir. Ülke içerisinde sınıfsal hareketliliğin ne durumda olduğu bilinmektedir. Bu örgütlerin içeride ciddi denilebilecek bir örgütlenmeye ve kitlesel güce yaslanm aları da söz konusu değildir. Hatta ilişkileri içerde sınırlı sayıda kadroyla ölçülebilecek düzeylerdedir vb.
Dışardaki yoldaşlarla bu soruna Kurtuluş'un önceden çizdiği platform üzerinden doğru yaklaşmış olmaları karşısında, içerdeki yoldaşlar, bir ‘Birleşik Direniş Cephesi'nden dem vurmuşlardır.
Ekim'deki yazıda FKBDC’yi çeşitli yönleriyle doğru eleştirmiş olmalarına (programı, dışarda örgütlenmesi, bu örgütlerin içerdeki güçleri, vb. açılardan) rağmen, bugün böyle bir cephenin objektif koşullarının mevcut olmadığını net bir biçimde sergileyememişlerdir. Kendileri bir Birleşik Direniş Cephesi'nden yanayken, başkalarına bir cephenin gerekli olmadığını anlatabilmek zordur. Yoldaşların sıkıntısının
burada yatması doğaldır.
4- Yoldaşların sakat anlayışlarının bir örneği de, tek başlarına örgütümüzün geçmişini değerlendirmiş olmalarıdır. Elbette ki bu sorunla ilgili olduğu gibi, her sorunda yoldaşlar görüş belirtme hakkına
sahiptirler. Buna kimsenin 'diyeceği fazla bir şey yok. Ancak geçm işimizi eleştirirken şunları göz önünde bulundurmaları daha sağlıklı
ve yararlı olurdu: Örgütümüzün önderlerinin çoğunluğu ve bir kısım
üyelerimiz (ki bunların da geçmişte örgütümüze yaptıkları katkılar
önderlerin katkılarından çok az değildir) bu tartışmanın dışında tutularak varılacak sonuçlar sıhhatli olamaz. Çünkü bu insanlar, geçm işin hatalarından ve sevaplarından direkt ve herkesten daha fazla
sorumludurlar. Onlar olmadan, onları da katmadan çıkarılacak sonuçlar ciddi eksiklikler taşıyacaktır. Geçmişin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bunu yine örgüt adına ve bağlayıcı olarak ileri sürmek
doğru değildir. Ya şimdi bu yoldaşların görüşlerine tartışmanın dışında kalanlar karşı çıkarsa ve örgüte kendi görüşlerini kabul ettirirlerse
ne olacaktır? Yoldaşlar geçmişimizi eleştirirken, ulaştıkları tespitlerin
kendilerine ait olduğunu, diğer GMK Üyelerinin ve bir kısım üyelerimizin bunun dışında kaldıklarını örgütümüze açıklamış mıdır? Bu
tartışmada, başkalarına göre, örgüte derdini anlatmak açısından,
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daha avantajlı konumdayken, bu eşitsizlikten yararlanmaya kalkışmak ilişkilerimize olumsuz katkılarda bulunmaz mı?
Daha sonra vardığımız nokta, yukardaki yaklaşımımın haklılığını
ortaya koymuştur.
5- 12 Eylül'den sonra geri çekilme kararımızın, büyük şehirlere ve
sınıfın içine çekilmek olarak ifade edilmesi, içerde belirli yaklaşımların ortaya çıkmasına (veya var olanların güçlenmesine) neden olmuştur. Örgütümüzün saflarında ve yazılı edebiyatımızda sınıf olgusu, daha duyarlı bir sorun haline gelmiştir. İşçi sınıfıyla bağlar kurmanın ve onun içinde örgütlenmenin, sınıfın öncülerini kazanmanın,
devrimi gerçekleştirmemiz için hayati ve temel bir görev olduğunu
açık hep tekrarlarız. Bu dönemde yoldaşların sorunu, dikkatleri bu
noktaya toplayarak daha çok bilince çıkardıkları söylenebilir.
Buraya kadar yoldaşların olumluluklarını vurgulamak, onların
hakkını teslim etmek gerekir. Dün olduğu gibi bugün de esas problemimiz sınıfla bağlar kurma sorunudur. Bunu kafalarımızı sürekli
meşgul ederek gündeme sokabilen bir tavrı küçümsemeye kalkışmak, sınıfın devrimimizdeki yerini tartışmak demektir.
Yoldaşlar bir yandan bu alanda İleri adımlar atarken; diğer yandan da bu olguyu başka olgularla birlikte görememe yanlışlığına
düşmüşlerdir. Kürdistan'dan geri çekilme kararı alınırken, sınıf olgusunun yoldaşları etkilediği şüphesizdir. Bu noktada hem sınıfın, hem
de Kürdistan'ın birlikte ve birbirlerinin karsısına konulmadan ele
alınması gerekirken, yoldaşlar burada, tek taraflı değerlendirme hatasına düşmüşlerdir. ( C.Kamil yoldaş yazınında bu soruna doğru bir
biçimde değindiği için sorunu fazla uzatmayacağım.)
Sınıfın içine çekilmek doğru kararı ve bunun üzerinde olumlu propaganda sürdürülerek durulmuş olmasına rağmen, bu pratikte ve
ilişki olarak elle tutulur sonuçlara ulaşamamıştır. Yoldaşların da "sınıfın içine çekilmeyi başaramadık” biçiminde bir değerlendirmeleri
olduğu için, sorunu bu noktada daha fazla tartışmanın anlam yoktur.
Bu arada bu sorunla bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir konu da
şudur: Sınıfla bağlar kurmak amacıyla ve örgütün olanaklarını doğru
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kullanmak mantığıyla olsa gerek, bu dönem içinde, işe girmek bir
zorunluluk olarak gündeme getirilmiştir. (Veya insanlara işe girmezseniz, kendi olanaklarınızla yaşarsınız. Örgütün size bakacak durumu yoktur, denilmiştir.) Bugün, vardığımız nokta itibariyle örgütün
olanaklarının ne kadar daralmış olduğunu biliyorum. Ama kanaatime
göre bu noktaya, atılan yanlış adımlar sonucu getirildik. Ne bu dönemde olanaklarımızın yeterince değerlendirilebildiği (12 Eylül öncesi olanaklardan, bu dönemi aşmak için yararlanılmış, ancak yeni
olanaklar yaratılmamıştır. Bugün kötü bir durumda olmamızı biraz da
bu açıdan düşünmeliyiz.) söylenebilir; ne de işe girmiş olmanın sınıfla bağlarımızı geliştirmiş olduğu öne sürülebilir.
6- İki yılın siyasi faaliyetsizliği, örgütümüzün saflarında bizi polisiye darbelerle de yüz yüze getiren bizi duyarsızlığa ve gevşemeye
sürüklemiştir. Faaliyetlerimiz hep aynı çerçevede (belli sürelerde
görüşmeler, karşılıklı bilgi alışverişi, sirkülasyonların dağıtımı, vb.,
faaliyetlerimiz) gündemde kalınca, bu durum doğal olarak üye ve
sempatizanlarımızı da etkilemiş ve kendilerini duyarsızlığa, gevşemeye iten koşullara karşı koyabilecek biçimde donatamamıştır. Bu
olumsuzluk örgüt içi sorunlarla da birleşince (ihraçlar, “hizip” olayı,
vb.,) polise açık yanlarımız daha tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.
Bu dönem içinde yoldaşlarda, başka bir açıdan da olsa, örgütümüz içinde bir duyarsızlığın ve gevşemenin olduğunu tespit etmişler
(bu yazılı belgelerde mevcuttur) ve bu konuda uyarıcı olmaya çalışmışlardır. Ancak sorunun özüyle değil de, biçimiyle uğraşıldığı için
bu uyarıların ne ölçülerde yararlı sonuçlara ulaştığı, günümüze kadarki sürece bakılarak yargılanabilir.
7- Son olarak da, bu dönemde kadın yoldaşların durumları üzerinde kısa bir şeyler söyleyeceğim. Bu sorunu en son maddeye bırakmam ve kısa bir şeyler yazmış olmam, benim bu soruna bu ölçülerde (çok tali) bir önem verdiğim anlamına gelmemelidir. Tersine,
bu sorunu her zaman en ciddi problemlerimiz içinde değerlendirmeye ve çözümü doğrultusunda mücadele etmeye çalışmışımdır.
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12 Eylül'den sonra, geri çekilme doğru kararımız, pratikte adeta
siyasi faaliyetsizlik olarak anlaşılabilecek bir noktaya (“mantıki sonuçlarına”) kadar uzatılırken, kadın yoldaşlarımızın da konumunda
12 Eylül öncesine oranla farklı ve ilginç bir durum ortaya çıktı: Kadınlar evlere kapandılar. Daha doğrusu, evlere kapatıldılar. Faaliyetsizlik yıllarında erkek yoldaşlar çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulunup,
yeni deneyler “kazanır” ve “gelişirlerken” kadın yoldaşlar ise evlerde
temizlik, bulaşık yıkama, çocuk bakımı, yemek pişirme, vb alanlarda
bilgilerini “artırdılar”, bu alanlarda daha çok "ustalık" edindiler.
Kadınların 12 Eylül sonrasında içine itildikleri bu ortamda, sorunu
sadece izlenilmiş olan politikalarla izah etmek mümkün değildir. Gerçi dönemin koşulları ve örgütümüzün pratiği, böyle olumsuz bir ort amın oluşumunda çok etkili olmuşsa da, kafa olarak bu sorunu yeterince kavrayamamış ve bilincimize kazıyamamış olduğumuz unutulmamalıdır. Hele bu dönem de önderliğimize yol göstericilik yapan
faktörlerle birlikte, sorunu daha geniş boyutlarıyla düşündüğümüzde
gelinen noktanın karanlık yanları kalmamaktadır. Kadın sorununu
kendilerine “dert” edinmiş olan yoldaşlarımızın damgalarını vurdukları bir dönemin (bunun en somut örneği programdır. Pratikte kadın
yoldaşların durumlarına çözüm arama çabası içinde olmayan yoldaşlar, bu sorunu lâfta da “unutmuşlar" ve programlarında bu sorunla
ilgili herhangi bit şey yazma gereği duymamışlardır. Yani kadın sorununu da, ulusal sorun gibi göz ardı etmişlerdir. ) pratiğinin sonuçlarının başka türlü olması söz konusu değildi.
Buraya kadar yazdıklarımı kabaca şöyle özetleyebilirim: 12 Eylül
sonrasında doğru olan geri çekilme kararı, hayata geçirilirken bir dizi
yanlış politika ve uygulama üretilmiştir. Bunların içinde en başta geleni örgütümüzü iki yıllık bir faaliyetsizliğe sürükleyen siyasi faaliyeti
durdurma kararı olmuştur. Uzunca süren bu faaliyetsizlik yılları yine
yanlış örgütsel karar ve adımlarla beslenerek, örgütümüz bir bunalımın ve bölünmenin eşiğine getirilmiştir. Çarpık örgüt anlayışı, örgütümüz içinde ortaya çıkan (veya önceden var olan) sorunlara yine
çarpık bir biçimde yaklaşmıştır. (Farklı görüşlere tavır almak, birçok
yoldaşı örgütün dışına attıran tutarsız, sekter ve itici davranışlar geliştirmek, GMK üyelerinin çoğunluğunu ve bir kısım üyelerimizi sorunların çözümüne ortak etmeye çabalamamak, onların dışında,
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program, tüzük başta olmak üzere çok sayıda "cesur kararlar almaktan çekinmemek", vb.)
Yazdıklarımdan şöyle yanlış bir sonuç çıkarılmamalıdır: İçerde
yapılmış olan her şey yanlıştır. Ben böyle bir iddia içinde değilim.
Sadece olumsuzlukların çok olduğunu ve olumluluklara ağır bastığını
söylüyorum. Örneğin; yoldaşlar bu dönemi sürekli belgelemeye çalışmışlardır. Bu önemli bir olumluluktur. Yoksa, ortada belge olmadan
tartışmak zorunda kalırdık ki bu da sorunların ele alınmasında bizleri
sağlıksız yöntemler uygulamaya itebilirdi. Bu durum ilişkilerimizi daha çok zedeleyebilir, bunalımı derinleştirebilirdi. Ayrıca sınıf olgusuna dikkat çekilmesi ve bu yöndeki propagandalar, daha öncede
belirttiğim gibi, yoldaşların lehine bir olumluluktur. Yine yaratılmaya
çalışılan "örgüt olmalıyız" havası ve bazı çabalar, program, tüzük,
açıklık ilkesi gibi sorunları örgütümüzün gündemine daha ileri düzeylerde sokmuş olmaları, yoldaşların hanesine eklememiz gereken
olumluluklardır. Ne yazık ki, yoldaşlar bu olumlu adımlarını gerçek
muhtevalarıyla geliştirememişler, savundukları ve uyguladıkları başka yaklaşımlarla, bu olumluluklarını gölgelemişlerdir.
MEVCUT DURUM VE GÖREVLERİMİZ
Bugün açık bir diktatörlükten örtülü bir diktatörlüğe geçiş dönemi
olarak nitelendirebileceğimiz bir sürecin başlarındayız. 12 Eylül sonrası askeri diktatörlüğün Türkiye ve Kuzey Kürdistan' da ektiği t ohumlar boy vermeye, meyvelerini sunmaya başlayacaklardır. Bir
süre sonra gündeme gelebilecek olan daha ileri ölçülerdeki "yumuşama" ve "legal" olanakların artması koşulları; aynı zamanda işçi
sınıfı başta olmak üzere diğer toplumsal güçleri de başlarını kaldıracakları, içlerinde birikmiş olan kin ve tepkileri kusmaya başlayacakları, bir olguyu da içinde taşıyacaktır. Bulduğu kanallardan kendine yol
bulmaya çalışacak olan toplumsal muhalefetin yükseleceğini bugün
sadece bizler görmüyoruz. Cunta da, geçiş dönemiyle ilgili politikalarında bu olguyu "önceden görmeye çalışarak" o kanallardan yumuşak ve tehlikeli olmayan bir akışın olmasını sağlamak istemektedir.
Ancak içinde yaşadığımız aylarda, Cunta’nın attığı adımlar, bu geçiş
döneminin bir hayli "renkli" geçeceğini sergilemekte ve muhalefet
odaklarının oldukça fazla ve yaygın olacağını göstermektedir.
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Bu kaba yaklaşın çerçevesinde örgütümüzün GMK’sının almış olduğu bir karar vardır: "Örgütü sağlamlaştırmak ve ileriye atılmak”. Bu
karar aynı zamanda yüz yüze kaldığımız görevlerin içinde esas halkanın ne olduğunun da açık bir cevabıdır.
Birileri kabul etmese de biz yenildik. Üstelik, çarpışmaya girersek
yenilgiye uğrayacağımız kendimize itiraf ettik. Geriye Çekilme Taktiği; bir anlamda. Yenilginin önceden görülmesidir. Yenildik ama bitmedik. Örgüt olarak sınırlarımız çok daraldı. Faaliyetimizle birlikte
sesimizi duyurabildiğimiz ilişkiler çok cılızdır. Değerli yoldaşlarımızı
yitirdik. Ama hâlâ yaşıyoruz. Ve belli bir örgütsüzlüğümüz, sıfırdan
başlamak zorunda olmadığımız bir yapımız ve ilişkilerimiz var. Bu
noktada GMK'nın aldığı kararı öncelikle şöyle yorumlamak zorundayız: Yaşıyoruz, ancak polisin bizi dağıtma tehlikesi tümüyle ortadan
kalkmamıştır. Ciddi açıklarımız bulunmaktadır. Öyleyse, var olan
örgütlenmemizi örmeli, sağlamlaştırmalıyız. En ivedi görev budur.
Bugün başka birimlerde örgütler kurmak yerine, önce üzerinde yükseldiğimiz örgütleri daha nitelikli ve polisin darbeleri karşısında dayanıklı bir hale getirebilmeliyiz. Dağılma tehlikelisini en asgari nokt alara indirebilmeliyiz. Bu görev GMK ve yerel örgütlerimizin komiteleri
başta olmak üzere tüm üyelerimizin sorumluluğu altındadır.
Mevcut örgütümüzü, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle sağlamlaştırdıkça, “ileri atılma”yı gündeme sokmalıyız. Sınıfın yoğunlaştığı
büyük sanayi merkezlerinde yeni örgütler kurmalıyız. Bu konuda
politikamıza yön gösteren tespitler 12 Eylül'den çok önc eleri yapılmıştı. Bu günde o görüşler, değişen faktörlerle birlikte, ifadesini
GMK'nin çalışma programında bulmaktadırlar.
"Örgütümüzü sağlamlaştırmak" çok yönlü çabaların ürünü olacaktır. Bundan alacağımız örgütsel tedbirlerle bunu gerçekleştirirken;
diğer yardan da bu tedbirlerle uyum içinde ve örgütümüzü güçlendirmeye hizmet edecek çerçevede dışa açık (örgütümüzün gücüyle
orantılı bir biçimde) faaliyetlerimizi sürdürmeli, adım adım faaliyetl erimizi yükseltmeliyiz. Bu çabalar esas olarak sınıfa yönelik olmalıdır.
İşçi sınıfının geniş kesimlerini barındıran işkolları başta olmak üzere,
büyük fabrikalarda ilişkiler yaratmak, öncü işçilerle bağlar kurmak,
İşçi çevreleri oluşturmak veya olanlarıyla ilişkiye geçmek; bunun için
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de aklımızı, enerjimizi, yetenek ve olanaklarımızı bu alanlara sevk
etmek, yerine getirmeye mahkûm olduğumuz temel görevimizdir.
Önümüzdeki dönemde, 12 Mart veya 12 Eylül gibi kazalara uğramak
istemiyorsak, benzer senaryoların gündeme sokulmasını engelleyeceksek gelecek yılları her açıdan kazanmak ve farklı bir durun yaratmak zorundayız.
Bugün görevimizin esas yanı "örgütü sağlamlaştırmak ve ileri
atılmak” ise de, karşı karşıya olduğumuz sorunları da hafife alamayız. Bu sorunlarımızı sağlıklı yöntemler izleyerek çözümlememiz
gerekir. Aramızdaki tartışmalara bu açıdan yaklaşabilirsek ve sorunlarımızı mümkün olduğu kadar anlaşarak halledebilirsek, geleceğe
daha emin ve güvenilir adımlar atarak yürüyebiliriz. Bunun için de,
herkesin iknaya açık, sekterlikten uzak ve sorunları özünde kendisine bağlamadan tartışması, araçları birliğimizi pekiştirmek yönünde
kullanması, bizleri bu tartışma platformundan daha da güçlenerek
çıkara bilecektir. Her çaba, örgütün çıkarları, örgütün gelişerek güçlenmesi için sarf edilmelidir. Geçmişte birlikte olduğumuz ancak daha
sonra çeşitli nedenlerden dolayı örgütümüzden ayrı düşmüş ama
örgütümüze geri dönmek isteyen yoldaşların önüne engeller dikilmemelidir. Aramızda temel görüş ayrılıkları söz konusuysa (uzlaşılması mümkün olmayan örgüt anlayışları, farklı ideolojik ve siyasi
tezler gibi) zaten sorun farklı boyutlar kazanacaktır. Ancak, geçmişte
şu veya bu tür hatalar yaptılar diye (kimlerin hata işlediği o kadar çok
karıştı ki) geri dönme çabası içinde olanlara zorluklar çıkarılırsa, bunlar karşımıza yeni sorunlar çıkarır.
Birlikten ne anlıyoruz, insanları kazanmak ne demektir, vb. birçok
sorunu oturup yeni baştan tartışmak zorunda kalabiliriz. Bana göre
hiçbir Üyemiz, hele hele yönetici organlarımız kendilerinde böyle bir
hakkı görmeye kalkışmamalıdır. GMK'nın iki toplantısında bu konuya
ilişkin alınmış olan kararlar, herkes için gerçekten yol gösterici olabilmelidir. Unutmayalım ki, bugünkü sorunlarımızı çözerken kendimizi nasıl yoğurursak, gelecekte de o temel üzerinde karşımıza çıkan
problemlerle mücadele edeceğiz demektir. Bu yoğrulma, proletarya
sosyalizminin sınırları içerisinde (örgüt anlayışı, kullanılan yöntemler,
sorunlara yaklaşım tarzı, vb. tüm alanlarda) cereyan ederse, sorun
yok demektir. Aksi tutum ve davranışlara tüm yoldaşlar karşı çıka-
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bilmelidir. Geleceğimiz, bir anlamda, bu yöndeki kararlılığın yaygın
olup olmamasına bağlıdır.
Sorunlarımızı "örgütü sağlamlaştırmak ve ileriye atılmak"la birlikte
çözmeye çalışırken, örgütümüzde daha sağlıklı gelenekleri oturtmak,
partileşme sürecindeki adımları hızlandırmak ve bu süreci kısaltmak
için de, tüzüğümüz çerçevesinde, ileri bir örgütsel adım ve işleyiş
mekanizmasına yol açabilecek olan örgütümüzün kongresini gündeme sokmalıyız. Bugünden kongreye gidecek olan sürecin döşeneceği temel taşların (siyasi program çalışması yapmak amacıyla
GMK'nın son toplantısında alınmış olan kararların daha da geliştirilmesinin nasıl gerçekleştirileceği sorusuna aranacak cevaplarla birlikte) neler olabileceğine ilişkin bütün üyelerimiz kafa yormalı ve önerilerde bulunmalıdırlar.
İ. HALEF.
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HAREKETİMİZİN BAZI SORUNLARI ÜZERİNE – IV
İ.HALEF
Bu yazım, 12 Eylül sonrasında içerdeki önderlik tarafından alınan
bazı karar ve uygulamaların kısa bir değerlendirilmesini kapsamaktadır. Böylece halen tartışma konusu olan bu sorunlarla ilgili görüşlerimi ve tavrımı daha açık bir biçimde ortaya koymuş olacağım.
BİR KEZ DAHA YETKİ SORUNU ÜZERİNE
Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi, bu dönemde yoldaşlar kendilerini olağanüstü yetkilerle donatarak (veya donanmış varsayarak)
tüm GMK üyeleri adına bir dizi kararlar almışlardır. Bu tavırlarını bir
yandan "Marksizm-Leninizm ilkeleri ve anlayışına uygundur" diye
savunurlarken; diğer yandan da dışarı çıkan GMK üyelerinin yetkilerini onlara bıraktığını; vs., yetki sorunu üzerinde (ve aynı zamanda
alınan kararlara karşı çıkmamak şeklinde) Mayıs-1982'ye kadar hiçbir tartışma yapılmadığını iddia etmektedirler.
Daha önce iki GMK yedeğiyle ilgili tartışmaları, Hulki’nin ilk ihraç
olayından itibaren içine girdiği muhalif tavrını ve 1981 yılında dışarıdakilerin bir GMK toplantısı düzenlemek amacıyla yaptıkları girişimleri aktarmıştım. Ve bu olayların yoldaşların iddialarını çürüten kanıt-
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lar olduğunu vurgulamıştım. Ayrıca içerde PB’nin yetkilerinin Sekretarya'ya devredilmesi sırasındaki tartışmalarımızdan da kısaca bahsederek, sorunun yoldaşların anlattığı çerçevede olmadığını öne
sürmüştüm.
İlk yedeklerin GMK asil üyeliğine seçilmeleri, içerdeki ve dışardaki
GMK üyelerinin tümünün katıldığı tartışmalarla ve oylarla söz konusu
olmuştur. Bu doğru olan bir uygulamaydı. Aynı zamanda 12Eylül'den sonra kendimizi yeniden örgütlerken aldığımız kararlarla da
çakışıyordu. Bizim kararlarımıza göre, GMK, PB ve DB'den oluşuyordu. Dışarıya çıkan yoldaşlarla (DB'yle) belli bir süre içinde toplantı
yapılması, önemli kararlardan önce DB'nin görüşünün de alınması
gibi sağlıklı, ortak tüzüğümüze ve “Marksist-Leninist ilkeleri ve anlayışına uygun" yine ortak olan kararlarımız ve eğilimlerimiz vardı.
Ben kendi hesabıma, içerdeyken, PB yetkilerinin -Sekretarya'ya
devredilmesine şiddetle karşıydım. Oy hakkım elimden alındığı zamanda (çoğunluk oylarıyla) istifa etmiştim. Çünkü GMK üyesi olmamın benim için bir anlamı kalmamıştı. Bu tür sorunları oyla çözmek
sakattır. Bunu GMK üyeliğinden ihraç edilmek olarak da değerlendirebilirdim.
Dışarı çıkarken de, ben oyumu kimseye bırakmadım. Siz yetkilisiniz, benim oyum da sizlerindir diye hiçbir açıklama yapmadım. Tersine nasıl, içerde bir anlayış temelinde oy hakkım için mücadele ettiysem, dışarda da bu doğrultuda tavır içerisine girdim. Görüşümün
ve oyumun alınmadığı karar ve uygulamaların sorumluluğunu nasıl
taşırdım?
Biz dışarıya apar-topar çıktık. Dışardaki konumumuzun ne olacağını tartışamadık. Nitekim DB'den yoldaşlar bu konuda haklı olarak,
bizleri eleştirdiler. Daha sonra onlarla oturup durumumuzu açıklığa
kavuşturduk ve içerdeki yoldaşların da görüşlerine başvurmak kaydıyla kendimizi DB üyesi yaptık. Bu çerçevede DB'deki üye sayısı
çoğalmıştı, ama tüzüğün (ortak tüzüğümüzün) ve kararımızın özüne
uygun olarak davranmıştık. Bu kararımız daha sonra içeriye iletildi.
Ancak yoldaşlar bunu tanımadıklarını söylediler. Çünkü arada, içerde
onlar kendilerini GMK olarak tanımlamışlar, DB'yi kendilerine bağlı
bir organ olarak ele almışlar ve bu değerlendirmelerini hazırladıkları
bir tüzüğün temel maddeleri haline getirmişlerdi. Dışardaki GMK üye-
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lerinin görüşlerini almadan atılan bu adımlar paralelinde, bizim kararımızı kabul etmediklerini duyurmuşlardı. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra da DB olarak dışarıya çıkan ilk yoldaşlar Avrupa DB'si,
daha sonra dışarı çıkmış olan bizleri de Asya DB'si olarak ilan ettiler!
Akıllarınca tüzüğe uygun davranıyorlardı. Tekrarlıyorum; bunu kendi
hazırladıkları ve bizim görüşümüzü almadan yine kendilerinin onayladıkları tüzüklerine göre yapıyorlardı.
Yoldaşlar daha sonra birçok kararlar aldılar. Bunların bir kısmı oldukça vahimdi. Örneğin; program ve tüzük elime ilk geçtiği günlerde
içerdeki yoldaşları gayrı-meşru ilan etmeyi bile ciddi ciddi düşündüm.
Çünkü yoldaşlar sadece yetki sömürüsü yapmıyorlardı (Bu işte o
kadar-ileri gitmişlerdi ki içeriden sonra dışarıyı da yönetmeye, bizi
organlardan çıkarıp kendi kurdukları organlara atamaya başlamışlardı), aynı zamanda Kurtuluş'un temel görüşlerinden ve ayrı varlık nedenlerinden olan ulusal sorun konusunda da bir sapma içine girmişlerdi. Her şeye rağmen, görüşlerimi dışarıdaki GMK üyelerine söylemek ve onlarla birlikte harekete geçme çabaları içinde bulunmak
dışında bir tavır içine girmemeyi, örgütün çıkarlarına daha uygun
gördüm. İki buçuk yıla yakın bir süre boyunca benim davranışlarım
bu platformun dışına taşmadı.
Mayıs-1982’ye kadar hiç sorun çıkmaması, yapılanların dışarıdan
desteklenmesi gibi iddialar doğru değildir. En azından benim için
temelsizdir. Ayrıca başka GMK üyelerinin de birçok şeye karşı çıktıklarını biliyorum. Ama yoldaşların dışarıyla haberleşmeleri sırasında
muhatap aldıkları bazı GMK üyelerinin içeriyi destekledikleri, destek
mesajları gönderdikleri iddiaları tümüyle yanlış değildir. Gerçekten
de, belli ölçülerde de olsa, dışarıdaki GMK üyelerinden bazıları, bu
dönem içinde içerdeki önderliğin karar ve uygulamalarını destekleyici
tavır ve görünümler içinde olmuşlardır. Bu noktada içerdeki yoldaşların, "bize destek verdi" türünden değerlendirmelerinde hatalı olan
yan şudur: Bu desteği dışarıdakilerin tümüne maletmek. Böyle bir
kanaat nasıl oluştu? Onu içerdeki yoldaşlarla dışarıdan onlarla diyerek muhatap olan yoldaşlar açıklamalıdır.
“Bize yetki bırakıldı Mayıs-82’ye kadar desteklendik, sorun yoktu”
türünden iddiaların çürüklüğü ortadadır. Kaldı ki bu iddia doğru bile
olsa, eğer yoldaşlar sağlıklı bir bakış açısı ve anlayışıyla davranmış
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olsalardı, aldıkları kararların içinde ciddi olanlarını dışardakilerle de
tartışma, onların da görüşlerine başvurma yollarını zorlarlardı. Zira
dışarıyla haberleşme, yoldaşların denetimi ve inisiyatifi altındaydı.
Ne yazık ki bu doğrultuda ciddi denebilecek ve sorunlara dışardakil eri de ortak etmek gibi bir kaygı görülememiştir. Tersine yoldaşlar,
bildikleri gibi ve burunlarının doğrultusunda yürümeyi birçok şeyi
çiğneme pahasına da olsa, göze almışlardı.
Ben birilerine yetki bırakmadıysam da, örgütün çıkarları için anında müdahale edilmesi gereken durumlarda alınabilecek kararları
(benin oyumun da tüzüğe göre alınmasının zorunlu olduğu durumlarda) normal karşılar, bu tür bir adımı, en azından anlayış olarak
eleştirmeye kalkışmazdım. Ama örgütü çok yakından ilgilendiren bir
sürü karar alınır ve bunlar hayata geçirilirken, üstelik de bunlar için
dışarıdakilerin de görüşlerini alma olanağı varken bu yola başvurulmaması anlayış olarak karşı olduğum bir tutumdur. Bu nedenle yoldaşların karar uygulamalarını tartışma konusu yaparken, öncelikle
onların mantıklarının sakat olduğunu ileri sürüyorum. Tutarsız bir
anlayışa sahip oldukları içindir ki, yetki sorununa da yanlış bakmışlardır.
İLK İHRAÇ OLAYI
Örgütümüzde 12 Eylül'den sonra açığa vurulmuş ve daha sonra
üzerinde tartışmalar çıkan ilk olay üç yoldaşın ihracıdır. Bunlardan
ikisi ilk tüzüğümüze göre üyelerimiz olan, diğeri de kadro düzeyinde
bir yoldaşımızdı. Bilindiği gibi, bu yoldaşlar "hizip oluşturdukları” iddiasıyla örgütten ihraç edilmişlerdir. Daha sonra ortaya çıkan "hizip"
tartışmaları da, bu olayın devamı olarak nitelendirilmiştir.
Bu yoldaşlar, 12 Eylül’den bir müddet sonra (1981'in ikinci yarısında) örgüt içinde bir tartışma açılmasını istemişler bu amaçla da bir
yazı kaleme almışlardır. Yoldaşların tavrın-da eleştirilebilecek iki
nokta vardır. Bunlardan ilki, o koşullarda ileri çerçevede bir tartışma
yapılmasını öne sürmüş olmalarıdır. Gerçekten de örgütsel olarak
zayıf bir konumda olunduğunun iddia edildiği ve polis tehlikesinin
etrafta dolaştığının söylendiği o koşullarda örgütün ideolojik-siyasi
hattının olduğu gibi tartışmaya sunulmasını talep etmek, tutarlı bir
davranış değildi. İkincisi de, bu yoldaşların görüşlerini rastgele, çevrelerindeki insanlara aktarmaları ve onlarla tartışmaları da kurallarla
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çelişmekteydi. (Daha sonra yoldaşlar bu konudaki hatalarını, sağlıklı
olmasa da kabul etmişlerdi.)
Tartışma isteyen bu yoldaşları, yukarıda değindiğim iki hatalı tavırları nedeniyle örgütten atarak cezalandırmak hiçbir biçimde makul
karşılanabilecek bir durum değildi. İçerdeki önderliğimiz, böyle bir
kararı, örgüt içinde tartışma yapmadan ve dışardakilerin de görüşünü
sormadan almamalıydı. Bir örgüt içinde insanları görüşlerinden, tartışma istemelerinden dolayı atmaya kalkışmak veya böyle bir görünüme yol açmak, o örgütün hangi anlayışlarla yönetildiğini direk tartışma konusu yapmak demektir. Kurtuluş örgütünü böyle bir töhmet
altına almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Her üyenin, özellikle de önder durumunda olanların davranışlarının (koşullar ne kadar zor ve
merkeziyetçi davranmayı zorunlu kılıyor da olsa) tersi bir kanala yönelik olması gerekir. Yani Kurtuluş örgütü içinde farklı görüşlerin buluna-bileceği (hatta gerekli olduğu), bunların bir arada yönetim içinde
yansıyabilecekleri, sorunların çözüm platformlarının karşılıklı eleştiriözeleştiri ve tartışmalardan (açıklık ilkesi) geçtiği, bu tartışmalara
olanakları ve koşulları zorlayarak tüm örgütü ortak etmenin (konferans, kongre) sağlıklı bir sosyalizm anlayışına tekabül ettiği hiçbir
zaman unutulmamalıdır. Bunların lafta kaldığı, pratikte bu anlayışla
çelişen davranışların egemen olduğu durumlarda, oturup birçok şeyi
gözden geçirmek zorunda hissedebiliriz kendimizi.
Ben ihraç edilen yoldaşların hizip oluşturduklarına da inanmıyorum. Onların iki yazısı belge olarak öne sürülmekteyse de, bu belgeler, iddia sahiplerinin (içerdeki önderliğimizin lehine kanıtlar değildir.
Ayrıca bu yoldaşların bir hizip kurmadıkları, ihraçtan sonra ortaya
koydukları tavırlarında da yansımıştır. İhraç edilen yoldaşlardan biri,
daha sonra GK adıyla bilinen örgütlenmenin içinde yer alırken; diğer
iki yoldaş ise oturup beklemeyi (GMK’nın tümünün ve örgütün tavrının belli olmasına kadar) tercih etmişlerdir. (Varılan noktada, bu yoldaşları örgüte tekrar döndürmek, gösterilen çabalara rağmen mümkün olamamıştır. Bu yoldaşlar yeni gelişmelere de yeterince güven
duymamaktadırlar. Onların bu tavrı, içerdeki önderliğimizin hatalarının mazur gösterilmesine veya haklılıklarına bir kanıt teşkil etmez.
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İlk ihraç olayında içerdeki yoldaşların bir hatası da, uzak görüşlü
olamamaları, içinde bulundukları anın sorunları tarafından belirlenen
dar bir görüşle davranmış olmalarıdır. Bu ihraç olayının çapının sadece ihraç edilenlerle sınırlı kalmayacağı, örgüt içinde yeni tartışm alara ve gelişmelere neden olabileceği görülebilmeliydi. Çünkü daha
sonra yükselen "hizip" tartışmalarının tohumları, bu ilk olayda ekilmişti ve en azından ihraç edilen bir yoldaşın durumunun başkalarını
da rahatsız edeceği apaçıktı. Yoldaşlar ya bu konuda çok iyimserdiler ya da kendilerine duydukları güvenle, ortaya çıkması muhtemel
başka sorunları göğüsleyebileceklerini zannediyorlardı?
ÜYELİKLERİN ASKIYA ALINMASI
Yoldaşların ilk ihraç kararından sonra bazı yoldaşlar (içerde ve
dışarda) belli bir tepki içine girmişler ve gelişmelerden duydukları
kaygıları dile getirmişlerdir. İçerde bu tavır İçine giren yoldaşlardan
görüşlerini yazılı hale getirmeleri istenmiştir. Bu yoldaşlarla önderliğimiz arasında (daha sonra örgütün de "ortak" edildiği) tartışmalar
sürerken bir kısım üyelikler askıya, alınmıştır.
Askı kararı, doğal olarak “hizip” diye suçlanan yoldaşlar tarafından, kendilerine yönelik bir tavır olarak değerlendirilmiştir. Bu kararın
tam da tartışmalı ortama denk düşmesi, bu iddiaları güçlendirici bir
faktördür. Önderliğimizin, tersine öne süreceği gerekçeler çürük bir
zemine dayalıdır. Haklı olarak, bu kararı niye önce veya bu olay bittikten sonra almadılar diye sorulabilir? Bu ve benzeri sorulara verilecek cevapların inandırıcılığı şüphe götürecektir.
Üyeliklerin askıya alınması kararının böyle bir yanı olmasına rağmen bu karar sadece bu tür bir eleştiriyle geçiştirilemez. Sorunun
özü bambaşkadır. Geçmişimizin örgüt anlayışına saldıran yoldaşlar,
ne yazık ki attıkları adımlarla, yine aynı konulara tekabül eden sorunlarda çamlar devirmişlerdir.
Bir örgüt, ilk kurulurken belli bir süreci yaşar. Bir araya gelen (mücadele içinde birbirlerini tanıyan, kafaları devrimin temel konularında
birbiriyle çakışan) birtakım insanlar kendilerini örgütlerler. Bir yandan
kendi içlerinde örgütlenmelerini geliştirirlerken; diğer yandan da çevrelerine örgütler kurmaya başlarlar. Sürecin belli bir anında, artık
örgüt dendiği zaman, ilk başta bir araya gelmiş olan insanların oluş-

BELGELER ……………….. 5. Kitap

426

turduğu yapı anlaşılmaz. O yapıyla birlikte oluşturulmuş olan yapıların hepsi örgütün kapsamı içindedir. Marksist-Leninist bir anlayışla
ve yukarıdan aşağıya örgütlenen bu mekanizma, yine kendi içinde
ilişkilerini düzenleyen kurallar oluşturmaya ve bunları geliştirmeye
çalışırken, aynı zamanda demokratik-merkeziyetçilik ilkesine göre
davranmaya ve bu ilkeyi örgütün yaşamında uygulamaya özen gösterir.
Merkez dışında yapılarında oluştuğu ve örgütün artık örgütlerin
toplamı olduğu bir durumda, merkezin yetkileri de, başlangıçtan oldukça farklı olmak zorundadır. Örgütün tümünü ilgilendiren sorunları
örgütle çözmeye çalışmayan bir merkezi önderlik demokratikmerkeziyetçilik ilkesini de tartışma gündemine sokuyor demektir.
Askı kararı yanlıştır ve çarpık bir örgüt anlayışının ifadesidir. İçerdeki yoldaşlar böyle bir karar almakla, hangi gerekçelerle davranmış
olurlarsa olsunlar, demokrasiye nasıl baktıklarını sergilemişlerdir. Bu
kararı, örgütün tümünü ortak ederek almak bir yana, GMK'nın birçok
üyesinin de bilgisi ve onayı dışında davranılmıştır. Tam da bu nokt ada, yoldaşların böyle bir sorunda, demokrasiyi kendileriyle sınırladığı
öne sürülebilir. Kendilerini savunmak için neler söyleyebilecekleri
doğrusu merak konusu olmaktadır.
Yoldaşlar bu karardan belli bir müddet sonra hazırladıkları tüzük
ve program çerçevesinde toplu üye alırlarken, ilk tüzüğe göre örgüt
üyesi olup da dışarıda bulunan yoldaşları, (GMK üyeleri dışındakileri)
unutmuşlardır! Onların üye oldukları ancak 2,5 yıl sonra toplanan
tam üyeli GMK toplantısında teyit edilmiştir. Bir ara, GMK üyeleri
dışında kalan bazı üye yoldaşlar, uygulamalarla İlgili bir rapor iletm işilerdi içeriye. (1981’in ikinci yarısında). Onların taleplerine (ihraçların durdurulmasını, GMK toplantısının ve konferans üzerinde düşünülmesini öneriyorlardı) cevap verme gereği bile duyulmamıştır.
İçerdeki yoldaşlar haklı(!)dırlar, sempatizan konumunda olanların
talepleri üzerinde görüş belirtmek gibi bir zorunluluk yoktur!..
Sonuç olarak bir kısım üyeliklerin askıya alınma kararını ne ilkesel
açıdan, ne de yoldaşların içinde bulunduğu koşullar açısından savunmanın olanağı yoktur.
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‘HİZİP' TARTIŞMALARI
İlk ihraç olayı üzerine bazı yoldaşlar rahatsızlıklarını dile getirerek
bu uygulamaya karşı çıktılar. Ayrıca çeşitli sorunlara ilişkin var olan
eleştirilerini daha açık bir biçimde anlatmaya çalıştılar. Bunun üzerine içerdeki önderliğimiz, kendilerinden görüşlerini yazılı bir hale getirmelerini isteyerek, örgüt içinde bu yazıların dağıtılacağını ve tartışma açılacağını söylediler.
"Bu yoldaşlar ayrı ayrı yazılar kaleme aldılar. (Adları geçen yazıların üye yoldaşlar tarafından şimdiye kadar okunmuş olması gerekir.)
Onların yazılarına karşı, önderlik, “12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim!”
başlığı altında uzun bir yazı ile görüşlerini ortaya koydu.
“Hizip” diye nitelendirilen yoldaşlar, öteden beri (12 Eylül’den önce) belli tezlere sahip idiler. Onların farklı düşünceleri, örgüt içinde
bir arada olmaya ve birlikte çalışmaya engel değildi. 'Tezlerine ister
karşı çıkılsın, isterse yandaş olunsun, örgütümüzün gelişmesine belirli katkılarda bulunan bu yoldaşlarla, var olan beraberliğimiz, karşılıklı olarak birlik anlayışımızı da simgeliyordu. Çeşitli eksikliklerimize
rağmen, 12 Eylül’e varıncaya kadar birliğimizi zedelemeden uzak
durmaya çalışılmıştır: (Gerçi bu yoldaşların iddiaları bugün değişik
boyutlardadır. Tasfiyecilik suçlamasını 12 Eylül öncesinden başlatmaktadırlar. Geçmişte bu tür iddiaları açık açık ortaya koymayıp,
örgütün dışında kaldıktan sonra bu noktaya kadar görüşlerini ilerletmiş olmaları, onlar için bir çelişkidir.)
Yazıyla görüşlerini ortaya koyan bu yoldaşlar içine sürüklendikleri
güvensizlik ortamında, kendilerini korumak ve savunmak için “tedbirler” aldılar. Ayrı organlarda (ve hatta ayrı şehirlerde) olmalarına rağmen birbirleriyle ilişkiler kurdular (veya var olan bağlarını düzenli
ilişkilere çevirdiler ve görüşlerini, kuralları çiğneyecek biçimde, konumları farklı da olsa insanlarımıza anlatmaya başladılar. Ayrıca
dışarıda ilişki halinde bulundukları DB’den yoldaşlara (esas olarak bir
yoldaşa) mevcut gelişmeleri aktarmaya çalıştılar.
Bu yoldaşları bir örgütün kurallarına ters düşecek davranışlarda
bulunmaya iten faktörler nelerdi? Tek başına bu yoldaşları suçlu ilan
etmek, sorunu kavramamıza yeterli oluyor mu? Açıktır ki, bu yoldaşlar geçmişte hareketimizde varlığını şu veya bu düzeylerde devam
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ettiren (ve Merkezi düzeyde de kendilerini temsil ettiren) bir eğilim’in
sözcüleriydiler. 12 Eylül öncesinde, haklı veya haksız, onları da kaygılandıran tavır ve davranışlarla yüz yüze kalmışlardı. 12 Eylül’den
sonra ise, onlar kendilerine yönelik daha açık ve itici davranışlar olduğu kanaati/a varmışlardı. Özellikle ilk üç yoldaşın ihracını kendil erine verilmiş bir gözdağı olarak değerlendiriyorlardı.
İhraçlarla birlikte sıranın kendilerine geldiği havasına bu yoldaşların kendilerini kaptırmış olmaları, tümüyle temelsiz değildi. Önderlik,
içinde bulunulan koşullar itibariyle örgüt üyelerimizin hassas olduğu
bir durumda, sağduyulara “iyi hitap ediyordu". Üstelik de bu yoldaşlar
bir “hizip* kuracak çerçevede ilişkiler kurmaya ve insanlara "çengel"
atmaya çabalıyorlardı. Böyle bir ortamda önderliğin eğiliminin ve
geliştireceği tavırların örgüt içinde eğitici bir destek bulmaması için
bir neden yoktu. Ayrıca, önderlik olayları daha çok ve avantajlı bir
biçimde aktarma, sorunu istediği biçimde oluşturma şansına sahipti.
Nitekim bu durumu en açık ortaya koyan belge "12 Eylül Hizbini
Mahkûm Edelim" yazısı olmuştur. Bu yazı, ilişkileri koparma ve bu
yoldaşları bir "hizip" olarak "atma"nın gerekçesidir. Bu yazıyla "birlikte artık yoldaşların kaderleri belli olmuştur. Ya "teslim oluyoruz, siz
haklısınız" diyeceklerdi; ya da "biz haklıyız, biz hizip değiliz, bir hizip
varsa o da sizsiniz" diyeceklerdi. Onlar zaten ikinci alternatife doğru
bir miktar hazırlık yapmışlardı ve attıkları adımlardan geriye dönmeyi
düşünemiyorlardı. Bu yüzden de iş bitmişti ve "ayrıldılar". Artık cepheden "merkez hizbe" ve onun "tasfiyeci ' politikalarına karşı saldırılar başlamıştı.
"Ayrılmış" olan bu yoldaşlar daha sonra Geçici Komite adıyla bir
örgütlenmeye gittiler, Onlara göre; (bu görüşleri çok sonraları yazılı
düzeyde ifade edildi) Kurtuluş bölünmüştü ve GK da Kurtuluş'un bir
örgütüydü. (Bu sorun üzerinde, ayrıca durmak gerekebilir. Benim
açımdan bu bir zorunluluk haline geldiği noktada, görüşlerimi ayrı bir
yazıya dökeceğim.)
"Hizip” diye suçlanan bu yoldaşların, ilişkilerin kopma noktasına
kadar, çeşitli hataları olmuştur. Önderliğini kendilerine karşı geliştirdiği tavırlara malzeme olabilecek birçok eksiklikler yapmışlardır. Ayrıca dışardaki GMK üyelerinin tümüne başvurmak, onların ağırlıkları-
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nı sorunun çözümüne ortak etmek yerine, (kendileri gibi düşünen bir
GMK üyesi dışında) sadece bir DB üyesiyle temasa geçmişler ona
"dertlerini" anlatmışlardır. Hatta ondan, bundan sonra; (henüz GK
ortada yokken) ne yapmaları gerektiğine ilişkin "akıl" sormuşlardır.
"Hizbin" bu yoldaşı “kazanmak” için çok uğraştığı söylentisini, herhalde bütün yoldaşlar duymuşlardır!
İlk ihraç olayıyla da bağları olduğu öne sürülen bu yoldaşların örgütün dışına düşmüş olmalarını da içerdeki önderliğin izah ediş yöntemi, birçok açıdan eleştirilebilir. Gerçekten de, bu yoldaşlar geçmişte de kendilerine özgü tezlere sahip olmalarına rağmen örgütten
atılmamış ………… kendi …………. olmaları da …………..………..
onların atılmalarını gerektirecek yeni şeylerin olmuş olması gerekir.
…… zaman, dillerinin “efendice” olduğu bazı sorunları “yumuşak”
……………….. eleştirdikleri görülmektedir. Onların yazılarıyla “12
Eylül Hizbini Mahkum Edelim” yazısı karşılaştırıldığı zaman bu yoldaşlardan yana bir tutum içerisine girememek mümkün değildir. Önderliğimiz, “biz bunlara görüşlerinden dolayı tavır alıyoruz" diyemeyeceğinden, onları birbiriyle kural dışı ilişkiler kurmakla ve kendi aralarında örgütlenmekle suçlamaktadır, Zaten “hizip” iddiası da bu tespitlere dayanmaktadır.
Bana göre bu yoldaşlara esas olarak farklı görüşler savundukları
için bir tavır alınmış, daha sonra da onların çeşitli hataları işin içine
girince, bu tavır onların "hizip" olarak görülmelerine ve örgütün dışına itilmelerine kadar varmıştır. Bu sürecin başlarında önderliğin eksiklikleri ağırlıktayken, sürecin bu anından sonra da her iki tarafın
ayrı uçlara sarılarak ipi kopardıkları gözlenmiştir. Yani belli bir yerden
sonra karşılıklı hatalarla ve elbirliğiyle “hizip - Merkez hizip” kördöğüşü yaratılmıştır. Önderliğin bu yoldaşlara görüşlerinden dolayı tavır
almış olduğu eleştirisini kabul edeceğini zannetmiyorum. Tersine,
yoldaşların belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla; bu olayları dönemin
koşullarıyla izah etmekte ve "arınıyoruz, bunlar doğal ayıklanmadır"
demektedirler.
12 Eylül’den sonra karşı-devrimin azgınca saldırdığı, devrimci ve
demokrat güçlerin yenilgiye uğradığı bir ortamda “yılgınlık, davayı
inkâr" gibi eğilim ve davranışlar olağanüstü artmıştır. Bir başka an-

BELGELER ……………….. 5. Kitap

430

lamda da "gerçek dostlarımızın kimler olduğu" bu dönemde bir kez
daha" (tıpkı 12 Mart’ta olduğu gibi) açığa çıkmıştır. Buraya kadar ve
bunun sınırları içinde değerlendirilebilecek gelişmelerde içerdeki
yoldaşlar gibi düşünmemek için bir neden yoktur. Ama çeşitli nedenlerden dolayı örgütümüz dışına düşmüş ”dostlarımız”dan bazılarının
hiç de panik içinde …….. ……… bir konumda olduklarını göremiyoruz. Tersine bunlar kendi çaplarına göre "komünistlik yaptıklarını"
iddia etmektedirler. Kör olmayan gözler içinde bu iddiayı yabana
atabilmek bir hayli1 zordur. O zaman bu tür yoldaşlar için “ayıklanma-arınma” teorisi geçerli olabilir mi? Veya böyle bir iddia, tam da bu
noktada, bunların ayrı görüşleri nedeniyle örgüt dışında kaldıklarını
kanıtlamaz mı?
“Bizim de kişneyen atlarımız var… Bunlar bilinen, tanıdık insanlar… artık kulağımızın dibini kaşıtmıyoruz... Bunlar zannedildiği, kadar çok ve güçlü değiller…” (Bunlar dışarıya yollanan raporlardan
aklımda kalan bazı cümlelerdir) türünden belirlemelerin üstüne “doğal ayıklanma - arınma" inşa edilemez. Bu belirlemeler, kastedilen
yoldaşlara karşı açık bir tavır içine gidildiğinin birer ifadesidirler.
"Hizip" olayı etrafında dönen sorunların bizi merkezi düzeyde de
problemlerin içine sokacağı biliniyordu. Veya böyle bir durumun ort aya çıkmayacağını iddia edebilmek için merkezin yapısını ve içindeki
görüş ayrılıklarını bilmemek gerekiyordu ki, bu içerdeki önderliğimiz
için söz konusu olamazdı. Nitekim "hizip'' içinde görülen yoldaşlara
buna rağmen tavır alınmış, tartışma kararı (ve tartışma adına neler
yapıldıysa) dışardaki GMK üyeleri dışında alınmış, sürdürülmüş ve
bitirilmiştir. (Tartışmayla ilgili belgeler, “olay" bittikten sonra elimize
geçmiştir.)
Daha sonra da açığa çıktığı gibi, "hizip" tartışması, merkezi düzeyde dışardaki bir yoldaşa kadar uzanmış ve GMK üyesi bu yoldaşla ilgili öne sürülen iddiaların ardından bu yoldaş da “ihraç” edilmiştir!
(Bu sorunun üzerinde de birazdan duracağım.)
Bugün yaratılan, kargaşa ortamından çıkmakta zorluk çekiyoruz.
Örgütün dışına düşmüş bu yoldaşlarla ilgili iki GMK toplantısında
birlikçi bir anlayışla olumlu kararlar almış olmamıza rağmen henüz
sorun çözülebilmiş değil. Bu olaylar etrafında dönen tartışmaların,
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her yoldaşın önyargılardan uzak bir biçimde ve örgütün çıkarları esprisinden hareketle bir kere daha değerlendirmesi, üzerinde kafa yorması ve önerilerde bulunması kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

PROGRAM VE TÜZÜK
PROGRAM:
Yoldaşlar 1981'in sonlarında doğru bir program hazırlamışlardır.
Geçiş Dönemi Programı olarak, belirtilen bu program kabul edildikten
sonra, yerel komitelerin de görüşlerine başvurulmuş ve komitelerimiz
bu programın içeriği konusunda olumlu ve övücü raporlar sunmuşlardır. Bu program, örgüte üye almanın ölçüsü ve yoldaşların ifadesiyle “bütün örgütsel faaliyetlerin kendisine dayandırıldığı bir temel
belge” olarak görüldüğü için, bu programın niteliğinden anlaşılması
gereken şeyin de ne olduğu, tartışmaya ve kuşkuya yer vermeyecek
biçimde açığa çıkmaktadır. Geçiş Dönemi Programı, Kurtuluş Örgütü’nün Siyasi Programıdır. En azından nesnel olarak kendisine böyle
bir görev yüklendi.
Yoldaşlar hazırladıkları tüzükte, üyeliğin bir ölçüsü (temel bir ölçüsü) olarak programın benimsenmesini öne sürmektedirler. Uygulamadan anlaşıldığı "kadarıyla, kastedilen program Geçiş Dönemi
Programı’dır. Çünkü programın kabulünden sonra üye olarak örgüte
alınan yoldaşlara bu "temel belge" gösterilerek "kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz?" sorusu sorulmuş ve olumlu cevaplara göre
de insanların üyelikleri başlatılmıştır.
Ben Geçiş Dönemi Programı'nı KABUL ETMİYORUM. Bu program elime geçtiği andan itibaren tavrım buydu ve halen de aynı görüşümü muhafaza ediyorum. Bugün bu programı içeriğiyle, taşıdığı
fonksiyonlarla savunacak olan yoldaşlar varsa, onlarla niçin aynı
örgüt içinde ve aynı örgütsel işleyiş içerisinde yer aldığımı tartışmalı
hale getirebilirim?
Adı geçen programı kabul etmememin nedenleri şunlardır:
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Birincisi, bu programın içeriği yanlıştır. Kurtuluş'un ayrı varlık nedenlerinden olan ulusal sorundaki görüşlerimizi gözardı etmiştir. Ek
bölüm, bir Kurtuluşçu’nun savunamayacağı düzeylerde yanlış tespitleri kapsamaktadır.
Ayrıca, anti-cuntacılık, bu programa damgasını vurmaktadır. Cuntaya karşı olma ilkesinin belirlediği bir platform, olsa olsa Kurtuluş'un
başka güçlerle asgari çerçevede ittifaklara girmesinin (içinde bulunulan koşullar, nedeniyle) ölçüsü olarak ele alınabilir. Kurtuluş Örgütüne üye olmanın ölçüsü anti-cuntacılığa dayandırılamaz. İlle de, "Kurtuluş’un programını kabul ediyor muşun" diye birilerine bir belge gösterilecek ise, bu ancak Kurtuluş Sosyalist Dergi başta olmak üzere
çıkardığımız yayınlar (veya oralarda ifadesini bulmuş temel görüşlerimizin bir özetini oluşturan herhangi bir belge) olabilirdi. Hangi anlayış, anti-cuntacılığı (ki, bu ilkenin kimleri kapsayabileceği üzerinde
yazdıklarımızı düşündükçe ortaya garip bir durum çıkmaktadır. Kurtuluş örgütüne girecek düzeylerde bir değerlendirmeye dönüştürebilir? Yoldaşların bu soruna açıkça böyle baktıklarını iddia etmiyorum
ama içine girdikleri tutum, bu açıdan onların aleyhine kuşkulara yol
açmaktadır.
İkincisi, bir siyasi program (veya yoldaşların üyelik ölçüsü haline
getirdikleri ve "bütün örgütsel siyasi faaliyetlerini dayandırdıkları bir
temel belge” öyle rastgele hazırlanıp kabul edilmez.
Bir örgütün (veya partinin) programı, örgütün tümünün katıldığı
tartışmaların sonunda (kongre, ya da özel olarak programa bağlamak amacıyla oluşturulabilecek başka zeminlerde bir sonuca ballanabilir. Bir örgütün Merkezi, kendi başına program sorununu çözemez. Çözmeye kalkışırsa, hem ortaya ciddi sorunlar çıkabilir, hem
demokratik merkeziyetçilik güme gidebilir. Doğru olan, MarksistLeninist anlayışla bağdaşacak olan yol şudur: Program için örgütün
ortak iradesinin yansıyacağı bir platform olmalı ve hazırlanacak olan
program taslağı (bu tür bir taslağı Merkezi önderlik de hazırlayabilir
veya komisyonlar kurularak bu doğrultuda adımlar atılabilir) bu platformda tartışılarak kabul edilmelidir.
Geçiş Dönemi Programı, bu anlayışla hazırlanıp, sağlıklı bir süreci
yaşadıktan sonra benimsenir bir hale galen bir belge değildir. Tam
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tersine, içerdeki önderliğin (dışardaki GMK üyelerinin görüş ve onaylarını almadan) kendi başına hazırlayıp kabul ettiği bir programdır.
Bu programın daha sonra komitelerimize 'dağıtılarak, onların da görüşlerinin alınmış olması, işleyiş açısından belli bir olumluluğu yansıtıyorsa da, özünde, sakat bir anlayışı belgelemekten öte bir yanı yoktur. ('Örgüt oluyoruz, programımız da var" türünden bir hava yaratmış olan bu program, "havası" dışında, bir "program olarak har açıdan şüphe götürmektedir.)
Üçüncüsü, bu program GMK Üyelerinin çoğunluğunun (en az yarısının) görüşleri alınmadan yürürlüğe girmiştir. Ortaya çıkan emrivaki duruma (hele içeriğine ve hazırlanış biçimine karşı olduktan sonra)
boyun eğmem mümkün değildi. Nitekim, içeriyle bağlantı sürdüren
bir GMK üyesi yoldaşa, benim adıma içerdeki önderliğe şu soruyu
sorduğumu aktarmasını istemiştim: “Tüzüğe bu programı kabul etmeyenler örgüte üye olamazlar. Ben bu programı reddediyorum. Bu
duruma göre ben örgüt üyesi miyim, değil miyim?'
Daha önce de vurguladığım gibi, program elime geçtiği zaman,
içerdeki önderliği gayrı-meşru ilan edip etmemeyi ciddi ciddi düşünmüştüm. Çünkü bizi bir arada tutan esas olarak örgütsel bağlar değildir. Aynı ideolojik ve siyasi çizgiyi savunduğumuz için, bunu yansıtan bir eylem birliği temelinde ve aynı örgütsel yapı içinde gönüllü bir
birlik oluşturmuşuz. İdeolojik ve siyasi sorunlarda ayrı düştüğümüz
zaman örgütsel ilişkileri tanımamak, dağıtmak gerekebilir. (Bunu ben
söylemiyorum, Lenin yazıyor.) Tam da bu noktada ve bu anlamda.
Geçiş Dönemi Programı Kurtuluşlun çizgisiyle (üstelikte temel görüşlerinden birini oluşturan ulusal sorundaki çizgimizden saparak) çelişiyordu. Ben niye bu yoldaşlarla aynı örgütsel işleyişte yer alacaktım?
Bu duruma rağmen, birlik anlayışıyla ve bu sorunların Kurtuluş içinde
çözülebileceğine olan inancım nedeniyle, oluşabilecek platformlara
kadar beklemeyi tercih ettim. Yoldaşlar ayrılığı körüklüyorlardı, onlarla aynı konuma düşmek, sorunları daha karmaşık ve tehlikeli bir noktaya tırmandırırdı.
Dördüncüsü, Geçiş Dönemi Programı’nda geri çekilme taktiğine
karşı çıkmakla suçlanıyordum. 12 Eylül’den sonra, örgütün kıymetli
zamanını tutucu tartışmalar açarak heba ettiğim belirtiliyordu. Alınmış olan siyasi faaliyeti durdurma kararı, siyasi faaliyeti sınırlama
diye aktarılıyordu. Ve bütün bu iddialar, benim de ortak olduğum
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tartışmalar yapılmadan ve habersiz bir biçimde programa geçirilebiliyordu.
Gerçekler ört-bas edilerek tahrifatlara başvurularak hazırlanılmış
olan böyle bir belgeyi hazmedebilmem söz konusu olamazdı. Yukarıda üzerinde durduğum üç konuda sağlıklı bir süreç geçirseydik ve
buna rağmen benim dışımdakilerin onayıyla böyle bir belge kabul
görseydi (ve benzer biçimde suçlansaydım) sadece organdaki yerimi
tartışır ve örgüt içinde başka görevlere talip olurdum.
Bütün bunlardan sonra, benim bu dönemde programlı bir faaliyete
karşı olduğum zannedilmemelidir. Aksine, yoldaşlar, kendilerine bir
çalışma programı hazırlayabilirlerdi, Bunun için esas olarak iki olgudan yararlanmak mümkündü. 12 Eylül öncesinde GMK'nın bir çalışma programı vardı ve bu program bize yol gösterici faktörlerin ışığında kaleme alınmıştı. Bu programda ifadesini bulan bazı olgularla, 12
Eylül sonrasının ortaya çıkardığı yeni olguları göz önünde bulundurarak bir çalışma programı hazırlansaydı bir eleştiri olmayabilirdi. (Ancak içeriğinde, hazırlanırken izlenilen yöntemlerde ters şeyler olmuş
olsaydı onları normal ölçüler içinde gene tartışabilirdik. Ama en azından bugünkü gibi bir program tartışması yapmak zorunda kalmazdık.)

TÜZÜK:
Programın hazırlandığı tarihlerde, aynı günlere denk düşen ç alışmalar sonucunda yoldaşlar tarafından ayrıca bir tüzük kabul edilmiştir. Yoldaşların aktardığına göre; öncelikle ilk tüzüğümüzü arama
çabalarına rağmen bulunmayınca, oturup yeni bir tüzük hazırlamak
bir zorunluluk olmuştur. (Yoldaşların ilk tüzüğü bulmak istedikleri
doğrudur. Tüzüğün nerde olabileceğini dışarıdan da sormuşlardır.)
Yoldaşlar geçmişi eleştirirken tüzüğün sadece merkez üyeleri
arasında okunduğu (!) ‘nu belirtiyorlar. Açıklık ilkesinden ne anlıyoruz
sorusunu bir yana bırakırsak; 12 Eylül'den önce, 1978 yılında hazırlanan (o tarihe kadar şekillenen ve daha sonra da geliştirilen) tüzüğümüzü yayınlamadığımız, bunu örgüt üyelerimize dağıtmadığımız
bir gerçekliktir. Bu noktada yoldaşların eleştirisi yerindedir. (Bu konuda sorunu başka yanlarıyla da ayrıca ele almak gerekecektir.
Geçmişi değerlendirirken görüşlerimi aktaracağım.) Ancak 12 Ey-
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lül’den sonra, izlenecek politikalar konusunda tartışırken tüzük vb.
belgelerimiz üzerinde de durulduğunu, tüzüğün nasıl kaybolduğunu
yoldaşların bilmemesi mümkün değildir. Kaybolma olayını tartışma
dışı bırakırsak, o dönemde sekretaryanın tüzük vb., belgelerin akıbeti konusunda belli bir görüşü vardı. “Bu belgeleri polise kaptırmamak
için imha etmeliyiz” diyorlardı. Bu öneriye benle diğer M üyesi yoldaş
karşı çıkmıştık. Bunun üzerine bu öneride ısrarlı olmamışlardı. Tüzük
vb. belgelerin korunacağını söylemişlerdi. (Sekretarya’dan bazı yoldaşlar içerde kalmıştı. Onların bu durumu ve belgelerin yerini daha
sonra GMK üyesi haline getirilen yoldaşlara iletmiş olmaları gerekir.)
İlk "tüzüğümüzü kimse okumadığına (!)" ve ayrıca kaybolduğuna
göre, yeni bir tüzük hazırlamak, belli ölçülerde, eleştiri konusu yapılmayabilir. Örgütü yönetecek ve iç işleyişi düzenleyecek bir kurallar
bütünlüğü oluşturmak, doğru bir bakıştır. Yoldaşların hataları asıl
olarak bu noktadan itibaren başlamaktadır
İlk tüzük bulunmayınca, kollarını sıvayıp kendileri işe koyulmuşlardır. Temel bir adım olarak kendilerini MK ilan ederek bunu tüzüğün bir hükmü haline getirmişler, daha sonra da her şeyi bu belirlemeye göre (kendilerine göre)] düzenlemişlerdir. Dışarıdaki GMK üyelerini bile kendilerine bağlı organlara atamaya kalkışmışlardır. İşte bu
tüzüğün temel bir eksikliği burasıdır. Daha önce GMK kendisini DB
ve PB olarak örgütlerken, bu yoldaşlar her şeyi yeniden ele almışlar
ve birçok konuda yansıdığı gibi, bu konuda da sorunu kendilerinden
itibaren başlatmışlardır. Bunu kabul edebilmek zordur. Dışarıdaki
durumu da göz önüne almadan ve o çerçevede sağlıklı olabilecek
işleyiş kurallarına kafa yormadan atılan adımların ifadesi olan bir tüzük, uygulanmaya kalkışıldığı içindir ki birçok sorunun ortaya çıkmasının nedeni haline gelmiştir.
Yoldaşlar, ille tüzüklerine uygun olsun diye bir dizi "olay" yaratırlarken; sorunun özünün bir anlayışa dayandığını kavrayamamışlardır. Eğer sağlıklı kafalara sahip olabilselerdi, Marksist-Leninist örgüt
ilkelerine uygun geleneklerin geliştirilmesi doğrultusunda bir bakış
açıları olabilseydi, gerektiğinde yazılı da olmayan kurallarla da bir
örgütün yönetilebileceğini ispat etmiş olurlardı. Buradan benim bütünüyle yazılı bir tüzüğe karşı olduğum sonucu çıkarılmamalıdır. Tüzük, bir örgütün anayasası gibidir. Sosyalizmin çeşitli sorunlarının,
tutarlı bir biçimde bilince çıkarıldığı ve oturmamış da olsa, ne tür ge-
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leneklerin bize yol gösterebileceğini kestirebiliyorsak, gerektiğinde
tüzükte yer almayan, ama mantığa uygun sıhhatli adımlar da atabiliriz. Böyle bir perspektife ulaşabildiğimiz gün, birçok şeyin sınırını
hem daha iyi çizebileceğiz; hem de gerçek anlamda bir sosyalist
örgüt (iktidar olduğu zaman da sağlıklı bir sosyalist toplum oluşmasına önderlik edebilecek yetenek ve nitelikte bir örgüt) niteliğine kavuşabileceğiz.
Yoldaşların tüzüklerinde yansıyan diğer bir nokta da, özerk örgütlenme anlayışımızla çelişecek biçimde Kürdistan örgütlenmesinin
yanlış ele alınmasıdır. Bu sorunu basite almak mümkün olmadığına
göre (ki yoldaşların da imzasını taşıyan GMK’nın ulusal sorunla ilgili
almış olduğu kararda, soruna farklı bakıldığı vurgulanmıştır.) içeriğiyle bu tür bir sakatlık taşıyan tüzüğe karşı çıkmamak elde değildir.
Yine fabrika hücreleri konusunda tüzüğün taşıdığı ciddi eksiklik bilinmektedir. Bu ve benzeri (ister tüzükte yer almamış olsun, isterse
yanlış ve eleştirilecek çerçevede yer almış olsun) sorunları da göz
önüne aldığımızda; yoldaşların tüzüğünün, içerik olarak yanlış, örgütsel durumumuzla çelişen bir belge olduğunu görüyoruz.
Yukarıda kabaca sıraladığım nedenlerden dolayı bu tüzüğü de,
Geçiş Dönemi Programı’na karşı olan tavrıma benzer biçimde, kabul
etmiyorum. Bu tüzüğün hazırlanması ve kabul edilmesinde dışarıdaki
GMK üyelerine herhangi bir şey sorulmamış ve eğilimlerine itibar
edilmemiştir. Oysa tüzük konusunda da, 'ortamı” kavrayarak bir taslak hazırlansaydı ve dışarıdaki yoldaşların görüşleri de alınarak bu
taslak geliştirilseydi; ortaya, genel olarak onaylanabilecek bir tüzük
çıkabilirdi.
BİR GKM ÜYESİ HAKKINDA ALINAN KARARLAR
Örgütümüzden ilk üç yoldaşımız ihraç edildiği zaman, dışarıdaki
DB üyelerinden Hulki yoldaş, bu ihraca karşı çıkmıştı. Anlaşıldığı
kadarıyla, onun içerdeki bazı yoldaşlarla ilişkileri vardı. İhraç haberini
bu kanaldan öğrenmişti.
Hulki yoldaş bir yandan bu ihraca karşı sesini yükseltirken; diğer
yandan da dışarıdaki GMK üyelerinin de bu soruna kendisi gibi sahip
çıkmalarını istemişti.
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Bu olayla İlgili dışarıdaki tartışmalar sırasında bazı yoldaşlarla ilgili ortaya atılan "hizip" iddiaları da bize yansımıştı. Dışarıdaki GMK
üyeleri (Hulki de dahil), daha önce de açıkladığım gibi sorunu kavramak ve tam üyeli bir GMK toplantısı için harekete geçtiler. İçeriyle
kurulan bağlantı sonucunda, bir GMK üyesinin belirtilen tarihte dışarıya geleceği bildiriliyordu. (Bu gelişmeler,1981’in sonlarına tekabül
ediyordu.) Ancak ne belirtilen tarihte birileri geldi, ne de uygulam alardan vazgeçildi. Dışarıdaki GMK üyeleri bir tarafa bırakılarak, birçok konuda içerdeki yoldaşlar tek başlarına sorunları çözdüler!.
İlk ihracı diğer "hizip" olayı izledi. Askı kararı alındığı, program ve
tüzük çalışmaları yapıldığı Hulki yoldaş tarafından öğrenildikçe kendisinin de muhalefeti sertleşiyordu. Zaten ilk ihraç olayında ortaklaşa
tavır almamızdan sonra bir daha birlikte davranabilmemiz mümkün
olamadı. Hulki yoldaş, kendi başına içeriye mektuplar yazarak örgütün dışına düşen yoldaşlara örgütlenmelerini, örgütlülüklerini sürdürmelerini iletiyor, ayrıca "Yoldaşlara Açık Mektup" başlığı altında
örgüte çağrıda bulunuyordu, İçerdeki yoldaşların “hizip" iddiaları karşısında, Hulki yoldaş da içerdekileri "tasfiyecilikle, merkez hizbi oluşturmakla" eleştiriyordu.
Kavga başlamıştı. Ve bu kavganın bir ucunda Hulki yoldaş, diğer
ucunda da içerdeki yoldaşlar yer almışlardı.
Olayların tırmanmışının belli bir yerinde, içerdeki yoldaşların "Hulki'nin hizip başı olduğu konusunda ellerinde kuvvetli deliller bulunduğu, bu nedenle GMK üyeliği saklı kalmak koşuluyla, DB’den alındığı,
hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma için diğer DB üyesi yoldaşın görevlendirildiği" kararını aldıklarını öğrendim. Bunu bize içeriyle haberleşen DB üyesi yoldaş aktarmıştı. Daha sonra da (olaydan
sonra) bu yoldaşın içerden kendisine verilen görevi kabul ettiğini
öğreniyordum. Anlaşıldığı kadarıyla bu yoldaş soruşturmanın sonuçlarını içeriye bildirirken, Hulki’nin dışarda herhangi bir "hizip"sel faaliyet içinde olmadığını ve onların kararına karşı olmadığını duyurmuştu.
Bu yoldaşın itirazına ve "dışardaki diğer GMK üyeleri de benim
gibi düşünüyorlar” biçimindeki açık tavrına rağmen, bir süre sonra
içerdeki yoldaşlar, Hulki’nin "hizipbaşı olduğu" iddiasıyla örgütten
atılması kararını almıştı. Zaten bu olayla birlikte ortalık daha çok ka-
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rışmış, dışarıdan İçeriye destek olan GMK üyelerinin tavrı farklılaşmış; içerdeki yoldaşlarda, GMK içinde “içeri – dışarı” diye bir ayrım
olduğu havasını yaratacak bir çerçevede, sorunları üyelerimize açıklamaya başlamışlardı.
Buraya kadar kısaca ürerinde durduğum gelişmelerin bazı yanlarını, başa dönerek yeniden değerlendirmek İstiyorum.
İçerdeki yoldaşların attıkları yanlış adımlar, sorunları kendilerini
olağanüstü yetkilendirerek kendi başlarına ve geleceği görmek ist emeden çözmeye kalkışmaları, sekter ve sapık bakışları, Hulki’nin
örgüt içinde geçmişten beri var olan konumundan (Hulki yoldaş,
GMK içinde farklı görüşleri savunan bir yoldaşımızdı. Kendisiyle diğer GMK üyeleri çok zaman bu görüşleri nedeniyle karşı kargıya
gelmişlerdir) duydukları rahatsızlık, bu "olay”ın meydana gelmesinin
esas nedenleridir. Hele Hulki yoldaşın ihracına, dışarıdaki GMK üyelerinin şiddetli tepki göstereceklerini bile bile, içerdeki yoldaşların
bunu göz önüne almamaları, dar ve kısa vadeli görüşlere saplanmaları örgütün çıkarlarına zarar verici tutumlarında ısrarlı olmaları, gündeme başka soruları ve tartışmaları getirmekteydi.
Nitekim Hulki'nin ihracını öğrendiğimde tepkimi şöyle ifade etmiştim: "İçerdeki yoldaşlar Hulki'nin 'hizip başı' olduğunu öne sürmekt edirler. Oysa şu ana kadar bu iddialarını kanıtlayacak ve bizi ikna
edebilecek ne bir belge göndermişlerdir, ne de kendi görüşlerini etraflıca bize iletmişlerdir. Bu durunda Hulki’nin görüşlerinden dolayı
ihraç edilmek istendiğini düşünmem kadar doğal hiçbir şey olamaz.
Eğer birilerini farklı görüşler savunuyor diye örgütten atacaksak, yarın benim de ihraç edilmeyeceğimin garantisi nedir?"
İçerdeki yoldaşların ağır hataları yanında (ve onları yanlış davranmaya zorlayacak biçimde) Hulki'nin de ciddi olarak eleştirilmesi
gereken tavırları olmuştur. Bu yoldaş ilk ihraç olayı dışında, içerdeki
gelişmelere karşı tabir yerindeyse “tek başına” mücadeleye girişmiş,
sorunun karmaşık bir hale dönüşmesine katkıda bulunmuştur. Dışarıdaki GMK üyelerini zorlayacak ve onlarla birlikte içerdeki önderliği
muhatap alarak sorunu tartışacağı bu çerçeve de örgütü harekete
geçireceği yerde, kendisini "odak noktası" yapmıştır. İçerdeki bazı
yoldaşlarla olan bağlarını (ben, örgütsel işleyişe zarar vermediği,
örgütün içinde gruplaşmalara yol açmadığı müddetçe, üyelerimizin
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birbirleriyle bu türden ilişkiler İçinde olmalarına karşı değilim.) ortaya
çıkan sorunun olumlu yönde çözümü doğrultusunda kullanması gerekirken, işlerin çıkmaza girmesinde yeni adımlar atmıştır. Bu yoldaşlara "siz Kurtuluş'cusunuz, sizi kimse atamaz, bu nedenle de örgütlenin, örgütlenmenizi sürdürün” türünden haberler göndermiştir. Bunun yerine bu yoldaşların dışarıdaki GMK üyelerine başvurmalarını
ve sorun bu çerçevede çözümleninceye kadar beklemelerini salık
vermeye gerek duymamıştır. (Bu konuda sadece bir GMK üyesiyle
ilişki götürüldüğü ve bu yoldaşın "kazanılmaya" çalışıldığı anlaşılmaktadır.) Çünkü "komünist dediğin, bu iddiasına uygun faaliyet
İçinde olandır. Bu bakış ve tutum yüzünden, geldiğimiz nokta ort adadır. Hulki de dahil olmak üzere, bu olayın etrafında dönen sorunlar, ayrı platformlarda olmamızı ortadan kaldıramamıştır.
GMK’nın iki toplantısında alınmış olan kararlar henüz ayrı örgüt
içinde birleşmemizi sağlayabilmiş değildir. Üstelik de bu yoldaşlar
Kurtuluş'un ideolojik ve siyasi hattına sahip çıktıklarını öne sürmelerine rağmen, bu çarpık durumu aşabilmek söz konusu olamamıştır.
Hulki yoldaşa 12 Eylül’den sonra PB içinde aramızda geçen tartışmaları, izlenen politikayı ve özel olarak bana karşı olan tutumları
aktardığımda, siyasi faaliyetin durdurulması doğrudur, onların politikalarına katılıyorum, seninle ilgili olan durum ise kişiseldir, kendi
aranızda halledersiniz, beni ilgilendirmiyor" demişti.
Bir GMK üyesine böyle sahip çıkan (!) Hulki yoldaş, yarın aynı uygulamaların daha alt düzeylerde yoldaşlara karşı daha sert biçimde
gündeme gelebileceğini anlamak istemiyordu. O zamanki destek
tavrını, ilk üç yoldaşımız ihraç edilince gözden geçirmek ihtiyacını
duymuştu. Hulki yoldaşa (bu görüşümü hem çok önceleri kendisine
iletmiştim hem de Tam Üyeli GMK Toplantısı’nda açıklamıştım); örgüt içinde haksızlığa uğrayanlara arka çıkmak doğrudur. Bu noktada
bir ayrım yapmak sakat bir davranış olmaktadır.
Oysa benim sorunuma ‘kişiseldir’ diye bakarken ihraç edilenlerin
içinde birileri senin gibi düşünen yoldaşlardır diye (ve bu uygulama
sana yakın düşünen diğer yoldaşları da içerecektir öngörüşüyle) onlara sahip çıktın. Veya böyle bir konuma düştün. Bu tutarlı bir anlayış
mıdır?" diye soru sormuş ve eleştiri yöneltmiştim. Hulki yoldaşa yönelik bu eleştirilerini hala devam ettiriyorum.
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KONFERANS KARARI ve BAZI GELİŞMELER
Dışarıdan içeriye belli ölçülerde destekte 'bulunan GMK üyeleri,
desteklerini gelişmelerin bir noktasında kesmek zorunda kaldıkları
an, içerdeki önderlik bir şaşkınlık ve telaş içine düştü. O zamana
kadar desteklerini esirgemeyenlere ne olmuştu? Bu gelişme üzerine
harekete geçildi ve açıklık ilkesine uygun biçimde (!) sorunlar örgüte
yansıtıldı; Ortaya ilginç bir manzara çıkmıştı: GMK, İÇERİ ve DIŞARI
diye bölünmüştü. Dışardakiler, toplantıya çağrılmalarına rağmen
gelmiyorlardı. Niçin? Herkes kafasında bu türden soruların cevaplarını araştırmıyordu. Yerine göre birilerinden dolaylı, imalı sözler dinliyor, bazı işaretler yorumlanarak cevaplar bulunuyordu. (Dışardakilerin rahatlıklarına düşkünlüklerinden, korktuklarına varıncaya kadar
yorumlar yapılmıştır.)
Örgüt içinde yukarıdaki havanın oluşmasına neden olan içerdeki
önderliğimiz, yine buna uygun bir biçimde, kendi tüzükleri çerçevesinde bir konferans toplama kararı alıyorlardı. Yoldaşların amacı
neydi? Dışarıdaki GMK üyeleri ve diğer örgüt üyelerinin temsil edilmedikleri (bu konferans kararını da diğer kararlar gibi çok sonraları
duydum.) bir konferans ne ölçülerde sağlıklı olabilirdi? Bu konferansın gündeminden de (içerdeki önderliğin iki yıllık raporu, GMK içi
sorunlar, örgütsel gelişimimiz ve örgüt anlayışımız, tüzük ve program
tadilatı) anlaşıldığı gibi, yoldaşlar iki yıl boyunca izledikleri tüm politikaları ve tutumları (ve hatta geçmişimiz konusundaki görüşlerini de)
örgüte onaylatmak ve dışardakilerin karşısına örgütten aldıkları destekle silahlanarak çıkmak istiyorlardı. Bu çok tehlikeli ve zararlı duruma yol açabilirdi. Çünkü dışardaki "yoldaşların karşılarına dikilecek
olan "örgüt iradesi" konusunda ciddi kuşkular olabilecekti ve birileri
bu konferansın kararlarını* (örneğin ben) tanımayabilirdi.
Görüldüğü gibi, dışarıdaki GMK üyelerinin bir şeylere karşı olduğu
yoldaşlar tarafından öğrenilmesine (!) rağmen oturup sağlıklı çözüm
yolları üzerinde kafa yoracaklarına, dışarıdakilerle diyalog geliştirip
soranları açıklığa kavuşturacaklarına, kendilerini korumak amacıyla
tedbirlere yönelmişlerdir. Ve bu tedbirler, aynı zamanda dışarıdakileri
(GMK’nın çoğunluğunu ve bir kısım ‘eski’ üyeleri) de kapsayacak
düzeyde tartışma konusu olmuştur.

KURTULUŞ

441

Alınmış olan bu konferans kararının hayata geçemediği bilinmektedir. Bir yerel komitenin itirazı üzerine konferans tasarısı suya düşmüştür. Bu noktada yerel komitenin çıkışı doğrudur ve yerinde bir
davranıştır. Ancak edine bildiğim bilgilere göre (gelişmeleri tek taraflı
dinledim. Bu olayın diğer muhataplarıyla görüşmedim, çünkü kendi
açımdan bu bir ihtiyaç haline gelmedi.) ; bu yerel komitenin karşı
çıkması, önderlikle aralarında “sorunlar” yaratmış (bir örgüt içinde
yerel komitelerle önderlik arasında görüş ayrılıkları çıkabilir. Bir yerel
komite, konferans vb. kararlara da karşı tavırlar içine girebilir. Bu
doğal karşılanması gereken bir durumdur. Çözüm yolları, yine örgütün mekanizmaları içinde olmalıdır ve demokratik yöntemlerle bu
türden sorunlar halledilebilmelidir) ve önderliğin uç bir noktadan bu
yoldaşlara yüklenmesi, bunların da kendilerini savunma mantığıyla
bir başka uca yönelmelerine yol açmıştır. Önderliğin yanlış konferans
kararı (ve çeşitli sorunlara çarpık bir anlayışla eğilmesi) bu gelişmelerde önemli bir yer tutmuştur. Yerel komitenin tavırlarında yanlışlıklar olsa bile, konferansa karşı olmasından dersler çıkarılabilmeli ve
geri adım atılmalıydı. Ama hiçbir olayda "kulaklarının dibini kaşıtmayan” yoldaşlarımız, komiteye "haddini” bildirmeye kalkışmışlardır.
Konferansla ilgili sorunu doğru bir halkadan yakalayan yoldaşlar ise
kendilerinin ayrılmasıyla sonuçlanan bir pratik geliştirmişler ve ayrı
bir grup olarak kendi etraflarına insanları örgütlemeye çabalamışlardır. Bu süreç içerisinde de birçok hatalar işlemişlerdir.
SORUNLAR ELE ALINIRKEN HANGİ ANLAYIŞ BİZE YOL GÖSTERİCİ OLMUŞTUR?
Yukarıda üzerinde tek tek durduğum sorunların ortaya çıkmasından esas olarak içerdeki önderliğimiz sorumludur. Yoldaşlar bürokratik ve sekter yöntemlerle olayları yönlendirmeye kalkışmışlardır. Sürece bakışları sağlıklı değildir. Geçmişin açıklık ilkesini şiddetle eleştirmelerine karşılık, bazı kararlarıyla demokrasiyi kendilerine kadar
sınırlayan bir anlayışta olduklarını kanıtlamışlardır. Olumlu olarak
görünen birtakım faktörler, biçimsel düzeyi aşıp gerçek muhtevalarına kavuşturulmamıştır. Yoldaşların iki yıllık faaliyetleri, onların örgüt
anlayışlarının ve çalışma tarzlarının çarpıklığını sergileniştir. Farklı
görüşlere tahammülsüzlük ileri safhalardadır. Anlayışları sakat olduğu için, kendilerini olağanüstü yetkilerle donatmakta hiçbir sakınca
görmemişler, üstelik de bunu "Marksizm-Leninizm’in ilkeleri ve anla-
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yışıyla" bağdaşır bulmuşlardır. Kendi kendilerini yetkilendirdikten
sonra da "içeriyle" uğraşmakla yetinmemişler, kollarını "dışarıya” da
uzatarak GMK üyelerini kendilerine tabi organlar içinde örgütlemek
istemişlerdir. Örgütü ideolojik ve siyasi yönden geliştirmeye çaba
gösterecekleri yerde, mevcut görüşlerimizi çarpıtarak geriye doğru
adımlar atmışlardır. İki yıllık siyasi mütevazılığı onları mütevazı olmaya, gücümüzü doğru değerlendirmeye ve bu durumdan sağlıklı
çıkışın yollarını aramaya iteceği yerde; gerçeklerle çakışmayan, sübjektif temellere dayalı tezler ve politikalar inşa etmeye çabalamışlardır.
Yoldaşların böyle bir konuma düşmeleri tek başına 12 Eylül öncesine bağlanamaz. Ebette 12 Eylül öncesinde örgütümüzün eleştirilmesi gereken ve hesabı verilecek birçok eksiklikleri vardır. Ama bu
eksiklikler, 12 Eylül'den sonra yapılan hata ve eksiklikleri mazur göstermenin bahanesi olamaz. 12 Eylül öncesinin olumsuzlukları, 12
Eylül sonrasında karşılaşılan bazı zorlukların temelini oluşturmuştur.
Ancak 12 Eylül öncesinin birçok olumlulukları da, 12 Eylül’den sonra
tersyüz edilmiştir. Bunları birbirinden titizlikle ayırmasını bilmeliyiz.
Yoksa "biz 12 Eylül'den önce iyi bir örgüt olmadığımız için, bu hatalara düştük" türünden, doğal karşılanabilecek savunmalar da yapılabilir. Bu tür savunmalarla, birileri, masum olduğunu da ileri sürebilir.
Bana göre, bu bakış tarzı yeterince inandırıcı olamayacaktır. Hele
geçmişimizi “dört başı mamur" değerlendirenler, açıklık ilkemizin
olmadığını iddia edenler, tüzüğün sadece) Merkez üyeleri arasında
okunduğunu söyleyenler (geçmişimizin gözden geçirilmesi sonucu
varılan tespitler yoldaşların örgüte dağıttıkları raporlarda ve diğer
belgelerde mevcuttur.); bunları belirttikten sonra niye aynı konularda
hatalar yaptıklarını kolayca izah edemeyeceklerdir.
Yoldaşlar esas sorumlulardır, ama tek sorumlu değillerdir. Dışarıdaki GMK üyelerinden bazıları da belli ölçüler içinde içerdeki uygulamalara destek olmuşlardır. Onlar da bu çerçevede sorumludurlar.
Ancak olayların bir yerinde tavırları değişmiştir. İçerde ilk ihraçla başlayan ve askı kararı “hizip” sorunu, program, tüzük gibi uygulamalar
karşısında tepkileri ya yoktur, ya da çok cılızdır. Bu sorunlara muhalif
olan GMK üyeleriyle ortaklaşa içeriye baskı unsuru olacakları yerde,
içeriyi koruyucu tavırlarla “barikatlar kurmuşlar", dışarıdaki örgüt üyelerine içerideki politikaları övücü propagandalar yapmışlardır.
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Bu iddiaların karşısında yoldaşların kafasına şu sorular takılabilir:
"İyi, güzel de hemşerim, senin hiç hatan yok mu?" Ben dışarıda bulunduğum süre içinde, erken veya geç, öğrendiğim bu olaylarla ilgili
görüşlerimi açıkça dile getirdim. Bunu GMK üyelerine anlattım. Sadece GMK içinde oynadım, kendi başıma buyruk davranmadım. Dışarıdaki GMK üyeleriyle ortaklaşa tavır almayı istemek ve zorlamak
dışında bir tutumum olmamıştır. Görüşümün ve oyumun alınmadığı
her olayı tartışma konusu yapacağımı peşinen (henüz içerdeyken ve
daha sonra da dışardayken) belirttim ve aksine yürünürse olabileceklerin (olumlu veya olumsuz) sorumluluğunu almayacağımı ifade ettim.
Bu sorunlar yaratılmayabilirdi. Dönemin koşulları arkasına sığınmanın gereği yoktur. Kendi irademizle (belirleyici anlamda) bu duruma düştük. 12 Eylül’den sonra ilk ciddi hatamız, GMK üyelerinin çoğunluğunun dışarıya çıkarılması olmuştur. Bu hataya rağmen, içeride
kalanlarla dışarıdaki GMK üyeleri aracında olanakları zorlayarak, çok
düzenli olmasa da, bir haberleşme ağı oluşturulabilir ve içerde geliştirilen politikalarla ilgili dışarıdakilerin de görüş ve onayları alınabilirdi.
Kafa kafaya verseydik, işleyişte olabildiği kadarıyla kollektif davranabilseydik, bugün tartışma konusu yaptırımız birçok sorunun ortaya
çıkması söz konusu olmayabilirdi. Ancak içerdeki yoldaşlar, hiç bir
zaman bu anlayış içerisine girmemişlerdir.

İ.HALEF
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HAREKETİMİZİN BAZI SORUNLARI ÜZERİNE – V
İ.HALEF
GEÇMİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu yazıda 12 Eylül öncesi geçmişimiz üzerinde kabaca durac ağım. Daha önceki yazılarımda özellikle 12 Eylül sonrasını değerlendirirken belli bir ''rahatlık" içindeydim. Çünkü bu dönemin belgelenmiş olması tartışmalarımızın biçimini de olumlu yönde etkilemekteydi. Nitekim ilk dört yazımda iddialarımı belgelere, kararlara, uygul amalara dayandırdım ve mümkün olduğu kadar yorumlarımı bu çerçeveyle sınırlı tutmaya çalıştım.
Aslında bu yazılarımda tüm görüşlerimi ifade etmedim. Örneğin;
bazı olguların adını koymaktan kaçındım, temelsiz iddialar olarak
nitelendirilebilecek yaklaşımlarda bulunmamaya özen gösterdim,
yoldaşların belgeli olmayan ama sözlü düzeyde dile getirdikleri düşüncelerini aktarmaktan ve onlar üzerinde bir şeyler inşa etmekten
kaçındım. Ayrıca GMK içerisinde var olan birtakım gelişmelerden
örgüt üyelerimizin bilgi sahibi olmalarını istediğim için aktardım. Yoksa tartışmaları bu noktalara çekmek gibi bir niyet içinde değilim. Öyle
olsaydı onu da açık açık yazardım. Kaldı ki bu olayların tümünü yan-
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lış bir anlamaya yol açmamak ve tartışmaları siyasi tezlerden uzaklaştırmamak için bilinçli olarak yazma gereği duymadım.
12 Eylül öncesini anlatırken aynı “rahatlık” içinde olmayacağım.
Çünkü ortada yaşadığımız sürecin belgeleri yok denecek kadar azdır. (Zabıtlarımız, tüzüğümüz, çalışma programımız, vb. belgelerimiz
korunamamıştır.) Bu nedenle de bazı olayları aktarırken soruna taraf
olan yoldaşlarla "olayın kendisini" bile benzer hatırlayamayabilir, o
konularda bile ihtilafa düşebiliriz.
Benim açımdan bu bir dereceye kadar zorluk teşkil ederken, esas
olarak kaygım şu noktaya dayanmaktadır: 1974-80 dönemi Türkiye
devrimci hareketi ve Kuzey Kürdistan ulusal-devrimci hareketi için
birçok yanlarıyla ele alınıp değerlendirilmesi ve sonuçlar çıkarılması
zorunlu olan bir dönemdir. Bu dönemi tahlil etmek tek başına biril erimizin altından kalkabileceği bir iş değildir. Bu dönemin ortaya çıkardığı dersler ancak kollektif bir çabayla açıklığa kavuşturulabilir. Bu
açıdan kendimi bu dönemi her yönüyle ve sağlıklı olarak işleyebil ecek bir konumda göremiyorum.
12 Eylül öncesi geçmişimiz üzerinde umarım birçok yoldaş kendi
değerlendirmelerini yazıya dökerler. Eğer bu yapılabilirse geleceğe
yürüyüşümüzde de adımlarımızı daha sağlam zeminlere basabileceğiz.
Genel hatlarıyla ve kabaca geçmişimizle ilgili örgütümüzün hata
ve eksiklikleri üzerinde dururken, bu hata ve eksikliklerden benim de
sorumlu olduğum unutulmamalı ve yazdıklarım aynı zamanda bir
özeleştiri olarak görülmelidir.
1974-80 Döneminin Bazı Özellikleri
1975 seçimleriyle 12 Mart dönemi Kapanmıştı. 12 Mart 1971'den
sonra oligarşinin izlemiş olduğu politikalara kitlelerin duyduğu tepkiler
CHP'yi en güçlü parti haline getirdi. CHP içerisinde İnönü'nün liderlikken düşmesiyle sonuçlanan gelişmeler, Ecevit'in kişiliğinde ortaya
"yeni bir CHP" imajı çıkarmıştı. Sol hareketin dağıtılmış olması nedeniyle ve kıyıda-köşede seslerini duyurabilen ''sosyalistlerin" aktif
destekleri sayesinde Ecevit efsanesi yaratılmıştı.
CHP-MSP koalisyonu sırasında 1974 yılında genel aftan yararlanarak dışarıya çıkan devrimcilerin önderliğinde sol hareket yeniden
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toparlanmaya başladı. Toparlanma ve örgütlenme çabaları 1976
sonlarına kadar sürdü. Bu iki yıllık arayış aynı zamanda çeşitli siyasi
hareketlerin şekillenmeye, ayrı varlık nedenlerini ortaya koymaya
başladıkları yıllardır. İçerisinde örgütlenilen kesim küçük-burjuvazidir,
esas olarak da öğrenci gençliktir. Çünkü bu yıllar aynı zamanda küçük-burjuva muhalefetinin yükseldiği bir döneme tekabül etmektedir.
Ayrı bir siyasi çizgi olarak kendilerini başkalarından ayıran birçok
gurup için, kısa vadede siyasi mücadelede seslerini duyurabilmenin
yolu bu kesimde örgütlenmekten geçiyordu. Çünkü bu kesim hem
kadro kaynağı idi, hem de kitle desteği olabilecek bir karakter taşımaktaydı.
12 Mart döneminde çeşitli maddeleri değiştirilmiş olmasına rağmen yürürlükte olan 1961 Anayasası, sınırlı ölçülerde de olsa birt akım hak ve özgürlükleri içermekteydi. Bu durumun sunduğu legal
çalışma olanakları da birçok siyasi hareketin oluşumunda ve şekillenmesinde etkili olmuştur. Sınıf çatışmalarının keskin boyutlar kazandığı daha sonraki yıllarda bile legalizmin bir hastalık olarak devam etmesi, birçok siyasi hareketin kişiliğinde kendisini yansıtmaktaydı,
1977 seçimlerine gelindiği tarihlerde toplumsal muhalefetin oldukça yaygınlaşmış olduğu ve bu muhalefetin en bilinçli öğeleri olan
siyasi gurupların da belli ölçülerde bağımsız çizgileriyle bu sürece
damgalarını vurmaya çalıştıkları görülmektedir. CHP'nin oligarşinin
bir partisi olması esprisi bu tarihlerde de yeterince kavranabilmiş
değildi. 1974 yılında Kıbrıs harekatıyla girişilen işgal eyleminin ve
geliştirilen şovenizmin toplumda yaygın ölçülerde destek bulmasında
"sosyalistlerin, demokratların" payı küçümsenemez. Bir ölçüde solun
bazı kesimlerinin henüz seslerini örgütlü bir biçimde duyuramadıkları
o koşullarda birtakım şeyleri kavrayabilmek mümkündür. Ancak 1977
seçimlerinde de CHP'nin sanki 1973 koşulları yaşanıyormuş gibi,
üstelikte yaygın bir biçimde soldan destek bulması, sol hareketin
henüz "olgunlaşmamış" olduğunun da bir göstergesiydi.
Bilindiği gibi 1977 seçimlerinde MHP 1 milyonun üzerinde oy toplamış, parlamentoya da bir gurup kurabilecek sayıda milletvekili
sokmuştu. 1974’lerden 1977'ye kadarki dönemde yükselen sadece
ilerici ve devrimci muhalefet değildi; faşist hareket de MHP'nin kişili-
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ğinde bu yıllar içerisinde gittikçe palazlanıyordu. Her devrim hareketi
en az kendisi kadar güçlü ve örgütlü bir karşı-devrim hareketi yaratarak ilerler kuralı, bizim koşullarımızda da kendisini bir kez daha kanıtlıyordu.
Bu yıllar içerisinde CHP-MSP koalisyonunun dağılmasından sonra, bilindiği gibi, AP-MSP; ve MHP arasında bir Milliyetçi Cephe kurulmuştu. Ve bu cephe kendi arasındaki çelişkilere ve hükümet değişikliklerine rağmen 1977 seçimlerine kadar işbaşında kalmayı başarmıştı. Emperyalist ülkeler ekonomilerinin içine sürüklendiği bunalım ve "petrol krizi" Türkiye'de de şiddetli bir biçimde varlığını hissettirmiş ve Milliyetçi Cephe hükümetleri karşılaşılan ekonomik zorlukları göğüsleyebilmek için dışarıdan büyük miktarlarda borç alma yoluna gitmişlerdi. Bugün 24 milyar doları bulan devlet borçları içinde o
yıllarda alınan borç para miktarının ağırlıklı bir yer tuttuğu öne sürülmektedir.
Yine bu yıllar içinde toplumsal muhalefete karşı baskı ve saldırılar
tırmandırılmış, 1 Mayıs 1977'deki katliam başta olmak üzere birçok
yörede provokasyonlar düzenlenmiş, olayların genişlemesi doğrultusunda belirli bir zemin yaratılmıştır. İşçi sınıfının da mücadele arenasına inmeye başladığı bu yılların bir başka özelliği de Kuzey Kürdistan'da bir ulusal uyanış ve tepkinin kendini açığa vurmaya başlamasıdır. 1938 Dersim isyanından sonra belli bir suskunluk içinde
olan Kürdistan bölgesinde bir hareketliliğin geliştiği ve büyüdüğü
görülmüştür.
Bu durum Türkiye’deki toplumsal muhalefetin yükselmesiyle yakından bağlantılıdır. Kürdistan'da bu olgunun ortaya çıkmasında "yerel" devrimci ve ilerici güçlerin sürdürdükleri faaliyetlerin de önemli
bir katkısı vardır. Kürdistan'daki bu bilinçlenme ilk ve en ciddi tepkisini Türkeş'in Diyarbakır'a gitmesi nedeniyle ortaya koymuştur. O
tarihten itibaren 1980'lere kadar Kürdistan'ın birçok şehir ve kasabalarında MHP birçok girişime rağmen örgütlenmeyi başaramamıştır.
1977 seçimleri farklı politikalar savunan siyasi hareketlerin çabalarına rağmen, solun büyük bir kesiminin de desteğiyle, CHP'yi bir
daha en büyük parti haline getirdi. Milliyetçi Cephe döneminin başarısızlıklarını ustaca kullanan ve bir ayağını toplumsal muhalefetin
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saflarına koyan CHP, seçim sonrası milletvekillerini kazanma taktiğiyle tek başına hükümet kurabilecek bir çoğunluk elde etti.
1977’den 1979 ara seçimlerine kadar hükümette kalan CHP, bu
dönemdeki politikalarıyla kendi kendini teşhir etti. Sahip olduğu kitle
desteğini hızla yitiren CHP hükümeti gelişen faşizm tehlikesi karşısında da acze düştü. Değişik örgütlenmelere giden faşist hareket,
MHP'nin merkezi önderliğinde bir yandan bireysel eylemleri tırmandırırken, diğer yandan da, bazı yörelerde (özellikle de Türkiye ve Kürdistan sınırlarının kesiştiği bölgelerde) kitleleri ayaklandırmaya başladı. Bu doğrultuda en başarılı eylemini 1978’de Kahramanmaraş ilin
de sahneye koydu. Faşist hareketin ve AP, MSP gibi muhalefet güçlerinin baskısı sonucunda CHP 13 ilde sıkıyönetim ilan etti.
Aktif bir anti-faşist mücadele içerisinde olan siyasi hareketlerin
yükselttikleri direniş hem CHP’yi ürkütüyordu, hem de faşist hareketin çeşitli oyunlarını ve taktiklerini etkisizleştiriyordu. İşçi sınıfının
mücadelesi de bu dönemde toplumsal muhalefet içerisinde ağırlıklı
bir yer işgal etmeye başlamış, ekonomik amaçlı olmayan birçok işçi
eylemi yükselmeye başlamıştı. Farklı yönden ve farklı amaçlarla
gündeme giren bu mücadelelerin damgalarını vurdukları sürece,
CHP hükümeti, sıkıyönetimle orduyu devreye sokarak müdahale
etmek istiyordu.
Sıkıyönetimin ilan edildiği 13 şehirden üçü Ankara, İstanbul ve
Adana'ydı. Buralarda devrimci ve ilerici güçler hatırı sayılır bir güce
ulaşmışlardı. Sıkıyönetim, özünde bu hareketlere ve gelişen işçi sınıfı muhalefetine (bu şehirler aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının kal abalık kesimlerinin yaşadığı bölgelerdir) karşı ilan edilmişti. Diğer şehirler ise Kürdistan'a ait idi. Bir kısmında MHP'nin belli bir gücü olmasına rağmen, çoğunluğunda Kürdistan ulusal-devrimci güçleri
etkindi. O zaman varolan olguların ışığında CHP'nin politikasını şöyle değerlendiriyorduk: "Sola yumruk, sağa tokat".
Kötü ekonomik gidişin önünü alamayan, izlediği siyasi taktiklerle
de kendisini toplumsal muhalefetten ve tabanından önemli ölçülerde
tecrit eden CHP, 1979 ara seçimlerini kaybedince hükümetten çekildi. Onun yerine MSP ve MHP destekli AP'nin azınlık hükümeti kuruldu.
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12 Eylül 1980'e kadar geçen dönemde AP eliyle uygulanan ve sınırları daha da yaygınlaştırılan sıkıyönetim, esas olarak devrimci ve
ilerici hareketlere saldırdı. Toplumsal muhalefetin dağıtılması hedeflendi. Faşist hareketin faaliyetleri bu dönemde daha bir arttı. MHP,
devlet kurumları içerisindeki örgütlenmesini hızlandırdı. AP’li birçok
milletvekili MHP'yle adeta bir organik ilişki içine girmişlerdi. Fatsa,
Hilvan gibi yörelere karşı düzenlenen operasyonlarla baskının dozajını alabildiğine arttıran AP hükümeti, devrimci örgütleri Türkiye ve
Kuzey Kürdistan'daki sınıfsal ve ulusal muhalefeti etkisizleştireceğini
zannediyordu.
Ekonomik bunalımı atlatmak için IMF'nin istekleri doğrultusunda
24 Ocak politikasını gündeme sokan bu azınlık hükümetinin tüm çabalarına rağmen, Türkiye "bayır aşağı hızla yuvarlanan" bir konumdan kurtarılamıyordu. Dünyanın ve Ortadoğu'nun gelişen koşullarıyla
birlikte Türkiye böylesine bir istikrarsızlık içerisinde bırakılamazdı.
1980'lere gelindiğinde hemen hemen tüm kurumlar alabildiğine yıpranmıştı. (Parlamento, partiler, cumhurbaşkanlığı, polis teşkilatı, bakanlıklar, okullar vb.) Henüz fazla yıpranmamış bir kurum olarak ordu
ortada kalmıştı.
Ordu 12 Eylül'de duruma müdahale ettiği zaman, bu müdahale
için zaten belirli bir temel oluşmuştu. Toplumun bir kesimi bu tür bir
beklenti içerisindeydi. Toplum hemen hemen her yerde bölünmüştü
ve hiçbir siyasal güç kitleleri peşinden sürükleyebilecek bir alternatif
sunamıyordu. Bu olgu burjuva partileri için geçerli olduğu gibi devrimci ve ilerici cephe ile faşist cephe için de geçerliydi.
Buraya kadar kısaca özetlediğimiz sürecin bazı yanlarına dikkat
çekmek amacıyla birtakım tespitler yapmak istiyoruz. Tartışma konumuza açıklık kazandırmak açısından bu gereklidir:
1- Toplumsal muhalefet içerisinde kendiliğindencilik egemendi. Bu
muhalefetin saflarında yer alan kitlelerin büyük bir kesimi örgütsüzdü. Siyasi hareketler, kitleleri örgütleme yeteneğinden ve gücünden
yoksun oldukları gibi, kendi tabanlarını bile ideolojik-siyasi hatları
doğrultusunda yeterince bilinçlendirebilmiş değillerdi. Kendiliğindenciliğin birçok siyasi hareketin tabanı için de geçerli olduğunu öne
sürmek, kanımca bir abartma olmayacaktır.
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2- Toplumsal muhalefete damgasını vuran esas olarak küçükburjuva hareketiydi. 1974'lerden itibaren sürekli bir yükselme seyri
içinde olan küçük-burjuva muhalefeti, CHP'nin sıkıyönetimi ilan ettiği
tarihlerden itibaren bir duraklama, giderek de bir gerileme sürecine
girdi. Bu gerileme AP azınlık hükümeti döneminde daha da belirgin
bir görünüm kazandı.
3- Toplumsal muhalefetin bir öğesi olan işçi sınıfı hareketi de
kendiliğindenci bir karaktere sahipti. İşçi sınıfının mücadelesi özünde
ekonomik bir mücadele olmasına rağmen, yer yer bu sınırı aşan direnişler de ortaya konulmuştu. 1974'lerden 1980'lere doğru gelindiğinde işçi sınıfı saflarında ekonomik olmayan talepler etrafında bir
mücadele gelişmişti. Küçük-burjuva muhalefetinin gerilemeye başladığı koşullarda, işçi sınıfı hareketi yükselmekteydi.
4- Kuzey Kürdistan ulusal-devrimci hareketi de Türkiye devrimci
hareketine benzer özellikler taşımaktaydı. Kürdistan'ın birçok yöresinde devletin etkinliğini göstermelik bir noktaya radar sürükleyebilen
bu muhalefet hareketi de, bilinçli ve örgütlü bir konumda değildi. Ulusal tepki ve direnişler genel olarak kendiliğindenciliği aşamıyordu.
Ulusal-devrimci hareketin birer öğeleri olan Kürt örgütleri de ne tek
başlarına bu ulusal gelişmeye önderlik edebiliyorlardı, ne de kendi
aralarında birlikler kurabiliyorlardı. Dağınık olmaları, sömürgecilere
ve yerli uzantılarına karşı kitleleri harekete geçirme şanslarını büyük
ölçülerde etkisiz bir hale getiriyordu. Ayrıca yanlış mücadele taktikleri
ve birbirlerine silahla saldırmaları, toplumsal yapının bazı özellikleriyle de birleştiğinde, ortaya oldukça olumsuz bir tablo çıkarıyordu.
Kuzey Kürdistan’daki ulusal-devrimci hareketin işçi sınıfına ve
yoksul köylülüğe dayandığı ileri sürülemez. Hareketin tabanını birtakım yörelerde köylülük oluşturmuş olmasına rağmen, bu muhalefetin
de başlıca özelliği küçük-burjuva bir karakter taşımasıydı.
5- Askeri diktatörlüğün temel bir nedeni Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki sınıfsal ve ulusal mücadelenin 12 Eylül'den önce birçok çabaya rağmen bir türlü bastırılamamasıydı. Bir bütün olarak bu mücadele iktidara alternatif bir düzeyde değildi. Ama, izlenen ekonomik,
sosyal ve siyasal politikalarla bunun ortamı gün geçtikçe olgunlaşıyordu.
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6- Toplumsal muhalefet iktidar mücadelesinde barındırdığı potansiyelleri gerektiği bir biçimde harekete geçiremiyordu. Bunun temel
bir nedeni de kendi içerisinde bölünmüş olmasıydı. Dağınıklık ve
bölünmüşlük, 12 Eylül'de cuntanın işbaşına gelmesini kolaylaştıran
bir faktördü. Siyasi güçler arasında varolan çelişkiler 12 Eylül darbesinden sonra bile bunların kendi aralarında gösterilen çabalara rağmen, en azından diyalog kurmalarını dahi engellemiştir.
7- Bu dönemin belirleyici bir özelliği de anti-faşist mücadelenin
merkezi bir görev olarak devrimci mücadelenin gündeminde baş sıralarda yer almasıydı. Faşist güçlere karşı doğru bir kitle çizgisi anlayışıyla aktif bir mücadele sürdürülmesine rağmen, bu alanda da bir
dizi hataların içerisine düşülmüştür. Özellikle birtakım siyasi hareketlerin mücadele taktikleriyle faşistlerin başvurdukları yöntemler birbirine karışmış, kitleler bu eylemleri hangi tarafın gerçekleştirdiğini ve
farklarının ne olduğunu net bir biçimde görememiştir. Tutarl1 bir faşizm anlayışına ve kitle çizgisine sahip olamayanlar, koydukları eylemlerle oligarşinin ülkeyi açık bir diktatörlüğe doğru sürüklemesine
malzeme sağlamışlar, faşizmi MHP'yle sınırlayan dar bir perspektifin
içine yuvarlanmışlardır.
8- Bu dönemde yukarıda değindiğimiz olgular nedeniyle işçi sınıfı
hareketi ve sosyalist hareket kendi yollarında yürümüşlerdir. İki hareketin birleşmesi anlamında gerçek bir Marksist-Leninist hareket
yaratılamamıştır.
HAREKETİMİZİN ORTAYA ÇIKIŞI
1974’lerden sonra bir arayış ve toparlanma içerisine giren THKPC kökenli bazı unsurlar, merkezi bir örgütlenme oluşturmak ve doğru
bir temelde THKP-C'nin yarattığı sempatiyi toparlamak amacıyla bir
araya geldiler. 1971 öncesinde Dev-Genç'te ve daha sonrada THKPC hareketindeki yerleri nedeniyle birbirlerini tanıyan bu unsurlar gösterilen çabalara rağmen bir arada olmayı başaramadılar. Bir kesim
Militan Gençlik (Halkın Yolu) adıyla örgütlenirken, diğer bir kesimi de
Devrimci Gençlik (Devrimci Yol) adıyla örgütlendiler. Bu platformdan
geride kalanlar ise hareketimizin temellerini attılar.
1975 yılında bağımsız bir örgütlenme yaratmak amacıyla bir araya gelinmiş olmasına rağmen, merkezi bir yayın organı olarak Kurtuluş Sosyalist Dergi ancak 1976 Haziran'ında çıkarılabildi. Daha önce
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görüşlerimiz “Yol Ayrımı”, “Türkiye'de Ulusal Sorun Üzerine” ve
“Sosyal Emperyalizm mi, Büyük Han Şovenizmi mi?” başlıklı broşürlerde dile getirilmişti.
1977 yılında haftalık Kurtuluş Gazetesi'nin çıkarılmasının gündeme gelmesiyle birlikte ilk ciddi örgütlenme adımı atıldı. Hareketimizin
önderleri kendilerini Geçici Merkezi Organ adıyla örgütlediler. Bu
merkezi örgütlenmeden önce belli bir yapı olmasına rağmen, 1977
yılına kadar ki faaliyetlerimizde bireysel önderlik ve çalışmaların büyük ölçülerde egemen olduğu ileri sürülebilir. Bu tarihlerdeki faaliyetlerimizde yeterli bir bilinç ve inisiyatifle davrandığımız, var olan gelişmelerin önüne sıçramak çabası ve uyanıklığı içinde olduğumuz
söylenemez. Bugün geriye bakıldığında bu eksikliğimizi daha açık bir
biçimde görebiliyoruz. Geçmiş mücadele içerisinde örgütsel deneylerimizin sınırlı olması ve teorik geriliğimiz bu olumsuzluğun başlıca
nedenleri arasındadır.
GMO'nun oluşmasında dikkat çekilmesi gereken bir nokta da ayrı
guruplardan meydana gelen ilişkilerimizde farklı bir durumun ortaya
çıkmış olmasıdır. Daha önce birlikte çalışıyor olmamıza karşılık, guruplar şu veya bu düzeyde varlıklarını koruyorlardı. Bu guruplardan
birisi Karadeniz gurubuydu. Ve zaman zaman bu guruplar çıkıyordu.
Diğer bir gurup da Öncü İşçi'den gelenlerdi. Ve henüz onlarla da
birliğimizi sağlam zeminlere oturtamamıştık. 1977'de GMO içinde bu
guruplara önderlik eden yoldaşlar da vardı ve atılan bu adımla da, bir
anlamıyla bütün grupsal ilişkileri dağıtarak tek ve merkezi bir hareket
haline geliyorduk. (İlerde bu soruna tekrar değineceğim).
O tarihlere kadar mevcut gelişmelere bağlı ve örgütsüz bir biçimde de olsa süren faaliyetlerimiz sonucunda çoğunluğu öğrenci gençlik arasında olmak üzere, belirli bir kitlesel taban yaratabilmiştik. O
tarihlerde saflarımızdaki işçi sayısı parmakla sayılabilecek kadar
azdı ve kadrolarımızın hemen tümü küçük-burjuva kökenden geliyorlardı.
1977’DEN İTİBAREN ÖRGÜTSEL SÜRECİMİZ
GMO'nun oluşmasından sonra nispeten daha örgütlü bir çalışma
içine girmemize karşılık belli birimlerdeki yapılarımız “gayri resmi”
örgütlenmelerdi. Bu yapılarda görev alan yoldaşlar örgüt üyesi değillerdi. O birimlerdeki faaliyetler içerisinde öne fırlamış olmaları veya
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önderlikten yoldaşlar tarafından tanımıyor olmaları, vb. ölçüler onların bu organlarda görevlendirilmeleri için yeterli oluyordu. Örgütlenme alanında daha ciddi adımlar 1978 yılında atıldı. Bir yandan belirli
unsurlarımız örgüt üyesi yapılırken (bazı birimleri yöneten organları
olduğu gibi "resmileştirdik"),diğer yandan da geçmiş GMO'nun işleyişini göz önünde bulundurarak tüm örgüt üyeleri için bir bağlayıcı kurallar bütünlüğü yaratmaya çalıştık. İlk tüzüğümüz bu tarihlerde hazırlandı.
Kendi içerisinde İdeolojik Organ ve Pratik Organ olarak işbölümüne gitmiş olan merkezi yapının etrafında da birtakım örgütlenmeler
oluşturuyorduk. Bir süre sonra da kendimiz için bir çalışma programı
kaleme alarak yerel komitelerimize de benzer programlar hazırlamaları için talimatlar iletmiştik.
Kaba hatlarıyla değindiğim bu süreci daha somut olarak kavrayabilmek, olumlu ve olumsuz yanlarımızı sergileyebilmek için bazı sorunların üzerinde duracağım:
1-Merkezi önderlik içinde farklı yerlerden geliyor olmamız nedeniyle ideolojik, siyasi veya örgütsel birtakım gelişmeleri sancılı bir
biçimde üretebiliyorduk. Aramızdaki tartışmalarda yer yer sürtüşmelere kadar varan bir pratik yaşanıyordu. Ancak bu durum, ortaya
başka gerçeklerin çıkmasını ve bu gerçeklerin ilişkilerimizi belirlemesini engelleyemiyordu. Kavgalı-gürültülü tartışmalara rağmen, sonuçta, birliğimizi pekiştiren daha ileri adımlar atabiliyorduk. Merkezin
içerisinde belli bir demokrasi anlayışı oturmaktaydı. Değişik tezlere
sahip olmamıza karşılık bir arada olmayı, hoşgörüyü, farklı görüşlere
tahammüllü davranmayı, vb. şeyleri gerçek anlamlarıyla öğreniyorduk. Merkezi yapıda var olan çelişkilerin bizleri aynı zamanda olumlu
bir doğrultuda da eğittiği, reddedilmez bir olgudur.
12 Eylül'den sonra içerdeki GMK'dan yoldaşlar geçmişimizi değerlendirirlerken "Önderliğin Zaafları" başlığı altında şu tespiti yapmaktadırlar: "Örgüt içinde hizipçi eğilimlerin, güç dayatma ve dengeciliğin
hakim olması." (Mayıs-82 Raporu) Bu yanlış bir bakıştır. Yoldaşlar
bu tutarsız bakışa sahip oldukları içindir ki tek başlarına örgütümüzü
yönetme olanağına sahip olduklarında bu "hizipçi eğilimleri, güç dayatma ve dengeciliği" saflarımızdan söküp atmışlardır! (Bu konuda
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GK ile ilgili GMK'nm almış olduğu kararda bu yoldaşlar kendi özeleştirilerini de yapmaktadırlar.)
Yine yoldaşlara göre, "Her şeye karşın örgüt içinde bir çoğunluk
gurubu ve buna karşın şu ya da bu şekilde azınlık gurupları oluşmuştur. Çoğunluk gurubu her şeye karşın, hareketin genel çıkarlarını ve
geleceğin kazanılmasını ön planda tutarken, azınlık guruplar bir eğilim halinde daima kendi çıkarlarını ön planda tutmuşlar ve kendilerini
doğrulama çabası içinde olmuşlardır." (Mayıs-82 Raporu.)
Yoldaşların nasıl sakat bir anlayışta olduklarını yukarıda raporlarından aktardığımız bu satırlar yeterince ortaya koymaktadır. "Bir
çoğunluk gurubu" ve "azınlık gurupları" tespiti hem yanlıştır, hem de
yaşadığımız gerçeklerle çelişmektedir. Bilindiği gibi gurup kavramı
(isteyen hizip de diyebilir) kendi içerisinde bir işleyişi olan ve esas
olarak bir merkezi" iradeye göre hareket eden ayrı bir yapıyı ifade
etmektedir. Hareketimizin "çoğunluk" ve "azınlık gurupları”ndan oluştuğunuzu gurupsal özelliği koruduğunu iddia etmek, bizim hiziplerin
varlığıyla bağdaşan bir örgüt anlayışını savunduğumuz anlamına
gelir ki, bu açıkça bir suçlamadır ve yoldaşlar geçmiş önderliğimize
hak etmediği bir iftirada bulunmaktadırlar.
Yoldaşların bu iddiası yanlış olduğu kadar, bizim birlik anlayışımıza da bir saldırıdır ve eğer savunulmaya devam edilirse, mevcut birliğimizin önünde de ciddi bir engel haline gelecektir. "Çoğunluk gurubu her şeye karşın hareketin genel çıkarlarını ve geleceğin kazanılmasını ön planda tut(muşlardır)" demekle, yoldaşlar, birçok şeyi nalıncı keseri gibi kendilerine yontmuşlardır. "Çoğunluk gurubu"ndan
kastettikleri kendileridir. Onların tek başlarına egemen oldukları 12
Eylül sonrası pratiğimiz, örgütümüzü nasıl bir tehlikeyle yüz yüze
getirmiştir artık herkes bilmekte ve görmektedir.
Daha önce de belirttiğim gibi, hareketimiz ayrı gurupların birleşmesinden oluşmuştur ve bu yapı esas olarak 1977’de GMO'nun örgütlenmesiyle aşılmıştır. Bu tarihten itibaren gurupların varlığından
bahsedilemez. Ancak bu gerçeğe rağmen, gurupçuluğun izleri hemen ortadan kalkmamıştır. Hareketimizin bünyesinde farklı eğilimler
gittikçe azalan ölçülerde, 12 Eylül'e geldiğimiz tarihlere kadar varlıklarını korumuşlardır. Bu da bir ölçüde doğal bir şeydir. Doğru yöntemlerle sorunlar ele alındığı müddetçe birliğimizin tehlikeye düşmesi
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söz konusu olamazdı. Önderlik içindeki farklı eğilimlere ve hatta zaman zaman görülen dengeci öğelere ve güç dayatmalara rağmen,
bizim aramızda egemen olan politika, doğru bir temele dayanan birlik
politikası olmuştur.
Önderlik içerisinde farklı tezlere sahip olma anlamında iki eğilim
vardı. Bu eğilimlerden biri “Bütün gücümüzle” işçi sınıfına gitmeyi
savunurken, diğeri de “esas öcümüzle” işçi sınıfına gitmeyi öne sürüyordu. Bu tezlerden ikincisi hem merkezi organda, hem de 1979’da
düzenlenen örgüt konferansında hareketin genel politikasına yön
gösteren temel bir görüş olarak kabul görmüştü. Her iki siyasi tez
savunucularının örgütlenme konusuna da yaklaşımları farklıydı.
"Yalnız ve tek başına işçi sınıfına gitmek"ten yana olan görüş, örgütlenme konumunda da seri davranılmasını savunuyordu. Diğer tezin
sahipleri ise, örgütlenme konusunda daha dikkatli adımlar atmaktan
yanaydılar. (Bu soruna birazdan tekrar döneceğim.)
GMO'nun inleyişinde ve hareketin genelinde birlik politikası egemen olmasına rağmen, varolan eğilimler "kendilerini doğrulama" çabası içerisine de (yerine göre) girmişlerdir. Bu açıdan "çoğunluk gurubu"nun hareketin çıkarları yönünde, "azınlık gurupları"nın kendi
çıkarları yönünde davranmış olduğu iddiası tehlikeli bir mantığa t ekabül ettiği gibi, aynı zamanda da çürük bir iddiadır.
Bunun somut örneği İstanbul pratiğimizdir. Önderlik içinde var
olan eğilimlerin tabiri yerindeyse esas çekişme alanı İstanbul'du.
Önderlikten bazı yoldaşlar yerel komiteden bazı yoldaşlarla (hepsiyle
değil) ilişki sürdürürlerken, Önderlik’ten bir yoldaş da yine yerel komiteden bazı yoldaşlarla ilişki götürüyordu. Komitenin kendi içerisinde
bölünmesine, uyumunun ve kollektif çalışmalarının baltalanmasına
yol açan bu sağlıksız ilişkiler hem İstanbul'da hareketimizin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir; hem de İstanbul'un dertleri önderlik
içinde sıkça tekrarlanan benzer tartışmaların temeli haline gelmiştir.
Daha önceki yazılarımdan birinde "Kurtuluş'u kendileriyle başlatan
ve kendileriyle bitiren" diye kaba bir biçimde tanımladığım eğilimin,
hareketimiz içinde varlığını korumasında benim de sorumluluğum
vardır. Bu eğilimin birçok hata ve eksikliklerine yeterince karşı koymadım. Birçok eksikliklerine destek bile oldum. Ancak bu eğilimin
olsun, diğer eğilimlerin olsun özel olarak kendi çıkarlarını değil, hare-
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ketin genel çıkarlarını gözeterek (en azından bu niyetle) davrandıklarına inanıyorum. Davranış biçimleri (önerileri, yöntemleri vb.) arasında bu eğilimlerin hepsinin teker teker içine düştüğü hatalar mevcuttur. Birilerinin yanlışlarının çok olması diğerinin yaptığı her şeyin doğru olduğunu göstermez. Esas olarak, bu eğilimlerin her birinde varlıklarını koruduğu müddetçe karşımıza sorunlar diken öyle özellikler
vardı ki, biz 1980'lere kadar bu sakatlıkları yok etmeyi beceremedik.
Bugün bu eğilimler geçmişe oranla etkinliklerinin oldukça azaldığı bir
noktaya gelmiştir. Sesleri daha çok cılızlaşmıştır. Örgütümüz bu çarpıklıklara müsaade etmeyecek ve düzeltebilecek bir olgunluğa erişmiştir. Eski hikayeleri tekrarlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
2-"Yalnız ve tek başına işçi sınıfına gitmek"ten yana olan görüş
örgütlenme konusunda da değişik bir anlayış içerisindeydi. Bu görüşe göre çok sayıda insanımızı örgüt üyesi yapmalı, sürekli yeni örgütler kurmalı ve “virajı hızla dönmeliydik.” Bu görüş işçi sınıfıyla
bağlar kurmayı, öncü işçiler kazanmayı sağlıklı bir örgütlenme için
zorunlu görürken (en azından böyle bir tutum alırken); küçük-burjuva
ve henüz ideolojik, siyasi, örgütsel, pratik alanlarda genç, deneyimsiz
ve yeterince eğitilememiş kadrolarımızla ileri düzeylerde bir örgüt
kurdurmaya kalkışıyordu.
Bu görüş önderlik içinde Hulki yoldaş tarafından dile getiriliyordu.
Onun dışında kalan bizler, birtakım farklılıklara rağmen, özünde ortak düşünüyorduk. İşçi sınıfıyla bağlarımızın üzerinde planlar geliştirmeye hiç yeterli olmadığı koşullarda ve ilişkilerimizin esas olarak
küçük-burjuvaziye dayandığı bir durumda, önerilen örgütlenme adımları bizleri ikna etmiyordu. Bu nedenle de örgütlenmeye karşı belirli
bir isteksizliğimiz vardı.
Yanlış öneriye rağmen, bizim yaklaşım biçimimiz de hatalıydı. İleri
düzeylerde bir örgütlenme bizleri bir çıkmaza sokabilirdi ama, daha
fazla sayıda insanımızı örgüt üyesi yapmamakla, organlaşmayı daha
fazla hızlandırmamakla, daha fazla örgütlenme adımları atmamakla
doğru davranmadık. Bu konuda tutucu davrandık. Belli bir çerçevede
atabileceğimiz örgütlenme adımlarıyla hem örgütsel deneylerimizi
arttıracak, hem de birçok insanımızı bu örgütsel faaliyetler içerisine
sokmuş olmakla onları daha nitelikli bir konuma getirebilecektik. Bu
örgütsel çabaları ayrıca başka birtakım öğelerle de tamamlayabil-
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seydik, biz,12 Eylül 1980'lere geldiğimizde "daha iyi bir örgüt" olabilir,
dolayısıyla da 12 Eylül'e "daha hazırlıklı" yakalanabilirdik. Bu konuda
ciddi eksikliklerimizin olduğunu düşünüyorum.
3-örgütlenme adımlarını gecikerek atmanın yanında tüzük, program, demokrasinin uygulanması gibi konularda da (ki "iyi bir örgüt"
olmak salt yeni örgütler kurmakla, yeni yeni insanları örgüte üye almakla sağlanamaz. Örgütsel adımlar, belli bir işleyiş mekanizmasına
ve belli bir programa dayandığı, nitelik açısından gelişmek için zorunlu diğer öğelerin yaratılabildiği ve uygulandığı koşullarda sağlıklı
bir örgütlenmeye ulaşılabilir.) eleştirilmesi gereken yanlarımız vardır.
Uygulamalarımızın ve tüzüğümüzün birtakım maddelerinin ortaya
çıkardığı bir gerçekte, bizim, 12 Eylül'den önce yer yer aşırıya varacak düzeylerde bir merkeziyetçilik anlayışına sahip olduğumuzdur.
Etkin ve sağlıklı bir proleter sosyalist hareketin yaratılması için güçlü
merkezi bir önderlik zorunludur. Bu mantık çerçevesinde merkezimiz
kendisini ve çevresini daha yeterli bir hale getirmek için çaba göstermiştir. Ancak bu çabalar başka birtakım şeylerle tamamlanamadığı için, aynı çabalar hatalı davranışlara da kaynaklık etmiştir. Bu konuda iki örnek vermek istiyorum:
1- Resmi organlar oluşturduktan sonra onların da üye alma (üyelerden meydana gelen organlar kurma) hakları tüzükte yer almasına
rağmen, bu hakkın uygulanması bizim tarafımızdan alınan bir kararla
engellenmiştir. Resmi organların eğilimleri bizleri kaygılandırdığı için
üye alma haklarını durdurmuştuk. Bu yanlıştı. O zaman yapılması
gereken şey, eğer resmi organlarımız üyelik sorununa yanlış bakıyor
idiyse, onların bu bakışlarını düzeltmek gerekiyordu. Bunu onlarla
tartışarak bağlamak yerine sorunu kararla çözmeye kalkıştık.
2- Tüzüğümüze göre (ve 12 Eylül'den sonra Kürdistan Sekretaryasının dağıtılmasına kadar) sekreterimiz, Kürdistan Sekretaryası’nın da üyesi iyi. Bir ölçüde Kürdistan örgütlenmesini güçlendirmek
mantığından hareket edilmişse de, soruna anlayış olarak doğru yaklaşılmamıştır ve "her şeyi merkezi denetim altında tutmak" eğilimi bir
uç noktaya bu örnekte ulaşmıştır.
"Tüzüğümüzün sadece merkez üyeleri arasında (!) geçerli olduğu"
(Mayıs-82 Raporu) iddiası eğer tüzüğün ilan edilmediği, yayınlanmadığı ve üzerinde geniş bir tartışma yapılmadığı anlamında ise, doğ-
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rudur. Ama "sadece merkez üyeleri arasında geçerli olduğu" öne
sürülüyorsa yanlıştır. Tüzük, üyelerimize açıklanmıştır. Tüzükte üyelerimizin haklarının ne olduğu da kendilerine anlatılmıştır. Burada
önemli olan ve vurgulanması gereken şey şudur: Merkezin içerisinde
var olan ve gelişen demokrasi ortamı, çeşitli ögeleriyle birlikte örgüte
çok sınırlı yansıtılmıştır. Tüzüğü, çalışma programımızı yazılı olarak
yayınlamamakla, üyelerimizi çeşitli sorunlarımızın çözümüne ortak
etmek için (ki tüzüğümüzün maddelerinden birisi de bunu içeriyordu)
merkezi düzeyde ve bilinçli bir şekilde yeterince çaba göstermemekle, saflarımızda tutarlı bir demokratik-merkeziyetçi anlayışın gelişmesini de olumlu bir yönde etkileyemedik.
12 Eylül öncesinde bir konferans düzenlemiş olmamıza rağmen,
bu platforma gelen yoldaşları kendimiz tayin ettik. Konferans öncesi
sağlıklı bir tartışma ortamı yaratamadık. Konferansı yaptıktan sonra
bunu yapmış olduğumuzu örgüt üyelerimizden adeta gizledik. Bu
eksikliklerin üzerine konferansın kararlarını örgüt içinde yaygın bir
biçimde tartışmaktan kaçındık. Bütün bu gerçekler, 12 Eylül öncesinde var olan koşullarla birlikte örgütümüz içinde demokrasinin zeminini döşemek ve yaygınlaştırmak konusundaki pratiğimizin tutarlı
olmadığını ortaya koymaktadır.
Demokratik merkeziyetçilik konusunda, demokrasinin açıklık ve
seçim gibi iki temel ilkeye dayandığı konusunda cahil insanlar değildik. Bu sorunları işleyen birçok kitap, yazı, vb. şeyler de okumuştuk.
Ayrıca aramızda bu konularda tartışmalar da olmuştur. Hatta imzalı
yazıların Kurtuluş Dergisi’nde veya başka yollarla yayınlanabileceğine ilke olarak karşı olmadığımızı da bazı tartışmalar nedeniyle vurguluyorduk.
Ama bu gerçeklere rağmen örgütsel işleyişimizde bunları hayata
geçiremedik. Bu çarpık bir durumdur. Bana göre bu sorunları yet erince kavrayamamış, bilincimize çıkaramamıştık. Demokrasinin uygulanması açısından 12 Eylül öncesi koşullar oldukça elverişliyken
bundan çok sınırlı bir çerçevede yararlanmış olmamız, ciddi bir hatamızdır.
4- Yoldaşlar geçmişimizi değerlendirirlerken, "örgütümüzün sınırlarının belirsiz olduğunu" öne sürmektedirler. Bence 12 Eylül'den
önce var olan örgütümüzün sınırları beliydi. Asıl belirsiz olan şey
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şuydu: Bu örgütsel yapıyı hem nicelik hem de nitelik açısından geliştirmek için yapılabilecek olanları yapamıyor olmamız nedeniyle, örgütümüz, kendisini çevreleyen ilişkiler ağı (sempatizanlarımızın ezici
çoğunluğunu oluşturduğu ağ) içinde boğulmuştu. On binlerce kitleye
ulaşan yayınlarımız vardı. Bu kitlenin büyük bir kısmını miting ve
yürüyüşlerimize getirebiliyorduk. Örgüt havasını (sadece hava olarak
değil, bu havanın üzerinde yükseleceği muhtevayı) bu kitlenin içinde
yaygınlaştıracağımıza, bizi, onların seviyesine indiren "Hareket" havasının bu ilişkilere egemen olması için çalıştık. Veya bu doğrultuda
gelişen yanlışlıklara karşı tutarlı bir biçimde müdahale edemedik.
5- 12 Eylül öncesinin legal olanaklarından yararlanırken çalışma
tarzımızda gizliliğe gereken önemi veremedik. Hemen hemen tüm
kadrolarımızın deşifre olmasında (mevcut legal koşullar, kadrolarımızın genç ve deneysiz olmaları yanında) önderliğimizin bu soruna
bakışındaki eksikliklerin payı büyüktür. Legalizm bir hastalık olarak
bize de bulaşmıştır. Bunun önüne geçmek ve önderlik başta olmak
üzere belirli bir çekirdek kadromuzun farklı bir konumda ve çalışma
tarzı içerisinde mücadelenin içinde (ve en önünde) yer almaları doğrultusunda daha çok kafa yorabilir, bunun için gerekli birtakım örgütsel ve pratik tedbirleri alabilirdik.
Yoldaşlar geçmişimizi değerlendirirlerken örgütsel işleyiş ve ilişkilerimizdeki zaaflarımız arasında çıkarılması gereken bir ders olarak
şu iddiada bulunuyorlar: "Yarı-legal faaliyetin egemen olması ve
yaygın bir deşifrasyondan kurtulamamak." (Mayıs-82 Raporu.) Bu
cümle iki ayrı şeyi yan yana getirmiş. Cümlenin ikinci kısmı tartışılabilir yanlarına rağmen, özünde doğrudur diyelim, ama, ilk kısmı yanlıştır.
12 Eylül öncesi koşullarda hareketimizin sürdürmüş olduğu faaliyetlerde yarı-legal bir çalışmanın egemen olmasından daha doğal ve
aynı zamanda doğru ne olabilirdi ki? Anlayış olarak mevcut legal
olanaklardan yararlanmak, koşullara göre legal veya yarı-legal bir
faaliyet yürütmek gerekli değil midir? 12 Eylül Öncesinin koşulları
yarı-legal bir faaliyet için elverişliyken biz bu durumdan yararlanmayıp bütünüyle illegal bir faaliyet içine mi dalmalıydık?
6- Geçmişle ilgili yoldaşların diğer bir iddiası da şudur: "İdeolojik
ve teorik çalışmalarımızın bir noktadan itibaren durması. Özellikle
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birlik, mücadele ve partileşmeye ilişkin YOL AYRIMI'nda ortaya koyduğumuz tezlerimizin daha ileri boyutlarda geliştirilememesi” (Mayıs82 Raporu.) Bu değerlendirme de yanlıştır. Biz Yol Ayrımı adlı yazımızdan sonra ideolojik ve teorik görüşlerimizi daha ileri boyutlarda
geliştirdik. Somut olarak da birlik, mücadele ve partileşmeye ilişkin
görüşlerimizi daha çok netleştirdik ve detaylandırdık. Yol Ayrımı yazısı Kurtuluş Sosyalist Dergi'nin ilk sayısında yer almıştır. Bu sayıdan sonra 37 sayı daha dergi basılmıştır ve bu dergilerin sayfalarında yoldaşların tam da üzerinde durdukları konulara ilişkin ileri ölçülerde tespitler yapılmıştır.
12 Eylül öncesinde bir dönem teorik faaliyetlerimiz daha yoğunken (devlet, devrim, ulusal sorun, örgütlenme gibi konularda) son
dönemlerde ise "politika üretme" faaliyeti ön plana çıkmıştır. 12 Eylül
öncesinde içinde yaşanılan koşulları ve gelişen siyasi ortamı göz
önüne aldığımızda, genel olarak soruna eğilme anlayışımızı eleştirmek mümkün değildir. Bu alandaki faaliyetlerimizde doğal olarak
eksikliklerimiz olmuştur.
Biz, bir tarihte Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısı üzerinde
araştırma yapma kararı almıştık. Ancak bu konuda hiçbir şey yapmadık. Bu görev o zamanki Yazı Kuruluna verilmiş ise de, ortaya
herhangi bir ürün çıkaramamış olmak, hepimizin ortak bir eksikliğidir.
Bugün Kurtuluş örgütünün üzerine bastığı ideolojik ve siyasi zemin 12 Eylül öncesinde yaratılmıştır. Bu nokta unutulmamalıdır.
İŞÇİ SINIFINA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ ÜZERİNE
1978 yılında işçi sınıfına yönelik faaliyetlerimiz konusunda aramızda ciddi tartışmalar oldu. Bir yoldaş tarafından bu sorunla ilgili şu
görüşler ileri sürülmekteydi: “İşçi sınıfı dışındaki kitleler arasında güç
olma anlayışı yanlıştır. Eldeki güçlerimizi işçi sınıfına yöneltmeliyiz.
Yalnız ve tek başına işçi sınıfına gitmeliyiz.” Ayrıca bu konuda Bolşeviklerden örnekler veriliyor ve Lenin'in henüz devrimci hareket
güçsüzken bütün güçlerin işçi sınıfı içerisine seferber edilmesini anlattığı görüşleri birer kanıt olarak ortaya seriliyordu.
Bu tartışmaların hızlandığı dönemde hareketimizin sahip olduğu
kitle ilişkileri bir hayli yaygınlaşmıştı. Mevcut siyasi hareketlerin arasında en büyüklerinden biri haline gelmiştik. 1977 yılında atılan ör-
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gütlenme adımından önce yükselen toplumsal muhalefet içinde belli
bir yer edinmiştik. 1977'den sonra da nispeten örgütlü bir biçimde
yürütülen çalışmalarla, bu ilişkiler belirli bir noktaya gelmişti.
Legal çalışma olanaklarının olduğu koşullarda ve ayrıca bizim dışımızda bir toplumsal muhalefetin yükseldiği bir ortamda atmaya
çalıştığımız örgütlenme adımları (kitlelere yönelik) için öncelikle bu
somut durumu temel almış olmamız doğru bir yaklaşım tarzıydı. Henüz bir avuçken, üstelik de ortada örgütlenme adına ciddi bir şeyler
yokken, tersine bir davranış içerisine isteseydik de giremezdik. "Modern sanayi proletaryası temeli üzerinde yükselecek bir işçi sınıfı
partisi" tespitini yapmamıza ve önümüze böyle bir görev koymuş
olmamıza rağmen, 1978'e geldiğimizde var olan işçi ilişkilerimiz oldukça cılızdı. Her şeye rağmen mevcut durumumuzu ve dışımızdaki
koşulları göz ardı edemezdik. Nitekim bu tartışmalar sonucunda
GMO’da bir yoldaş dışında hepimiz ortaklaşa şu kararı almıştık:
"Varolan ilişkilerimiz işçi sınıfı dışındaki sınıf ve tabakalara dayanmaktadır. Bu durum böyle süre gidemez. İşçi sınıfı içerisinde güç
olamazsak, hareketimizin saflarında küçük-burjuva sapmalar kaçınılmaz bir hale gelir. Çalışmalarımız esas olarak işçi sınıfına yönelmelidir." (Kararı olduğu gibi aktaramıyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla yazıyorum. Ama özü buydu.) Yine yaptığımız tartışmalarda çeşitli birimlerdeki ilişkilerimizi korumamız gerektiği, hatta özel ve istisnai bir durum söz konusu olur ise, buna ağırlığımızı koyabileceğimizi
vurguluyorduk. Ancak o tarihten itibaren güçlerimizi sınıfa yöneltm enin bizim temel politikamız olduğunu belirtiyorduk.
GMO içinde çoğunluğun savunduğu bu görüş, 1979 yılında düzenlenen örgüt konferansında da aynen benimseniyordu. Konferans
DEB (Demokratik Eylem Birliği) platformundan çekilmemiz üzerine
merkezin içinde başgösteren bunalımın çözümü için düzenlenmişti.
Konferansta üzerinde en çok tartışılan sorunlardan biri de, işçi sınıfına esas gücümüzle mi, yoksa bütün gücümüzle mi gideceğimiz tezlerinin açıklığa kavuşturulmasıydı.
"Bütün gücümüzle işçi sınıfına gidelim" tezi yanlıştı. Bu tez bizim
gerçeklerimizle uyuşmuyordu. Merkezi bir görev olarak kendisini
dayatan anti-faşist mücadeleyi yeterince önemsemiyor, Kürdistan'daki örgütlenme ve mücadeleyi göz ardı ediyordu. "Eğer sınıfın
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içinde örgütlenemezsek ne anti-faşist mücadele ile ilgili görevlerimizi
yerine getirebiliriz; ne de ulusal sorunla ilgili görevlerimizi. Çünkü bu
mücadelelerin önderi proletaryadır. O olmadı mı bu mücadeleler başarıyla sürdürülemez." Görünüşte doğruymuş gibi yansıyan bu mantık, daha çok pratikte kendisini ele veriyor ve mevcut sorunlara bütünlüklü bakamadığını ortaya koyuyordu. Bu tez, kendisini salt işçi
sınıfıyla sınırlayan, yerine getirilmesi zorunlu görevlerin çeşitliliğini
kavrayamayan, bu zorunlu görevleri birlikte yerine getirmek için güçlerini ona göre düzenlemeyen bir anlayışa tekabül ediyordu.
Merkezin içerisinde karşımızda duran problemlerin çözümü doğrultusunda kadroların nasıl istihdam edilebilecekleri tartışılırken, bu
tezin sahibi yoldaşımız sık sık bizlerle çelişen görüşler savunmuştur.
Çoğu anti-faşist mücadeleye ilişkin bu örnekleri şu anda tek tek hatırlayabilmem mümkün değildir, ayrıca hatırladıklarımı da spekülasyona açık oldukları için kanıt olarak aktarmıyorum. Ancak bir örnek
vereceğim. (Bu örnek sadece bu tezin özünde sorunlarımıza nasıl
yaklaştığını açıklamamaktadır; aynı zamanda, bir başka konuda da,
ulusal sorunda da bir bütün olarak GMO'nun hem iç işleyişindeki
bazı sakatlıkları hem de anlayış eksikliğini pratik olarak ortaya sermektedir. Yazımın bundan sonraki bölümünde bu iddialarımı açıklayacağım) Çünkü bu örnek tek başına sorunun izahı için yeterli kanıtlara sahip bulunmaktadır.
Aramızda bu tartışmaların yapıldığı bir dönemde Kürdistan'a iki
yoldaşın gönderilmesi için bir öneride bulunmuştum. Her ikisi de örgüt üyesi olan bu yoldaşlar o zaman Merkeze bağlı bir uzmanlık gurubunun (ajitasyon-propaganda gurubunun) içindeydiler. Bu öneriyi o
tarihte merkezin toplantısından önce tek tek yoldaşlara aktarmıştım.
Hulki yoldaş bu önerime karşı çıktı. Bu yoldaşları ve daha başkalarını niçin öncelikle İstanbul'a vermiyoruz? türünden itirazlar yükseltti.
Hulki yoldaşın karşı çıkış gerekçesi, savunduğu tezle bir uyum içerisindeydi. Mantığa göre, bütün gücümüzle işçi sınıfına gitmeliydik,
İstanbul da bu açıdan oldukça önemli bir yer olduğuna göre, Kürdistan'a kadro gönderilmeden önce İstanbul düşünülmeliydi.
Bu öneriye Hulki yoldaş dışında bir yoldaş daha itiraz ediyordu.
Bu iki yoldaşın dışındaki GMO üyeleri böyle bir karar alabilecek ço-
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ğunluktaydılar. Ancak bu öneri GMO'dan çıkamadı. 10 aya yakın bir
süre sonra toplanan konferansta ancak bu sorun çözülebildi.
Kabaca değindiğim gibi, "yalnız ve tek taşına işçi sınıfına gitmekten" yana olan görüş, içinde yer aldığımız objektif koşullarla, bu koşulların karşımıza diktiği yerine getirilmesi zorunlu görevlerle çelişmekteydi.
Bu tezin yanlışlığına ve Hulki yoldaş dışındakilerin soruna genel
olarak doğru bakmış olmalarına karşılık, işçi sınıfı içerisinde çalışmak ve işçi sınıfıyla bağlar kurmada görevlerimizi yerine getirebildik
mi? Bu alanda bizim eksikliklerimiz yok mudur?
1978 yılında alınmış olan kararla birlikte merkezi düzeyde işçi sınıfına yönelik faaliyetler daha çok artmış ve bu doğrultuda bir ölçüde
sistemli denebilecek çalışmalar içine girilmiştir. İşçi sınıfı içerisinde
bağlar kurmak amacıyla izlenebilecek yollar üzerinde tartışmalar
yoğunlaştırılmış ve ayrıca işçi sınıfının nicelik olarak yoğunlaştığı
metalürji, gıda ve tekstil işkollarındaki işçilere hitap eden gazeteler
çıkarma çabası içinde olunmuştur. Bu faaliyetler saflarımızda bir
yandan işçi sınıfıyla bağlar kurmanın önemini bilince çıkarırken, diğer yandan da işçi ilişkilerimizin yaygınlaşmasına yol açıyordu. Antalya, Ankara ve İstanbul gibi yerlerde birtakım işyerlerinde işçiler
arasında belirli bir gücümüz oluşmuştu. Ayrıca bu faaliyetler sonucunda bazı sendikalarda (merkezi düzeyde veya şubelerde) yönetimi
ele geçirebilmiştik. DİSK'in son yapılan kongresinde CHP ve TKP
dışında kongreye en fazla delege gönderen bir siyasi hareket olmuştuk.
İşçi sınıfı içerisinde ve sendikal örgütlenme alanında elde ettiğimiz
başarılara rağmen, bu alanda çeşitli eksikliklerimizin olduğu, becerebileceğimiz birtakım şeyleri yapamadığımız, hatalı bakış ve pratik
davranışlarımızın varlığı reddedilemez.
Bilindiği gibi "bütün gücümüzle işçi sınıfına gidelim" tezini savunan yoldaşlar, bizleri küçük-burjuvazi içerisinde çalışmaya olağanüstü önem vermekle suçlamakta ve güç olma anlayışımızı eleştirmektedirler. Yoldaşlar sorunu değerlendirirlerken temelsiz ve uç bir noktadan bize saldırmaktadırlar. Ancak bizim bu konuda hiç hatamızın
olmadığı söylenemez. Bir okuldaki seçime, bir mahalledeki anti-faşist
mücadeleye yer yer gösterilen ilgi, bazen işçi çalışmalarına gösteri-
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len ilginin üzerine çıkmıştır. Çeşitli olayları burada aktarmayı gereksiz görüyorum. Bir örnek vermek gerekirse, İstanbul biriminin kadro,
para, vb., olanak talepleri görünüşte fazlasıyla yerine getirilmiştir,ama,İstanbul1la bizim aramızda bu konularla ilgili tartışmalar hiç
bitmemiştir. Çünkü talep ettikleri şeyleri karşılamaya çalışırken onların ölçüleriyle pek davranmadık. Ya da bu konuda eksikliklerimiz
oldu.
İşçi sınıfı içerisinde reformistlerle revizyonistlerin etkinliği söz konusu olmasına ve bu durum karşımıza birtakım engeller çıkarmasına
rağmen, onların etkinliğini kırma yönündeki çabalarımız bizim gücümüzle ve yapabileceklerimizle orantılı olmamıştır.
Fabrikalara ileri unsurlarımızı yerleştirmek amacıyla bilinçli ve
planlı faaliyetler geliştiremedik. Bu konuda birimler düzeyinde görülen birtakım çabalar merkezi olarak yeterince teşvik edilmedi. Bazen
ele geçirdiğimiz bir sendikanın parasal olanakları o sendikanın tabanında çalışma çabalarımızın önüne geçebildi. Bir başka sendikada
yönetimi taban çalışması yapmadan "tavandan" ele geçirdikten sonra oraya çok sayıda «unsurumuzla müdahale etmiş olmamıza rağmen (tabanında güç olmak amacıyla bunu yapıyorduk),bu müdahale
dağınık ve sistemsiz olduğundan istenilen sonuçlara ulaşılamadı.
Özetle; işçi sınıfı içindeki çalışmalara yeterince önem verdiğimizi
öne süremeyiz. Önderlik soruna sistemli ve ısrarlı bir biçimde eğilmemiştir. Fabrikalarda ve sendikalarda daha fazla güç olma olanağımız varken, bu olanak sağlıklı bir çerçevede değerlendirilememiş
tir.12 Eylül öncesinde var olan kitle ilişkilerimizi ve kadrolarımızın
sınıf niteliğini göz önünde bulundururken, sorunu, sadece bizim dışımızdaki gerçeklerle açıklamak mümkün değildir.
ULUSAL SORUN PLATFORMUMUZ
VE KÜRDİSTAN’DAKİ PRATİĞİMİZ
Hareketimiz ulusal sorun konusunda ilk ortaya çıkışından itibaren
doğru bir halka yakalamıştır. Süreç içerisinde geliştirilen görüşlerimiz, bizi Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki siyasi hareketlerden farklı
bir konuma getirmiştir. İki ülkenin işçi sınıflarının birleşik, merkezi bir
devrimci partisini hedefleyen Hareketimiz, ayrıca pratiğiyle de özgül
bir konumda olmuştur. Anti-Şovenizm ilkesinin Türkiye'de eylem bir-
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liklerinin temel ilkelerinden biri haline gelmesinde Hareketimizin sürdürdüğü mücadelenin ağırlığı bilinmektedir. Kürdistan'ın bir sömürge
ülke olduğu tezinin tartışma platformuna sokulmasındaki payımız da
küçümsenemez. Bugün Türkiye devrimci hareketi içinde Kürdistan’ın
sömürge olduğu tezini savunanların sayısı artmışsa, bunda ulusal
sorunla ilgili yürüttüğümüz mücadelenin katkısı büyüktür.
Ulusal sorundaki hattımızın tutarlılığına, somut koşulları yansıtan
özüne rağmen, bu konuda da çeşitli hatalarımız olmuştur. Ben bu
hataları kabaca üç başlık altında değerlendireceğim:
1- Ulusal sorun konusunda propaganda ve ajitasyonumuzun yoğunluğuna karşılık, saflarımızda bu sorunu slogan düzeyinde kavrayanların sayısı hiç de az değildi. Şoven bakış ve yaklaşımları esas
olarak hareketimizin bünyesinde kırmıştık, ama, bunun etkisini tümüyle silememiştik. Ayrıca ileri düzeylerdeki kadrolarımızın bir kısmında bu soruna karşı bir duyarsızlık (veya yeterince duyarlı olamamak) olgusu göze çarpmaktaydı. Örneğin; Ankara birimi daha
duyarlıyken, İstanbul birimi belirli ölçülerde duyarsızdı. İstanbul şehrinin farklı özellikleri buradaki kadrolarımızın şekillenmesinde etkisini
gösteriyordu. Bu tür konularda öncelikle önderliğimizin ve daha sonra da yerel önderliğimizin eksikliği söz konusudur.
"En tutarlı siyaset ilkeli siyasettir" der Lenin. İlkeleri konusunda ısrarlı oluşuyla (somut koşulların somut tahlilini bir tarafa itmeden) bilinen hareketimiz, bizzat bu alanda bile hataların içine düşmüştür.
Bunun en somut örneği DEB'tir.
1970 Aralık ayında ilan edilen sıkıyönetimce birlikte gelişen tehlikelere karşı Hareketimiz bir eylem birliği oluşturmak için adımlar atmıştı. Birkaç siyasi hareketle birlikte yapılan toplantılar sonucunda
bir eylem birliği programı ve bu programı hayata geçirecek bir örgütlenme yaratılmıştı. DEB'i hareketimiz adına GMO'dan bir yoldaş yürütüyordu ve bazı GMO üyelerine de bu faaliyetlerle ilgili bilgi aktarıp
onların görüşlerini alıyordu. Kısmen kollektif sürdürülen bir çabaya
rağmen, hazırlanan ve ortaklaşa kabul gören eylem programında
Kürdistan'a ilişkin ilkelerimiz çiğnenmekteydi. Eylem birliğinin Kürdistan'ı da içerecek bir düzeyde olması itibariyle bu sorun ciddi bir ilkesel yanlışlığa tekabül etmekteydi.
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DEB'e yönelttiğim itirazlar üzerine sorunu açıklığıyla görebilen
bazı yoldaşlar düşüncelerini şu samimi sözcükte dile getirmişlerdi:
"Uyuduk." Bir süre için de olsa içerisine düşülen yanlışlığa ve duyarsızlığa rağmen, sorun yoldaşlara hatırlatıldığında hemen sahip çıkmışlar ve özeleştiri yapılmasından yana tavır koymuşlardı. Ancak o
zaman DEB'i yürüten GMO üyesi yoldaş hatalarında ısrarlı olmuştu.
Onun muhalefetine rağmen Hareketimizin öncülük ettiği DEB'den
çekilme kararı aldık. Ve özeleştirimiz Kurtuluş Gazetesi’nde yayın]andı, Muhalefet eden yoldaş tutumunu sertleştirdiği için GMO
içinde bir bunalım doğdu. (Daha doğrusu var olan sorunları DEB
olayı su yüzüne çıkardı.) ve konferans kararı alındı. 1979 yılında
düzenlediğimiz konferansın görünürdeki nedeni DEB tartışmaları
(dolayısıyla ulusal sorunla ilgili ilkelerimizden ne anladığımız) olmuştur.
Yukarıdaki örnekten de anlaşıldığı gibi, ulusal sorun konusunda
merkezi düzeyde yansıyan eksikliklerimiz vardır. Ancak bu eksiklik
veya hatalar, sistemli ve sürekli bir görüş ya da tavır haline gelm eden doğru çözümlerine ulaşılabilmiştir.
2- Ulusal sorun konusunda teorik olarak dile getirdiğimiz görüşlerimizin sağlıklı bir biçimde bilince çıkarılamamış olması ve var olan
duyarsızlıklara, GMO içindeki birtakım sorunlarda eklenince, pratikte,
Kürdistan'a sağlanabilecek katkılar ya sınırlı bir çerçeve içinde kalmış ya da Kürdistan'a geç müdahalede bulunulmuştur. Bunun en
somut örneği yukarıda da değindiğim gibi iki yoldaşımızın Kürdistan'a gönderilmesi Önerisi üzerine ortaya çıkan ilginç durumdur.
Bu öneriye sadece Hulki yoldaş karşı çıkmamıştı. Ondan önce bir
başka yoldaş bu öneriye itiraz etmişti. Önerdiğim iki yoldaş merkeze
bağlı bir uzmanlık gurubunun içindeydiler. İtirazı olan ilk yoldaş "organ dağıtmak doğru değildir. Bu iki kişiyi Kürdistan'a gönderirsek
uzmanlık organı dağılır. Oysa bu organı henüz yeni kurduk" diyordu.
Gerçekten de ikide bir organ kurup dağıtmak doğru bir politika değildi. Bu açıdan bu yoldaşa hak vermekle birlikte, o anda Kürdistan için
en uygun ve katkılı olabilecek yoldaşlar bunlardı ve başka bir alternatif yoktu. (Daha doğrusu Kürdistan'a en çok bu yoldaşlar bir şeyler
katabilirlerdi. Her ikisi de bölgenin insanlarıydılar.) Eğer uzmanlık
gurubunun dağıtılmasıyla Kürdistan karşı karşıya getirilecek ise,
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herhalde tercihi ikincisinden yana yapmak gerekiyordu. Ancak bu
yoldaş ısrarlı oldu. Hulki de bu yoldaşa katılınca (başka bir gerekçeyle) bu olay merkez içinde bir sorun haline geldi.
Diğer yoldaşlar bu önerime yandaş olmalarına rağmen, oylamada
bir kısmı çekimser kalınca önerim yeterli oyu bulamadı. Hulki yoldaşı
bu öneriye karşı çıkmaya iten mantık "yalnız ve tek başımıza sınıfa
gitmek" tezine dayanıyordu. Diğer yoldaş ise GMO içerisinde kendi
ekseni etrafında sorunlara yaklaşan bir eğilim’in temsilcisiydi. Bu
eğilimin kendine özgü hiçbir siyasi tezi yoktu. Kanaatimce ulusal sorun konusunda eksik bir perspektife sahipti. Nitekim aynı yoldaş
DEB'teki hatalarının da savunucusu olmuştur.
Gerideki yoldaşların tavrını ise iki nedene bağlıyorum.
Birincisi, önerilen iki yoldaş için GMO'nun birbirine düşmesine ve
birliğin zedelenmesine yol açmamak;
İkincisi de, güç dayatma karşısında dengeci bir politika izlemek.
Bu önerim aradan geçen on ay kadar bir süre sonra 1979'daki konferansta çözüme bağlanmıştır. Konferansa GMO dışından katılan yoldaşlar, iki yoldaşın Kürdistan'a verilmemesine şiddetli tepki göstermişlerdir. Yapılan oylamada ise hiç kimse bu tepkiler üzerine aleyhte
oy kullanmaya "cesaret" edememiştir.
İki yoldaşın devreye girmesi üzerine Kürdistan Sekretaryası farklı
bir yetkiyle ve güçlenerek bölgedeki faaliyetlere önderlik etmeye ç alışmıştır. Bu durum çok önceden sağlanabilmiş olsaydı Kürdistan’la
kat edeceğimiz mesafe de değişik olabilirdi.
1978 yılında Şoreş'i çıkarma kararı almış olmamıza rağmen 12
Eylül'den önce ancak bir sayı çıkarabildik. (İkinci sayısı matbaada
baskıdayken 12 Eylül geldi.) Şoreş'in gecikmesinin nedenlerini izah
etmek bir hayli zordur. Hatayı kendimizden başka bir yerde aramamalıyız.
3- Kürdistan'daki çalışmalar uzun bir dönem merkezi bir önderlikten yoksun olarak sürdürülmüştür. Birimler birbirinden kopuk ve dağınık bir faaliyet içerisinde olmuşlardır. Merkezin müdahalesi ve yönlendiriciliği çok sınırlıdır. Kürdistan'da Türkiye'deki gücümüze paralel
olarak daha çok etkinliği olan bir hareket olabilme şansı, bölgedeki
örgütsüzlüğümüz nedeniyle kaçırılmıştır. 1980’e yakın dönemlerde
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yapılan müdahalelerle belirli bir toparlanma sağlanmış olmasına
rağmen, bu tarihlerde bölgede sömürgecilerin geliştirdiği baskı ve
saldırılar yüzünden bu toparlanma ve örgütlenme istenilen düzeye
çıkarılamamış (Kürdistan sekretaryasının çalışma tarzındaki eksiklikleri de buna eklemek gerekir) çeşitli güçlüklerle yüz yüze gelinmiştir.
12 EYLÜL'E GELİNEN NOKTADA DURUMUMUZ
1980’in Nisan ayı başlarındaki toplantımızda bir askeri darbe ihtimalinin oldukça güçlendiğini vurgulayarak izleyeceğimiz politikayı
saptamaya çalışmıştık. Merkezi düzeyde bir tedbir olarak, önderliğin
korunması esprisi çerçevesinde Yazı Kurulu'nu oluşturan yoldaşların
dışarıya gönderilmeleri için hazırlıkların yoğunlaştırılması üzerinde
durmuştuk. Bunun hayata geçirilmesinden sonra dışardakilerle içerde kalacak olan merkez üyeleri arasında sağlıklı bir mekanizmanın
nasıl işleyebileceğini de tartışarak bir çözüm olgunlaştırmaya çaba
göstermiştik. Ayrıca karşılaşabileceğimiz açık diktatörlük koşullarında alınabilecek başka tedbirlerle ilgili de görüşler ve eğilimler ortaya
konmuştu.
Bu toplantımızdan sonra da ülkede olaylar tırmanmaya devam etti. Faşist Gün Sazak'ın öldürülmesinin ardından birçok yerde yeni
olaylar patlak vermişti. Çorum bu patlamaların doruğuydu. Ardından
bir CHP milletvekiliyle Kemal Türkler'in faşistler tarafından katledilmeleri üzerine ortam bir hayli gerginleşmişti. O günleri birçok yoldaş
yaşadığı için hatırlayabilir. “Bir şeylerin olacağı” beklentisi yaygındı
ve biz de bundan etkileniyorduk. Bu olayların ardından ve 12 Eylül
1980'den önce bir kere daha toplanan merkezimiz bu gelişmelere
uymayan veya çelişen tartışmalar içine girdi. Bu tartışmaların içinde
en öğretici olanı günlük bir gazete çıkarılması önerisiydi. Örgütlenmemiz ve olanaklarımız açısından belli bir külfet oluşturan bu girişim,
bir darbeye hazırlıklı yakalanmak için yapılabileceklerle uyuşmuyordu. Ayrıca bu toplantımızda örgütlenmeyle ilgili almış olduğumuz
bazı kararlar da somut koşulların karşımıza diktiği gerçeklerle çakışmıyordu. 12 Eylül'e ön gelen ayları kazanmak açısından daha
farklı tartışmalar yapmak ve kararlar alabilmek mümkündü. Geleceği
siyasi açıdan önceden görmemize karşılık, bunun örgütsel ve pratik
tedbirlerini yeterince alamamış olmamız bir eksikliğimizdir. Bu reddedilemez.
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12 Eylül'e geldiğimizde var olan kitle ilişkilerimiz esas olarak işçi
sınıfı dışındaki güçlere dayanıyordu. Her ne kadar bugün birileri bu
ve benzeri olgulardan da kalkarak hareketimizi küçük-burjuvalıkla
suçlayabilme noktasına kadar sürükleniyorsa da bu görüşlerin sakat
olduğu tartışma götürmez. Biz küçük-burjuva bir hareket değil proleter sosyalist bir hareketiz. Kitle ilişkilerimizi ölçü olarak ele alan bir
mantık ortada doğal olarak küçük-burjuvazi dışında bir şeylerin olduğunu göremez. Dolayısıyla da "bir örgütün karakterini belirleyen eyleminin muhtevasıdır" sözlerinden de hiçbir şey anlamaz. Dolaylı bir
biçimde ifade edilen bu suçlamayı kabul etmek söz konusu değildir.
Ancak bu yapımız ve içinde siyaset yürüttüğümüz toplumun özellikl eri bizleri bir hayli etkilemiştir. Yani küçük-burjuva görüş ve tavırlardan
etkilenmediğimiz öne sürülemez.
Teorik, siyasi ve örgütsel açılardan eleştiri konusu yaptığımız hataların içine düşmeseydik 12 Eylül'e "daha hazırlıklı" yakalanabilirdik.
Sınıf içinde daha çok bağlara sahip olmak (saflarımızda sınıfın
içinden gelmiş kadrolardan bahsedemiyorsak, hele yönetici organlarımız içerisinde bu kökenden gelme bir tek örnek bile bulamıyorsak,
sorunu bir yanıyla politikalarımızla bağlantılı değerlendirmek zorundayız), 12 Eylül'den sonra geriye çekilme taktiğiyle birlikte daha
çok önem kazanan önderliğin ve kadroların korunması açısından
bize ileri avantajlar sunardı. Kitlelerden kopuk, neredeyse kadrolarına kadar sınırlanan bir ilişkiler ağı içinde korunabilmenin zorlukları,
yaşanan dönem içerisinde kendini yeterince kanıtlamıştır.
Çeşitli eksikliklerin yanında önderliğin içine düştüğü amatörce denebilecek bir çalışma tarzıyla birlikte örgütsel sorunlarımız her zaman sağlıklı bir temelde çözülememiş, bu da birtakım sorunların birikerek örgüt olarak gelişimimizi olumsuz yönde etkilemelerine yol
açmıştır. Kadroların eğitimi konusunda merkezi düzeyde sorunun
üzerine gidilememiş, belli planlar hazırlanıp hayata geçirilememiştir.
Saflarımızda çok sayıda "profesyonel devrimci"nin varlığı bir sakatlığın ifadesi olarak yeterince kavranılamamış, bu duruma müdahale
edilememiştir. Bu da hareketin birçok olanağının heba olmasına ve
dağınık biçimde kullanılmasına neden olmuştur.
Bir darbenin gündemde olduğu önceden tespit edilmesine rağmen
askeri diktatörlük koşullarında sürdürülebilecek bir illegal yayın faali-
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yeti için ön hazırlıklar içerisine girmedik, bir anlamda sorunu kendiliğindenciliğe terk ettik. Zaman zaman bu konuda tartışmalar yapm amıza ve projeler tasarlamamıza rağmen, bunu fiiliyata geçiremedik.
Daha önce değindiğim ve bu bölümde de ele almaya çalıştığım eksikliklerimiz, 12 Eylül'e geldiğimiz dönemde, üzerimizde ağırlıklarını
hissettiren dezavantajlarımızdı. Bu durum 12 Eylül sonrasında yüz
yüze gelinen koşullarda bizim için bir dizi zorluklar oluşturmuştur. (Bu
noktadan hareketle sorunu "mantıki sonuçlarına" ulaştırıp siyasi faaliyetin durdurulmasına ve iki yıllık siyasi faaliyetsizliğe gerekçe olarak
göstermek mümkün değildir.)
GELECEĞİ NASIL KAZANACAĞIZ?
İçine sürüklenmiş olduğumuz bu tartışma ortamı birtakım eksikliklerine rağmen olumlu noktalara ulaşmaktadır. Bu zamana kadar tartışmaların istenilen düzeyde ve yaygınlıkta yapılamıyor olması en
ciddi eksikliğidir. Buna rağmen iki örnekte yansıyan ortak yaklaşımlar, tartışmalara olumlu yanların egemen olmaya başladığının göstergeleridir. Bunlardan ilki, ulusal sorunla ilgili GMK tarafından yapılan açıklamadır. Böylece bir organ olarak GMK kendi içerisinde ortak
bir bakışa ulaşmış ve bu soruna ağırlığını nasıl bir perspektifle koyacağını açık bir hale dönüştürmüştür. İkincisi de, GK adıyla bilinen
örgütlenme nedeniyle alınmış olan karardır. Bir yoldaşın muhalefetine rağmen, diğer GMK üyelerinin bu örgütlenmenin gayr-ı meşru
olduğunu vurgulamaları yanında, 12 Eylül sonrasında böyle bir örgütlenmeyi zorlayan ve bu örgütlenme içerisindeki yoldaşlara karşı
izlenen sekter politikayı da mahkûm etmiş olması, ileri bir adımdır.
Çünkü GMK bu bakış açısına 1983 yılı başlarında yaptığı tam üyeli
toplantısında sahip değildi. Değişik görüşler ve tavırlar, süreç içerisinde ifade edilen yazılı-sözlü tartışmalarla ortak bir zemine oturdu.
Var olan sorunlarımızı, örgütümüz, aşabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle duyulan endişelere kapılmaya gerek yoktur. Hatta bu
ara "yeni" sorunlar da çıkabilir. Nitekim çıkmaktadır da. Bunlardan da
ürkmenin anlamı yoktur. Bu kargaşadan, bu güvensizlik ortamından
mutlaka çıkacağız. Kurtuluş Örgütü, yolunda yürüyecektir.
Konferansın sorunlarımızı büyük ölçüde (mümkünse tümünü) çözebilmesi için her yoldaş hangi noktalarda ve ne türden uzlaşmalara
girebileceğini, bazı şeyleri sorun yapmamayı becerebilmelidir. Birbi-
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rimizi itmek kolaydır. Önemli olan sonuna kadar birbirimizi kazanma
yöntemlerini arayıp bulmaktır. Aklımızı, duygularımıza egemen kılabilirsek, sorunlarında daha çok netleştiğini ve çözülebileceklerini göreceğiz.
Konferansın, gündemi dışında bağlaması gereken bir sorun daha
var: En kısa sürede örgütümüzün kongreye gitmesi için bir karar almalıdır. Bugün GMK içerisinde bu yönde bir eğilimin varlığı söz konusu olmakla birlikte, konferans aracılığıyla da bu belli ölçülerde ortak bir görüş haline gelmelidir. Başka bir yazımda da belirttiğim gibi,
kongre, örgütümüz içinde var olan bir kısım rahatsızlıkların çözümü
açısından da artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. GMK ve yerel komiteler maddi ve manevi yönden uğradıkları kayıplardan ve ifade edilen
güvensizliklerden ancak sağlıklı işleyebilecek seçim mekanizması
sayesinde önemli ölçülerde tartışılır olmaktan kurtulacaklardır.
Konferansın ardından yakın bir tarihlerde kongre düzenleyebilirsek, bugün tartıştığımız sorunları halletmiş olarak önümüze yeni tartışma konuları koymalıyız. Kongreye kadar yapabileceğimiz bu tartışmaların en başında bir siyasi program gelmelidir.
İ.HALEF
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HATALARIMIZ
ULUSAL SORUNLA SINIRLI DEĞİLDİR
Ender TAHSİN
Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da esaslı değişikliklerin olduğu içinde
yaşadığımız Ortadoğu bölgesinin ise savaş ve çatışmalarla dünya
siyasetinin odak noktalarının başında yer aldığı bir dönemde yaşadığımız yenilgi koşulları, kendi sorunlarını da beraberinde getirdi. Gerek sosyalist hareketin, gerekse onun bir parçası olan Kurtuluş hareketinin/örgütünün yüz yüze bulunduğu sorunlar bu bağlamda nesnel
temellere sahiptir.12 Eylül’den beri, üç yıldır Türkiye ve Kuzey Kürdistan işçi ve sosyalist hareketinin, ulusal kurtuluş hareketinin, halkların uzun süre içerisinde yer almaya zorlandıkları çerçevenin, sınırların çizildiği, köklü siyasal değişikliklerin olduğu bir zamanda Kurtuluş hareketinin/örgütünün de eskisi gibi aynıyla kalması mümkün
değildi. Nitekim söz konusu siyasal değişikliklerin doğrudan nedenleri/sonuçları arasında baş sırayı tutan sosyalist hareket, bir yenilgi
ortamında bin bir sorunla -ki bunların başında örgütsel varlığın devamlılığı yer alır- uğraşmak durumunda kalırken, örgütümüz de benzer sorunlarla uğraşmış ve uğraşmaya devam etmektedir. Esasında
daha 12 Eylül'den hemen sonra başlayan örgütsel buhranımız, daha
sonraki aylarda ve yıllarda yapılan işlerle büyümüş ve nihayetinde
sorunlarımızın çözümü doğrultusunda, belirlenen gündem başlıkları
altında bir tartışma kampanyası başlatılmıştır.
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Tartışma gündemimizde yer alan konulardan biri ulusal sorundur.
Konferans gündeminde bu başlık altında bir konunun yer alması,12
Eylül sonrasında bu konuya ilişkin olarak teorik ve pratik/örgütsel
planda gerçekleşmiş bir dizi hatalara dayanmaktadır. Ulusal sorun
platformumuzdan bir geriye çekilmeye, çizgimizden bir sapmaya
tekabül eden söz konusu ciddi ve çok yönlü hataların doğrudan sorumlularından biri de bu satırların yazarıdır. Uzun bir aradan sonra
toplanabilen tam üyeli GMK toplantısında hazırlanan tüzük, Kürdi stan’a ilişkin karar ve son GMK toplantısında ise “Açıklama” başlığı
altında kabul edilen karar metni benim de imzamı taşımaktadırlar.
Ancak ulusal sorunda neden bu hatalara düştüğümüzü, henüz başlangıcında da olsa nasıl sosyal-şovenizmin etkisi olarak nitelediğimiz
bir sapmaya düştüğümüzü, yolumuzu ve pusulayı nerede şaşırdığımızı ortaya koymak ve böylece kişisel özeleştirimi yapmak görevi
omuzlarımda duruyordu. Bu görevi bugüne kadar yerine getirememenin eksikliği içinde, aşağıdaki satırlar benim özeleştirim ya da
onun başlangıcı olarak alınabilir.
Hatalarımız Nelerdir?
Birçok GMK kararında yer alan hususların ve bazı yoldaşların
söylediklerinin benzeri olacaksa da, hatalarımızın yer aldığı belge ve
kararları yeniden ele almakta yarar görüyorum. Şu ana kadar sözkonusu edilen belgelere, kendi açımdan iki tane daha ilave edeceğim.
Bundan birisi resmi örgütsel bir belge, diğeri kişisel bir belge.
1- Program: Bir çalışma programı olarak kaleme alınmış olmasına
karşın, kesin şeklinin verilip onaylandığı toplantıda (31 Ocak 1982)
örgüt programı haline getirilen belgede ulusal soruna ilişkin temel
tezlerimiz ve görevlerimiz yer almamıştır.7 Sadece askeri diktatörlüğün varoluş gerekçelerinden birinin Kürdistan’daki anti sömürgeci
mücadele olduğu ve cuntanın Kürdistan’ın sömürge statüsünü pekiştirmek hedefi güttüğü programda yer almaktadır.
Bir çalışma programı taslağının hangi nedenlere bağlı olarak ve
ne türden motiflerle örgüt programı haline gelebildiği sorusuna başka, bir yerde cevap vermeye çalışacağım. Ancak üzerinde epeyce
7

Program ve tüzük, 25 Ocak 1983’de başlayan Tam Üyeli GMK Toplantısı’nda ortadan kalkmıştır.
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düşünülmeye değer bir konu olduğunu belirtmekle yetineceğim, burada.
Ne tür bir program olursa olsun, devrimimizin temel problemlerinden biri olarak saptadığımız Kürdistan sorununu ve buna ilişkin görevlerimizi (ajitasyon, propaganda ve örgütlenme görevlerimizi) belirtmiyorsa, o belge daha baştan ciddi bir şekilde sakatlanmış demektir. Kürdistan'ın bağımsızlığı sorununa programında yer vermeyen,
enternasyonalist bilincin gelişmesi için hangi tür görevlerle yükümlü
olduğunu ortaya koymayan bir program ve örgüt elbette ki devrimimizin sorunlarına tutarlı yanıtlar getiremez. Önderlik görevlerini başaramaz.
2- Ek Program: Programın sonuna, eklenen bu bölüm -niyetler ne
olursa olsun- ulusal sorunu/Kürdistan sorununu devrimimizin temel
problemlerinden biri olarak görmediğini belgelemektedir. Programda
Kürdistan'a ilişkin görevler yer almayınca, bu ek, ulusal sorunun gerçekten bir "ek" düzeyinde ele alındığını gösteriyor. Daha doğrusu, bu
sorunun savsaklandığını, yasak savmak babından bir "ek" (!) yapıldığını ve bu konuda duyarlık ve titizliğin alabildiğine törpülenip, pusulanın şaşırıldığını gösteriyor.
Kürdistan’da herhangi bir kategoriden (resmi, gayri-resmi) örgütümüz olmadığı bir tarihte kabul edilen bu program ve eki, biçimsel
bir sorumluluk ve titizlik görünümü altında, özünde sorumsuzluğu ve
hoyratlığı yansıtıyor. Partiye yol gösteren, sınıf hareketinin ulaşmak
istediği hedefleri ve ivedi talepleri dile getiren onun programıdır. Birleşik merkezi bir proletarya partisinde var olan ulusal özerk örgüt
(Bizde Kürdistan Örgütü) faaliyette bulunduğu ülkenin koşulları ve
ulusal mücadelenin özgül sorunlarından kaynaklanan kendi programına sahip olabilir. Ek, ayrı, seksiyon programı vb., isimlerle anılan
böyle bir programı da kuşkusuz bu örgütün kendisi hazırlamalıdır.
Eğer partinin ortak programı üzerinde anlaşıyorsak, program komünistlerin düşünce ve eylem birliğini yansıtacak düzeyde bağlayıcılık kazanabilmişle, partinin ulusal seksiyonu da kendi programında
aynı birlikteliği yansıtacaktır. Eğer Ek Programı da "biz"(egemen ulus
devrimcileri okunsun) yapacak ve seksiyonun önüne koyacaksak,
daha tüzük sorununa geçmeden, seksiyonun özerkliğini anlayış planında çoktan ortadan kaldırdık, demektir. Eğer seksiyonun progra-
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mını "biz" (Merkez komitesi! okunsun) yazıp önlerine koyacaksak,
parti merkezi ile ulusal özerk örgütün, parti merkezi ile özerk örgüt
merkezinin ilişkisini zerre kadar anlamamışız, demektir. Hele bir de
ortada ne özerk, ne de herhangi bir türden örgüt varken, "nasıl olsa
hazırlıklarımızı yapıp, kendimize çeki-düzen verince Kürdistan'a da
"el atarız" akıl yürütmesi çerçevesinde "Ek program" hazırlamak bu
konuda sorumluluk göstermek niyetinin (biçimsel sorumluluktan bunu
kastediyorum) ifadesi olsa da, aynı zamanda geleceğe bile ipotek
koyacak kadar hoyrat davranıldığının da ifadesidir. Henüz var olm ayan bir örgütün önüne konulmak üzere hazırlanmış bu "ek" içeriği
itibariyle de oldukça ciddi yanlışlar taşımak şöyle dursun, ek programla da hiçbir alakası yoktur.
"Komünist her yerde ve her zaman komünisttir" sözleriyle başlayan "ek", ezen ve ezilen ulus devrimcisi ayrımını bir kenara koymaktadır. Her ne kadar "sadece farklı yer ve koşullarda yüz yüze geldiği
problemler farklıdır" gibisinden bir cümleyle devam etse de. Dolayısıyla ezen ve ezilen ulus devrimcilerine ait görünen görevlerin tümünü ezilen ulus devrimcilerine havale etmiştir. "Şovenizme ve sosyalşovenizme karşı mücadele"nin ezilen ulus devrimcilerinin önüne
konması budur. Şovenizme, sosyal-şovenizme karşı mücadeleyi
"ek"e eklemek, bunlar beni pek ilgilendirmez, bunlara karşı mücadele
Kürtlerin/ezilen ulus devrimcilerinin görevidir demeye gelir. Bu, ezen
ulus devrimcisinin kendi görevlerinden yan çizmesidir. O zaman da
ortada sosyalizmden başka her şeyi bulmak olanakla hale gelir. Kuşkusuz, "şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı mücadele" böyle bir
akıl yürütme ve düşünce sonunda gelip "ek"e yerleşmediler. Öyle
olsaydı, bu "ek"i hazırlayanlardan biri olarak hem dün, hem de bugün
farklı bir yer ve konumda olurdum. Türk milliyetçiliğine, şovenizme,
sosyal-şovenizme karşı mücadele beni ilgilendirmez diyen bir düşüncede olsa idim, ortada düzeltilecek pek bir şey olmazdı. Ama
"ek"e bu maddelerin girmiş olması, onu yazanların muratları ne olursa olsun, yaptığım yoruma neden olacak karakterdedir. Programa
yaptığımız bu "ek", ezen ve ezilen ulus devrimcisi ayrımını ve görevlerini ortadan kaldırmak ve birbirine karıştırmak bir yana, ulusal sorunla ilgili -uzaktan yakından- o anda gördüğü ne varsa bir araya
toplamış olmakla da cahilcedir.
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Ezen ulus devrimcileri "kendi" ulusunun milliyetçiliğine (ki ezen
ulusun milliyetçiliği şoven bir milliyetçiliktir, gerici ve saldırgandır),
şovenizmine, sosyal-şovenizme karşı mücadele etmeli, ulusların ve
dillerin eşitliğini savunmalı, ulusların kaderlerini tayin hakkını, yani
ayrılıp bağımsız devlet kurma hakkını propaganda ve ajitasyonunda
açıkça ve ısrarla vurgulamalıdır. Ezen ulusun devrimcileri, proletaryası, ezilen ulusların, "kendi" ulusunca ezilip sömürge boyunduruğunda tutulmasına seyirci kalamaz. O halde proleter enternasyonalizmi boş bir söz olurdu. Ezen uluslarla ezilen uluslar işçileri
ve emekçileri arasında ne güven ne de sınıf dayanışması olurdu.
Öte yandan ezilen ulusun devrimcileri, ezen ve ezilen ulusların işçilerinin örgütsel birlik dahil, sıkı ve tam birliğini savunmalıdır. Ulusal
dar görüşlülüğe karşı mücadele etmeli, ezilen ulus burjuva milliyetçiliğinin demokratik bir muhtevası olduğunu unutmamalı, fakat proletaryanın bağımsız politikasını uygulamalıdır.
Ezen ve ezilen ulus devrimcilerinin bu çerçevedeki görevlerini ortaya koymadan hazırlanan program ve eki'nde işleri daha da karıştıran saptamalar yer almaktadır. Kürdistanlı yoldaşlarımızın milliyetçiliğin etkisi altında kaldıkları belirtilerek, "milliyetçiliğin etkilerinden
arınmak" görevi saptanmaktadır. Bu saptamanın hangi verilere dayanılarak yapıldığı belli değil. Bu ise diğer hatalarla birlikte yaratılan
güvensizliğin kaynaklarından birini oluşturmaktadır.
Kürt yoldaşların milliyetçiliğin etkisinde kaldıkları şeklinde belirlemeler bence nesnel ve somut kanıtlara dayanmıyor. Söz konusu
belgelerin hazırlandığı dönemde çoğu bazı sözlü anlatımlara, kısmen
üzerine bir şey bina edilemeyecek çok sınırlı gözlemlere ve daha da
çok sübjektif bilgi ve değerlendirmelere dayanan bu saptama, bu
haliyle de bir suçlamadan ibarettir. Ulusal sorundaki bakışımızı zedeleyen bir bulanıklığa düşmüş olmamız, sözü edilen “gözlemleri” (!)
kolaylıkla "milliyetçiliğin etkisi" olarak adlandırmaya bizi götürmüştür.
Yoksa, birilerine "çamur atmak" için bulunmuş bir kulp değildir. Eğer
öyle olsaydı, düşünce silsilesinin öyle çalıştığına inandığım/inanılan
insanlarla birlikte yürümek deveye hendek atlatmaktan zor olurdu.
Ancak meseleyi bu kadarla bırakıp, geçmemek gerekir. Programın
girişinde, geri çekilme üzerine yapılan tartışmalarla PB’yu “tutucu”
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kıldığı ifade edilen yoldaşla, milliyetçiliğin etkisinde kaldığı söylenen
yoldaş aynı kişidir.
Örgüt içi ilişkilerimiz bahsinde ayrıca ele alınıp otopsiye tabi tutulması gereken yanlış ve yanlış olduğu kadar da tehlikeli bir eğilimin
etkisini burada görmemek mümkün değildir.
Ben bu eğilime herhangi bir isim takmak istemiyorum. Verilecek
ismin, muhtevanın önüne geçmesi, gerçeği saptırabilir kanısını taşıyorum. Ama bu eğilim, üzerinde her türlü yanlışın boy verebileceği
kaygan bir zemin oluşturmaktadır.
3- Tüzük ye Örgütlenme Sorunları-1: Bu belgelerde özerk örgütlenme ortadan kaldırılmıştır. Tüzükte yer almayan özerk örgütlenme,
Örgütlenme Sorunları-1 yazısında yapılan nitelemelerle adından
başka bir şeye sahip değil.
Tüzükte Kürdistan Komitesi, bir il komitesi düzeyinde ele alınmıştır. Bunun nedeni özerk örgütlenmeye karşı olunması değil. Çünkü
tüzükte “KK., seksiyon örgütlenmesinin temelini oluşturur” denmektedir. Burada akıl yürütme tam tamına şöyle yürümektedir: Kürdistan’da örgütümüz yok. Orada önce bir KK oluşturacağız .Bu komite
seksiyon örgütünün ilk adımıdır. Seksiyonu bu komite oluşturup, geliştirecek.
(Denebilir ki, önce özerk örgütün ne olduğu, bir örgüt planı olan
tüzükte ortaya konur, sonra hayata geçirilmeye çalışılır. Bu nedenle
bu akıl yürütme pek yerinde değil ve "geliştirilmiş" denebilir. Ancak
buna benzer durum, fabrika örgütleri için de söz konusudur. Bir yandan fabrika örgütleri örgütümüzün temelidir deniyor, öbür yandan il
örgütünü oluşturan organlar arasında buna ilişkin bir şeyden bahsedilmiyor. Çünkü, fabrika örgütleri henüz yoktur. Bu tür örgütlerimiz
oluşturuldukça elbette ilerde tüzükte ifadesini bulacaktır. Böyle düşünülmüştür. Fabrika komitesi oluşturmakla görevli komite koluna
tüzükte yer verilmesi, ama fabrika örgütlerine verilmemiş olması bunu gösterir. Tüzüğün başında yer alan tanım ise bir parça düşünc esizlik, bir parça da önemli laf etmek hevesinden başka bir şey değildir.)
Tüzükte Kürdistan Seksiyonu değil, onun ilk adımı, temeli olacak
KK'dan söz edilmesi, tıpkı alınan kararlar ve uygulamalarda olduğu
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gibi, Kürdistan’da örgütlenme görevlerimizi geleceğe bırakan bir anlayışı yansıtmaktadır.
Kürdistan seksiyonunun oluşturulması geleceğe bırakılırken,
özerklik de geleceğin bir sorunu haline gelmiş ve Kürdistan Komitesi
bir il komitesiyle aynı şekilde ele alınabilmiştir.
Örgütlenme Sorunları-1 yazısında, proletaryanın uluslararası birliği vurgulanmış, ancak somut –tarihsel koşulların aynı devletin sınırları içinde olan ülkelerin ayrı partilere sahip olmasını gerektirebileceği bir kenara konmuştur. Ve “ayrı partiler söz konusu olamaz” denerek sorun dar bir perspektife hapsedilmiştir»
4 – EKİM’de yer alan yazılar: EKİM’in 2 ve 3. sayılarında DİSK ve
Barış Derneği Davaları dolayısıyla yer alan yazılarda anti-şovenist
olmayan, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını savunmayan,
dillerin ve ulusların eşitliğini dile getirmeyenlere demokrat nitelemesinde bulunulmuştur. Bu davalarda yargılananların cuntaya
karşı olan ilerici tutumlarını, demokratlık olarak nitelemekle kalınmamış, "tutarlı demokrat" da denilmiştir. Böylece demokrasi meselesinden ne anlaşılması gerektiği tartışma gündemine girmiştir. Cuntanın zulmüne karşı çıkışı, bütün haksızlık ve baskılara karşı, özellikle
kendi ülke somutumuzda Kürdistan'ın sömürge boyunduruğunda
tutulmasına, ulusal ve demokratik haklarının gasp edilmiş olmasına
karşı çıkışa kadar genişletememiş olan kimselere demokrat denmesi, demokrasi ve demokratizmin ne olduğunun anlaşılmadığını, en
azından bu konuda kafaların hayli karışık olduğunu gösterir.
5- GMK-İO Sirkülasyonu: Ulusal sorunla ilgili yapılan eleştiriler
karşısında yapılan hataları düzeltmek amacıyla ve ulusal sorunda
sahip olduğumuz teorik platformu savunduğunuzu açıklamak amacıyla kaleme alınan bu belge, hataları kavramadığı için (hataların
sahip olduğu boyutlarda ve önemde) düzeltememiş, üstelik yanlışları
tekrarlamıştır.
6- Kürdistan’dan çekilme kararı: Kasım 8l’de yapılan PB toplantısında Kürdistan’daki son gayrı-resmi organımızda dağıtılarak, yoldaşlar başka yerlere getirilmiştir. Kürdistan'da var olan resmi örgütlenmemiz (Kürdistan Sekretaryası) 12 Eylül’den kısa bir süre sonra
dağıtılmıştı. Geride gayrı-resmi bir organ bırakılmış idi. Bu organın
verdiği rapor (ki o zaman tarafımızdan istenmişti) ve örgütümüzün
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genel durumu göz önüne alınarak, ciddi bir örgütlenme faaliyeti sürdüreceksek, öncelikle bunu eldeki kadrolarla gerçekleştirebileceğimiz
yerlerle' kendimizi sınırlamamız gerekir sonucuna vardık. Nitekim
aynı toplantıda İzmir'deki resmi örgütlenmemiz de dağıtılmış ve buradaki yoldaşlar başka bir büyük kente alınmışlardır.
Kürdistan'da o zaman eldeki mevcut olanak ve kadrolarla ciddi bir
örgütsel faaliyet sürdüremeyeceğimiz sonucuna varmak zor değildir.
Yanlış olan böyle bir sonuca varmak değildir. (Kaldı ki bugün de aynı
durum söz konusudur. Yani ciddi bir örgütsel faaliyette bulunmak
kolay değildir.) Yanlış olan böyle bir sonuca, Kürt yoldaşlarla, onların
düşüncelerine yeterince önem vererek varılmamış olmasıdır. Resmi
bir örgütün olmayışı, resmi örgütün bizden önce dağıtılmış olması
bize böyle bir sonuca vardıktan sonra, karar haline getirme hakkını
veriyor görünmesine aldanmamak gerekiyordu. Ulusal sorunu geri
plana atan, ezen ve ezilen ulus devrimcileri arasında güven sorunu
olmaza kadar varan bir yanlış bakışa düşmüş olmamız, bizi bu kararı
bilinen şekliyle almaya götürmüştür. Kürdistan’da geri çekilme bu
nedenle, Kürdistan'ın büyük şehirlerine geri çekilme olarak gerçekleşmemiş, Kürdistan'ın terkedilmesiyle sonuçlanmıştır. Ulusal sorundaki titizlik elden bırakılmamış olsa idi, seksiyonun özerkliği anlayış
planında iyice törpülenmemiş ve geleceğe bırakılmamış olsa idi, Kürt
yoldaşlara karşı tutumumuz daha farklı olur ve bugünkü sonuçlara
yol açmazdık.
Buraya kadar anlattığım yanlışlar ve hatalar GMK açıklamasında
ve bazı yoldaşların yazılarında da söz konusu edilmiştir. Bu konuya
ilişkin platformumuzu nasıl ve nerede zedelediğimizi, ondan nasıl
saptığımızı anlamaya çalışırken, bu konuda iki belgenin daha söz
konusu edilmesi gerektiğini fark ettim.
1 “Askeri diktatörlük, Anti-Sömürgeci Mücadele ve Görevlerimiz"
yazısı: Bu başlığı taşıyan yazı daktilo ile çoğaltılan 9.sirkülasyondur.
Eylül 1981 tarihini taşıyan bu yazının son bölümü, daha sonra programda da yer alacak yanlış ve hataları aynen (hatta kelime kelime)
ifade etmektedir. Yanlış bakışın ilk resmi belgesi bu yazıdır. (PB'ye
alınmış olmakla birlikte henüz hiçbir toplantısına katılmadığım bir
zamanda, yazı benim kalemimden çıkmak talihsizliğine sahiptir.)
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2-Notlar: Bu belge kişisel bir mahiyet taşımaktadır ve herhangi bir
yerde yayınlanmak üzere hazırlanmış değildir. O zaman (muhtemelen 1981 Temmuz’unda) görevli olduğum bir şehir organındayken,
çeşitli meselelere ilişkin neler düşündüğümü kaleme almış ve bunu
PB'ye de iletmiştim. Notlarımda ulusal soruna ilişkin şöyle yazmışım:
Ulusal sorun konusunda doğru devrimci bir yaklaşım içindeydik.
Ancak Kürdistan’da örgütlenmeye geç başlamış olmamız, milliyetçi
akımların bölgede etkin olması gibi nedenlerle birçok zorluklarla yüz
yüzeydik. PKK gibi örgütlere karşı tavrımız oldukça iyimser ve hayırhah olmuştur. Sömürgeciliğe karşı bir hareket olmakla birlikte onların
ideolojileri ve sınıfsal karakterleri gereği devrimci bir çizgiye çok uzak
olduğu konusunda ısrar etmedik,
"Yine Kürdistan'daki örgütlenmelerimize ve bu bölgedeki kendi
yoldaşlarımıza karsı da çok 'hoşgörülü' davrandık. Ezilen bir ulusun
hareketine ve devrimcisine hoşgörülü yaklaşmak elbette doğrudur.
Ancak kendi hareketimiz içinde yer alan insanlar komünist insanlar
olmalıdır. Komünistler arasındaki ilişkilerde ise, ezen ulusun kom ünisti, ezilen ulusun komünisti ayrımı olması ve ezilen ulusa gösterilmesi gereken müsamaha ve hoşgörüyü kendisi için de, üstelik aynı
örgüt çatısı altında bekleyen insanların komünistliğinden şüphe etmek, gerekir. (Notlarım)
Buraya aktardığım pasajın, ilk cümlesi dışında, tümüyle yanlış olduğu açıktır. Daha sonra gelip resmi belgelere de girecek olan bu
görüşlerin, gün ışığına çıkmadan önceki hali budur.
Kendi dar somut gözlemlerime, ama daha çok da çeşitli yoldaşlardan dinlediklerime dayanarak, örgütsel durumumuzun tek kelime
ile "berbat" olduğu bir dönemde, mevcut durumun nedenlerini ararken içerisine girmiş olduğum tepkinin ifadesidir, bu pasaj. Üstelik
hedefini yanlış seçmiş, teorik bakışımı zedeleyen yanlış sonuçlara
ulaşmıştır. Mevcut örgütsel ve siyasal sonuçların olumsuzluğuna
duyduğum tepki, beni, Kürdistan'daki örgütlenmemiz konusunda neler yapıp neler yapmadığımızı irdelemeye iteceğine, sorunu tepesi
taklak koyan ve "safi proleterce" -tabii bir o kadar da dar ve sığ bir
şekilde- bir düz mantığa itelemiştir. Egemen ulustan bir devrimci olmam dolayısıyla, ezen ulusa ve onun devrimcilerine "hoşgörü" gösterme meselesine gelince… Neyin 'hoşgörüsü’ ? Ulusların ve dillerin
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eşitliğini savunmak, ulusların kaderlerini tayin hakkını savunmak
benim olmazsa olmaz görevimdir. Benim bu en basit görevim elbette
bir "hoşgörü" tutumu olarak ele alınamaz. (Söz konusu pasajda hoş
görüyü, her ne kadar tırnak içinde yazmışsam da yanlış bir açıdan,
yanlış terimlerle konuya yaklaştığım açık.)
Ezen ve ezilen ulusun komünisti arasında bir fark, ayrım olmayacağına dair sözler, anlatmak istedikleri çerçevede yanlıştırlar. Elbette
bir yanıyla komünistler arasında ayrım yapmak gereksizdir. Ama öte
yandan, ezen veya ezilen ulusa mensup bir komünist olmanın aynı
hedefe farklı yoldan ve farklı usullerle yürünmesi gerektiğini unutm ası bakımından yanlıştır. Güven sorununu (gerçek hayatta karşımıza
çıkan ve başka ülkelerin komünistleri arasında da çıkmış) bir kenara
koyup, sanki komünistler söz konusu olunca güven sorunu olmazmış
gibi bir durumu, bakışı anlatması bakımından da yanlıştır.
Kısacası, bu pasajda yer alan görüşler ulusal sorunda yanlış ve
son derece olumsuz bir konumu sergiliyor. "Ulusal soruna doğru
devrimci yaklaşım içindeydik" cümlesinden başka bütün satırlar,
ayakta duramayacak kadar çürüktürler ve yanlıştırlar. Sosyalşovenizmin etkisi işte bu pasajda, kendini bütün çıplaklığıyla gösteriyor.
(Burada yeri gelmişken Nasır yoldaş sorunundan söz edeyim. Bu
yoldaşın hasletleri ve zaafları konusunda, ne dün ne de bugün, belirgin bir kanaatim var. Kendisinin o zamanlar -Eylül 8l- bir GMK üyesi
ile yaptığı tartışmaları belgelendirmediği için, işin içinden çıkmak
imkansız. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Nasır’la ulusal sorun
üzerine bir tartışma olmuşsa, tartışan GMK üyesi doğru görüşler
savunmuş olamaz. Çünkü söz konusu notlarımı okuyan ve hiçbir
eleştiri yöneltmeyenlerden biri o yoldaş idi.)
Buraya kadar kabaca izah ettiğim yanlışlar ve hatalar ulusal sorunda bir sapmaya tekabül etmektedir. Teorik platformumuzdan bu
geriye çekilişle, Kürdistan’dan geri çekiliş tam bir paralellik arz etmese de, son derece ilişkilidir. Bu durumun güvensizliklere, şiddetli
tepkilere -ki bence son derece haklı tepkidir bunlar- yol açmaması
düşünülemezdi. Nitekim açtı da. Çeşitli yoldaşlar sözlü ve yazılı olarak bu durumu eleştirdiler. Ama bunlar düzeltilmedi, düzeltilemedi o
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zaman. Neden? Özeleştiri yapmak o kadar zor mu geliyordu? Bu soruyu kendime çok sordum. Yanıtım şu:
Ulusal soruna ilişkin resmi belge ve kararlarda ifadesini bulan
yanlışlıklar ve hatalar 198I Eylül tarihli 9. yazı ile başlamıştır. Bu konuya ilişkin ilk ciddi eleştiri ise, EKİM'in yayına başladığı, Ekim
1982'de gelmeye başlamıştır. Yani tam bir yıl sonra. Gerçi bu arada
sözlü olarak “Örgütlenme-1 yazısında ortak örgütlenme mutlaklaştırılmış" ve “sosyal-şovenizme karşı mücadele ek’e konmakla yanlış
yapılmış” eleştirileri yapılmıştır. Biz bunlara programı düzeltirken
yanlışın giderileceği yanıtını verdik. Ortak örgütlenmeyi savunduğumuzu, anlatmak istediğimizin bu olduğunu söyledik. Ogün
için bunlar yeterli oldu.
1982 Ekim'ine kadar hiçbir ciddi eleştiriye muhatap olmayan (ya
da bize yansımadı, varsa böyle eleştiriler) bu yanlış görüşler, program ve tüzüğün çeşitli organlarca desteklenmesi sırasında dolaylı da
olsa desteklenince, ulusal soruna ilişkin ciddi hatalar içinde olduğumuzu düşünmedik bile. Ayrıca program ve tüzüğün dışardaki yoldaşlarca içeriği yönünden bir eleştiriye uğradığını bilmiyordum, bunu da
82 sonunda öğrendim. (Program-tüzük sorununun bunu yapmaya
yetkiniz var mı, yok mu çerçevesinde ele alındığını biliyordum.)
I982 Haziranı'nda yediğimiz büyük çaplı bir operasyonun tahribatı
örgütü ve bu arada GMK’yı da derinden yaraladı. Son derece kritik
ve zaaflı bir durum varken, tam da bu sıra içerisi-dışarısı tartışmasının gündeme girmesi saflarımızda dalgalanmalara yol açtı. (Böyle bir
duruma yol açmak bizim basiretsizliğimizi göstermektedir.) Güvensizlikler gelişti. Pratik güvensizlik ve kuşkulara, “acaba ne oluyoruz?”
sorularına açık ve doyurucu cevaplar veremezken, EKİM’in yayına
başlamasıyla birlikte ulusal sorundaki teorik yanlışlarımız da netçe
görülmeye başlandı. GMK içi ilişkiler bakımından son derece kötü ve
sert tartışmaların (ülke içindeki GMK üyeleri arasında) yer aldığı bir
ortamda, yüz yüze geldiğimiz eleştirilere sağlıklı ve bütünlüklü cevaplar verebilecek konumdan uzak bulunuyorduk. (Diğer yoldaşlar
ne der bilmiyorum, ama ben öyleydim) GMK-İO sirkülasyonu böyle
bir ortamda yanlışları düzeltmek ve ulusal sorundaki teorik platformumuza bağlı olduğumuzu açıklamak üzere kaleme alındı. Ama
resmi belge ve kararlarda bir yıldan beri 'uyumakta' olan bu yanlış
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görüşler bir hamlede tarafımızdan keşfedilip düzeltilemedi. Bunu
yapmak -hele de öylesi başka dertlerin bizleri sert tartışmalara sürüklediği bir ortamda- mümkün de değildi. Çünkü yanlışlarımızı sahip
oldukları boyutlarda kavramadığımız için, o ölçülerde özeleştiri yapmak da söz konusu olamazdı. Ancak söz konusu eleştirilerden nasibimizi aldık ve sorunu kavramaya çalıştık. Kavradıkça da yanlışları
düzeltmeye başladık.
İşte bu gelişim seyri içinde, eleştirilerle yüz yüze geldiğimiz noktada, yanlışlarımızı düzeltip özeleştiri yapamadık. Yanlışlığı kavranm ayan bir konunun özeleştirisini ise, herhalde kimse kimseden beklememelidir.
Hataların Kaynakları Nelerdir?
Ulusal sorunda sahip olduğumuz teorik platform yeterince açık ve
ileri olmasına karşın, sözünü ettiğim hatalara neden ve nasıl düşebildik? Daha doğrusu bu hataların kaynakları nelerdir?
Siyasal ve örgütsel durumun verili koşullarında üç önemli etken
bu hataların oluşumunda rol oynamıştır.
1- Demokrasi meselesinin kavranışı.
2- Proletaryanın çıkarları ve örgütümüzün sınıf karşısındaki konumu.
3- Geri çekilme taktiği.
Hatalarımız bu öğelerle ilişkilidir ve her biri değişik tonlarda olmak
üzere, ama bir bütün olarak hatalarımızla ilişkili kaynaklardır.
Demokrasi Meselesinin Kavranışında Eksiklikler Vardır.
Demokrasi eşitlik ve özgürlük sözcükleriyle de karşılanabilen, onlarla iç içe geçmiş bir kavramdır. Demokrasi kavramının tanımlanmasında ortaya çıkan bu durumun, demokrasi meselesini somut
tarihsel bir çerçevede yerine koymaya başladığımızda bir yanılsamayı ifade ettiğini görürüz. Demokrasi, soyut olarak özgürlük ve eşitliktir. Sınıflar arasında bir çatışmanın ortasında, ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen sınıflardan meydana gelmiş bir toplumda, kimin
için eşitlik, kimin için özgürlük?
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Demokrasi bir devlet biçimidir. Dolayısıyla bütün devletler gibi, bir
sınıfın diğer sınıflar üzerindeki baskı aracıdır. Örgütlenmiş, sistemli
zordur. Burjuva demokrasisi, kapitalist üretim ilişkileri üzerinde yükselen devlet biçimlerinden biridir. Feodal ayrıcalıklara karşı mücadelede demokrasi (özgürlük, eşitlik) bayrağını yükselten burjuvazi,
egemenliğini kurar kurmaz bu demokrasinin ne menem bir şey olduğunu kendini izlemiş olan işçi ve köylü yığınlarına gösterdi. Eşitlik,
elbette yasalar önünde eşitlik. Özgürlük, yasalar çerçevesinde özgürlük.
Demokrasi (Demokratik cumhuriyet), zenginle yoksulu yasalar
karşısında, resmi olarak eşitler. Bu ekonomik sistemle siyasal üst
yapı arasında bir çelişkidir. Aynı şey emperyalizm çağında da kendini gösterir. Serbest rekabetten tekelciliğe dönüşüm, siyasal özgürlüklerin gerçekleştirilmesini daha da güçleştirmesi anlamında bu çelişkiyi derinleştirir, ağırlaştırır.
Demokrasi sınıfsal baskıyı ortadan kaldırmaz. O, sınıflar savaşımını doğrudan, daha geniş ve açık, belirgin hale getirir. Proletaryanın yararına olan da budur. "Boşanma özgürlüğü daha tam hale geldikçe, kadınlar ‘evcil kölelikleri'nin kaynağının hak eksikliği değil,
kapitalizm olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Ulusal eşitlik daha tam
hale geldikçe (ayrılma özgürlüğü olmaksızın bu eşitlik tam olamaz)
ezilen uluslar işçileri, eziliş nedenlerinin hak eksikliği değil, kapitalizm
olduğunu daha açıkça göreceklerdir. "(Lenin)
Ezilen ve sömürülen sınıflar, kendilerini ezen ve sömürenlerle
resmen eşit hale getiren hakları kullanmaya kalkıştıklarında, bunların
gerçekleşmesini olanaksız hale getiren koşullarla yüz yüze gelirler.
Kapitalizmin genel özelliğidir bu. Aynı durum emperyalizmde daha
da artmış olarak karşımıza çıkar. Emperyalizm koşulları altında, bir
dizi değişiklik ve devrimler olmaksızın demokrasinin/demokratik hakların gerçekleşmezliği anlamında emperyalizm demokrasiyi inkar
eder. Emperyalizm demokrasiyi "hayale" çevirir. Bu durum, siyasal
demokrasi ve reformlar uğruna mücadeleyi şiddetlendirir. Demokratik
haklarına sahip çıkan halk yığınları karşısında emperyalizmi bulur.
Bu, emperyalizme karşı mücadelenin gelişimini hızlandırır.
Özetle, kapitalizm koşullarında demokrasi/demokratik haklar biçimseldir, dardır, sınırlıdır ve gerçekleştirilmeleri güçtür. Bu tespitler
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tekelci kapitalizm koşullarında misliyle doğrudur. Ama buradan çıkarılacak sonuç şu değildir: Emperyalizmde demokrasi gerçekleşmez.
Sosyalizmde ise gerekmez.
Tersine şu sonuçlara çıkarır Marksizm-Leninizm:
"Demokrasi olmaksızın sosyalizm olanaksızdır. Çünkü,
1-) Proletarya demokrasi savaşımı içinde sosyalist devrime hazırlanmadıkça o devrimi yapamaz.
2-) Utkun sosyalizm, tam demokrasiyi uygulamaksızın, zaferini
pekiştiremez ve insanlığa, devletin çözülüp dağılmasını getiremez."
(Lenin)
"Burjuva demokrasisinden yararlanarak, proletaryanın, burjuvaziyle oportünizme karşı sosyalist ve tutarlı açıdan örgütlendirilmesi.
Başkaca yol yoktur. Başkaca çıkış yolu yoktur. Marksizm tıpkı yaşamın kendisi gibi, başkaca çıkış yolu tanımamaktadır. Bu yolda, ulusların özgürce ayrılma ve özgürce kaynaşma hakkını tanımalıyız, bunlardan sakınmamalıyız; ekonomik amaçlarımızın ‘saflığı’nı bunların
‘kirleteceğinden’ korkmamalıyız." (Lenin).
İşte bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bir bütünün değişik veçheleri olmalarını birbiriyle sımsıkı ilişkili olmalarını bu
bağlamda ele alıp kavramalıyız. Kurtuluş, sorunu böyle koyduğu
içindir ki, sık sık "demokrasi bir devrim sorunudur" derdi. Demeye
devam da etmeliyiz.
Demokrasi bir başka tanımıyla, genelleşmiş bir özgürlük düşüncesidir. Sistemli bir hak eşitliği düşüncesidir. Şu ya da bu haksızlık
veya baskıya karşı çıkış demokrasinin gereklerinden olsa da, karşı
oluşla (anticilik), olumsuzundan hareketle demokrasiyi/demokratçılığı
tanımlamak yanılgılara yol açar. Herhangi bir baskı ve haksızlığa
karşı oluşunu/çıkışını, ancak her türlü baskı ve haksızlığa karşı çıkışa kadar genişletebilmiş bir düşünceye demokrasi denebilir. Böyle
sistemli bir bakışa ulaşmış birine demokrat denebilir.
Hak eşitliği ile gerçek eşitlik arasında koskoca bir dünya var. Burjuva demokrat basın özgürlüğünü savunur. Ama matbaaların ve kağıt stoklarının onda dokuzunun bir avuç burjuvanın elinde toplandığı
bir düzende basın gerçekten özgür olabilir mi? Burjuva demokrat
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örgütlenme özgürlüğünü savunur. Ezilen sınıfların örgütlenmelerinin
önünde bin bir bürokratik, mali, adli engeller varken, en basit örgütlenmeleri bile iki de bir jandarma süngüsü ve polis copları ile hırpalarken, örgütlenme özgürlüğü gerçek bir özgürlük olabilir mi? vb…
Burjuva demokrat, hak eşitliği ile gerçek eşitlik arasındaki sınırı gördükçe, ona yaklaştıkça burjuva düzeniyle çatışma noktasına gelir.
Haksızlığın, baskının, eşitsizliğin esas kaynağı burjuva mülkiyet ilişkileridir. Sınıfsal baskıdır. Burjuva demokratı, zaman zaman burjuva
düzeniyle çelişkiye sokan bu genelleşmiş özgürlük düşüncesi, hak
eşitliği düşüncesi tutarlı savunucularını komünizmde bulur. Komünizm, haksızlık, baskı ve eşitsizliğin kaynağına iner. İlkel komünal
toplumun dağılmasından sonra, bütün toplumların tarihinin, sınıflar
mücadelesi tarihi olduğunu ortaya koyan komünizm, hak eşitliğine
kadar tam hale gelirse, ezilmenin ve sömürünün kaynağına, sınıfsal
baskıya karşı mücadelenin daha açık ve dolayımsız hale geleceğini
ortaya koyar. Bu nedenle hak eşitliğini sonuna kadar ve tutarlı bir
biçimde savunur. Ama orada kalmaz; ancak demokrasi okulundan
geçmiş, bilinç ve örgütlenme düzeyi itibariyle demokrasinin ufkunu
aşmış bir proletaryanın komünizme yönelebileceğini ortaya koyar.
Hele de burjuvazinin önderliğindeki demokratik devrimler çağının,
burjuvazinin yükseliş ve devrimci çağının çoktan gerilerde kaldığı,
özgürlük bayrağını burjuvazinin çoktan "geminin bordasından aşağı
attığı" bir çağda demokrasiyi ancak komünistler savunabilir ve savunmalıdırlar. Bu tutum komünistleri tutarlı demokrat bir konuma
getirirken hak eşitliği zemininde, orada da çoğunlukla (burjuva mülkiyet ilişkileriyle çatışmaya düştüğü noktalarda) geriye adım atan burjuva demokratları tutarsız bir konumda bırakır, (Demokratik devrimini
yapmış ülkelerde, sosyalist devrimin, demokrasinin eserini tamamlaması gereken bir yığın problem hala durmaktadır.)
Buraya kadar kısaca hatırlatmaya çalıştığım bir çerçevede, demokrasi meselesinin kavranmasının (doğru kavranmasının) hayati
bir önemi vardır. Sosyalizmin bütün sorunlarıyla, daha da doğrusu
sosyalizmin kavranışıyla doğrudan ilgili bir konudur. Bu konuda gösterilecek eksiklikler ya da kimi "esneklikler" diğer bütün sorunlarda
kendini daha büyük açıyla yansıtırlar. Benim iddiam, bizde böyle
olmuştur.
a) Ulusal sorundaki yanlışlarımızın kaynağında bu vardır.
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b) Örgüt içi demokrasinin (var olduğu kadarıyla) zedelenmesinde
bu vardır.
c) İttifaklar sorununu tartışma gündemine sokan da budur.
d) Anti-cunta mücadelenin doğru dürüst formüle edilememesinde
bu vardır.
Demokrasi meselesindeki eksik kavrayış, kendini örgüt sorununda
ortaya koymuş, buradan diğer sorunlara da atlamıştır. Partinin özerk
örgütü olgusunun (seksiyon örgütlenmesinin) açıktan reddi gibi bir
durum elbette söz konusu değildir. Ancak proletaryanın uluslararası
birliği ve bunun örgütsel ifadesi en sıkı bir birlik üzerine vurgular öyle
bir hale gelmiştir ki, ortada özerklik kalmamıştır. Örgüt içinde merkeziyetçilik ve sıkı disiplin üzerine olan vurgu ve motiflerle birlikte,
ezen-ezilen ulus komünisti ayrımını reddeden bir bakış birleştiğinde
özerklik boş bir laf haline gelirken, ulusların kaderlerini tayin hakkının
savunulup savunulmadığı bu dolayımdan tartışma gündemine girmiştir.
Örgütün 12 Eylül sonrasında ölüm-kalım, varlık-yokluk noktasında
olduğu görülüp hatırlandıkça, merkeziyetçilik ve sıkı disiplin üzerine
alabildiğine sözler edilmiş, yazılmıştır. Bunda yanlış olan bir şey yok.
Ancak demokratik devrimini yapamamış, demokratik düşünce ve
davranışları yaşamının bir parçası haline getirememiş bir ülkenin
devrimcileri olarak, sahip olduğumuz sosyalist düşünce bizde sağlam
bir demokrasi kültürü üzerine yükselmemektedir. Elbette ki sosyalist
düşünce, demokratçılıktan fersah fersah ilerde, ayrı bir dünyadır.
Elbette ki sosyalizmin yüce amaçları karşısında demokrasinin isterl eri ikincil bir öneme sahiptirler. Ancak bizlerin bu özgül durumu, bazı
koşullarla birleştiğinde, çok yanlış sonuçlara yol açabilmektedir. Merkeziyetçilik ve disiplin her örgütün şu veya bu oranda/ biçimde sahip
olduğu kategorilerdir. Sorun bunların demokratik mi, bürokratik mi
olduğu sorunudur. Merkeziyetçilik-demokrasi ikilemi bu nedenle yanlıştır. Bunlar hatırlanmadan, 12 Eylül sonrası gibi koşullarda merkeziyetçilik ve sıkı disiplin üzerine "talimat-yetki"ler döktürülürse, ortaya
çıkacak durumu tahmin etmek zor olmayacaktır. Merkeziyetçilik adına insanlar askercil bir halet-i ruhiye içine girip, en tepesinden en
aşağısına kadar herkes "komutan","despot" kesilebilmektedir. Yine
belirli ve sözünü ettiğimiz koşullarda, demokrasi adına davrandıkları-
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nı, "birlik ve örgüt içi demokrasi" adına davrandıklarını sananlar otorite tanımaz, "asiler" ve "ayrı örgütler" haline gelebilmektedirler.
12 Eylül sonrasında merkezin onda sekizinin dışarıya çıktığı, örgütün varlık-yokluk çizgisi üzerinde bulunduğu bir ortamda, örgütün
çıkarları, örgütün varlığını korumak kaygısıyla aynılaşmıştır. Bu durum birçok sorunu geri plana iterken demokratik düşünce ve davranışları da geri plana itmiştir. Örgütün çok olumsuz koşullar altında
ve zayıf/aynı zamanda yeni bir merkezin yönetiminde olduğu bir zamanda demokrasi-merkeziyetçilik ikilemi -ki bir yanıyla örgüt çıkarızararı ikilemidir- gelişti. Böylesine haklı ve «masumane" bir çıkış
noktasından hareketle ufaktan ufaktan törpülenen demokrasi (tabii
varolduğu kadarıyla) bilinen sonuçlarına doğru yürüdü ve diğer konularda da kendini yansıttı. (Merkeziyetçilik düşüncesi hem toplumumuzda, hem de hareketimizin tarihinde köklü bir geçmişe sahiptir.)
Ben bu durumun sorumlusunun esas olarak merkez olduğuna
inanıyorum. Bu, kişilerle değil, daha ziyade anlayışlarla ilgili bir sorundur.
12 Eylül'den sonraki ilk yazımızda şöyle deniyordu: Bu nedenle
cuntaya karşı temel görev:
"Zaman geçirmeden cuntaya karşı Birleşik bir Direniş Cephesinin
oluşturulmasıdır. Siyasal demokrasi talebi etrafında birleşebilecek
bütün güçler bir araya getirilmelidir.”
Siyasal demokrasi nedir? Kurtuluş bu soruya 12 Eylül öncesinde
cevap vermişti. Ama siyasal demokrasi yerine demokrasi kavramanı
tercih ederek. Cuntanın açık diktatörlük ilanı siyasal demokrasi (özgürlük ve eşitlik) talebini daha bir şiddetle savunmayı gerektirse de,
askeri diktatörlüğe karşı olmak, siyasal demokrasiye taraf olmaya
tekabül etmez. Demokrasi hakların varlığını gerektirir. Ama herhangi
bir hakkın ya da bazı hakların olması, orada demokrasinin de olduğunu göstermez. Genel oy ve serbest seçimler demokrasinin gereklerinden biridir. Ama tümü değildir. Cuntanın genel oya dayalı seçimlerle oluşmuş parlamentoyu ve siyasal partileri kapatmış olması, kimi
burjuva siyasetçileri "genel oy" ve "serbest seçim", ya da "demokrasi" diye bağırmaya itebilir. Bu nedenle geçmişte siyasi özgürlüğün
kırıntılarını, demokrasi diye yutturmaya çalışanlarla, demokrasinin
azılı düşmanlarıyla, gerçekten siyasal demokrasi için mücadele eden
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devrimci-demokratların ve komünistlerin demokrasi şiarları birbirine
karışabilir. Buna müsaade etmemek gerekir.
Siyasal demokrasi şiarını/talebini öne getirmek ajitasyon yönünden kolaylık sağlıyor gözükse de, sahip oldukları siyasi özgürlük kırıntılarını kaybetmenin ardından "demokrasi" diye çığlık atanlarla
bizleri bir paralelliğe soktuğu için dikkatli, açıklayıcı ve kesin bir tutum almalıyız. Demokrasi (siyasal demokrasi) bir devrim sorunudur.
Cuntanın gerçekleşmiş olması bu durumu değiştirmez. Sadece demokrasi mücadelesinin/şiarının daha geniş kesimleri -burjuva liberalleri de- harekete geçireceğini hatırlatır bize. Ama siyasal demokrasi
platformunun onlarla belirlenmesine, burjuva liberallerin cuntaya karşı parlamentolu bir sivil yönetim taleplerinin siyasal demokrasi olarak
sunulmasına, ya da buna kapı aralanmasına müsaade etmek hakkını komünistlere tanımaz. Çünkü komünistler kendilerine çeşitli isimler
takan burjuva liberallerin özgürlüğün zerresini elde ettiklerinde, demokrasi mücadelesinin karşısına dikileceklerini bilirler. Kaldı ki, onlar
askeri diktatörlüğün postalları altında paspas olurken bile, demokrasi
sorununda ne kadar sınırlı ve kısır olduklarını gösteriyorlardı.
Askeri diktatörlüğün ilanı merkezi siyasal görevin cuntaya karşı
mücadele olarak saptanmasına yol açtı. Güncel görev, ya da merkezi siyasal görev, yüz yüze olduğumuz olgulardan birini odak alarak,
kendini siyasal yaşamın odak noktası haline getiren sorunu esas
alarak saptanır. Ve bu görevin ortaya getirdiği sorunlar dolayısıyla
devrim, programının savunulmasını içerir. Askeri diktatörlüğün ortadan kaldırılması, onun çizdiği çerçevenin ilgası, devrimin kesintisizliği
anlayışı içinde devrimin birinci aşamasında halledilecek bir meseledir. Bu nedenledir ki, cuntanın ilanı ve ona karşı mücadele asgari
programda ifadesini bulmak zorundadır. Proletaryanın ve emekçi
yığınların bilinç ve örgütlülük durumları, sosyalist hareketin örgütsel
durumu, hiç de cuntanın devrimle ortadan kaldırılması gibi bir sonuca elvermiyor olsa da, komünistlerin soruna yaklaşımı bu çerçevede
olmalıdır. Yoksa, pratikçe dolayısıyla pragmatikçe izahlar, teorik bakışı bulanık bir hale getirebilir. Benim iddiam, böyle bir bulanıklık 12
Eylül sonrasındaki ilk yazıdan itibaren vardır. Kendi başlarına ele
alındıklarında yazılı metinlerde böyle bir durumu gözlemek mümkün
değil elbette. Her biri telif edilebilecek ifadeler söz konusudur sadece. Ama örgütsel durumumuzu ve tartışmalarda (sözlü) söylenenleri
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az-çok bilen birisi bu bulanıklığın örgütümüz saflarında var olduğunu
bilir.
Siyasal demokrasiyi parlamentolu sivil bir yönetimle eşdeğer tutan
izahlarla ve anlayışlarla karşılaşanlardan biriyim. Bana "o halde reformistlerden farkımız ne?" dedirttirecek kadar açık olan bu tartışmaları hatırlatmakta yarar var. Anti-cunta bir eylem birliği için Halkın
Kurtuluşu ile olan görüşmede, HK'lıların toprak devrimi programını
tartışmak istemeleri ince(!) esprilere yol açıyordu. HK'nın bu soruna
nasıl baktığını hala öğrenebilme şansına sahip olamadım. Ancak
bizim yoldaşların hangi mantık çerçevesinde ince (!) espri yaptıklarını bilebiliyorum. "Cunta tepemize binmiş. MSP de dahil geniş bir ittifakın zemini doğmuşken adamlar devrimden, devrim programından
'bahsediyorlar". Akıl yürütme işte böyle idi. Ancak olayların gelişi
içinde bu tartışma konuları kendiliğinden ortadan kalktı ve "unutuldu".
Daha öncede söylediğim gibi, yazılı metinlerde bu konuya değgin
yer alan cümleler telif edilebilecek (eğer fazla zorlanmazlarsa) durumdadırlar. Ama bu, demokrasi (siyasal demokrasi) konusunda bir
düşünce bulanıklığının olmadığını, berrak ve doğru bir fikrin savunulmuş olduğunun kanıtını bizlere vermezler. Bu bulanıklığı gidermeye
yönelik bir çalışma yapmadığım için, bu haliyle, bu düşünce karışıklığını ben de teneffüs ettim ve sorumluluğuna ortağım. (Bu durum,
demokrat olmadığı halde, ilerici, liberal düşünceli kimselere nasıl
demokrat sıfatı verildiğini izaha yarayan bir ipucu verebilir kanısındayım.)
Sosyalist hareketin büyük darbeler yemesi, örgütümüzün ise gelişmelerin üzerinde hiçbir etki yapamayacak konum ve güçsüzlükte
olması, askeri diktatörlüğün geçici olduğu ve cuntanın görevlerini
yaptıktan sonra çekileceği şeklindeki tahlillerimiz... İşte bunlar, sözünü ettiğim koşullarda siyasal demokrasi-cunta ikileminin doğmasına,
ya da böyle bir ikileme doğru meyleden düşüncelerin belirmesine yol
açtı. Bu dediklerimle, demokrasi konusundaki bu bulanıklığın ve karışıklığın reformizme kapıyı araladığını böylece söylemiş oluyorum.
Kısaca hatırlatmaya çalıştığım bu çerçevede, demokrasi konusunda beliren eksikliklerin ya da kimilerinin gösterdikleri "esnekliklerin" ulusal sorunda ortaya çıkan yanlışlarla bağını kurmak, bunların
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ulusal sorunda nasıl yansımış olabileceklerini bulmak zor olmayacaktır.
Proletaryanın Çıkarları ve Örgütümüzün Sınıf Karşısındaki
Konumu
Proletarya -kapitalist toplumun bu ücretli köleleri- bir sınıf olarak
genel çıkarlarının ifadesini komünizmde bulur. Komünizm, proletaryanın kurtuluş koşullarının öğretisidir. Ancak proletaryanın ve onun
kurtuluşunun koşullarının öğretisinin, ortaya çıkışları ve bir noktaya
kadarki gelişimleri farklı süreçlere aittir. Teori, proletaryada kendini
gerçekleştirecek, ona kan-can verecek yapıcılarını bulurken, proletarya da teoride, kendini ücretli kölelikten ve içine itildiği insandışılıktan kurtuluşun yolunu, ışığını bulur. Bu iki ögenin birleşmesi, kaynaşmasıyladır ki bilinçli bir sınıf hareketi gelişir. Teorinin yol göstericiliğinden uzak proletarya hareketi, kendiliğindenlikten kurtulamaz.
Proletaryanın ellerinde yükselmeyen bir teori, aydınların "teori pratiğinde" kısırlaşır ve yol göstericilik yapamaz.
Komünizm, proletaryaya tarihsel bir rol veriyor. Bu, proletaryada
mistik bir özellik keşfettiğinden değil kuşkusuz. Tarihte ilk kez bir
toplumsal sınıf, kendini kurtarmak için toplumu da kurtarmak zorunda
kalıyor. Tarihte ilk kez bir sınıf, kendini ezen ve sömüren sınıflar üzerinde egemenliğini kurar kurmaz, toplumun "başat ve mutlak" yönü
haline gelmek şöyle dursun, kendi varlığına da en büyük darbeyi
vuruyor.
"Köklü zincirleri olan, sivil toplumun içinde bir sınıf olduğu halde
sivil toplumun bir sınıfı olmayan, bütün sınıfların çözülüşünü simgeleyen, acıları evrensel olduğu için evrensel bir nitelik taşıyan, kendisine yapılan haksızlık özel olmayıp genel bir haksızlık olduğu için
yalnız kendisinin kurtuluşunu değil, tüm toplumun kurtuluşunu amaçlayan bir sınıf... Geleneksel bir statü değil sadece insanca bir statü
isteyen, siyasal düzenin kimi sonuçlarına değil bütün sonuçlarına
karşı olan ve kendisini bütün alanlarda kurtarmadıkça kurtulmasına
olanak bulunmayan, kısacası insanlığın toptan yitirilmesi demek olan
ve ancak insanlığın toptan kurtulması halinde kendisini kurtarabilecek bir sınıf… İşte bu özel sınıf proletaryadır" (Marks, l844 El Yazmaları.)
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Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da da bir proletarya var. Bağımsız bir
sınıf politikası izlenmesine fazlasıyla yetecek kadar gelişmiş, son 10
yıldır da toplumsal sahnede boylu boyunca yer almış bir işçi sınıfı.
Ama bu sınıf, henüz kendiliğinden hareketinin ötesinde bir bilinç ve
örgütlülüğü yansıtacak bir konuma yükselebilmiş değil. Komünist
önderlikten mahrum bir sınıf hareketidir, sözkonusu olan. Bu nedenledir ki, Marksizm-Leninizmi Türkiye ve Kuzey Kürdistan somutunda
gerçekleştirecek, somut koşulların somut tahlili ile onun bu ülkede
ifadesi olan bir teorik platformu hazırlamak ve bunu örgüt potasına
dökmek (modern sanayi proletaryası temelinde yükselecek parti)
göreviyle kendimizi yükümlü kılmıştık.
74-80 döneminin toplu değerlendirmesi bir yanıyla hareketimizin
değerlendirilmesinin de ana çizgilerini ortaya koyacaktır. Ama hareketimizin değerlendirilmesinde üzerinde ısrarla durulması gereken
başlıca konulardan biri, proletarya sosyalizmi ile proletarya hareketinin İlişkisi sorunu olmalıdır. Bu hareketin dayandığı kitlesel güçle,
kadrolarını devşirdiği yer bellidir. Proletaryanın dışındaki tabakalar.
Bu bir yanıyla ve bir dereceye kadar doğaldır da. Bunu aşacak m ekanizmaları oluşturamadığımız (ya da kim bilir bizim dışımızda oluşmadığı) sürece "proletarya arasında neden bu kadar cılızız, ilişkilerimiz neden zayıf" diyerek ah vah etmenin yararı yok. Bunun bilincindeyim. Ama dün de, bugün de sahip olduğum ve tersine ikna olmamın imkânsız olduğu bir düşüncem var: Kurtuluş hareketi proletarya arasında yapabileceği düzeyde bir çalışma yürütmemiştir. Bu
neden böyledir? Bunu başka yerlerde tartışma konusu yapmak gerekecektir. Konumuzla ilişkisi içinde bu durumdan söz ediyorum. Nitekim bu durumu görenler, bu duruma şiddetli tepkilerini de gösterdiler.
"Sınıfa dönme" ya da "keskin viraj" önermeleri böyle gündeme geldi.
Tabii ki reddedildi. Bu durumu nasıl gördüğümü “Notlar”da şöyle
özetlemişim:
"Ancak bütün yazdıklarımıza ve isteklerimize rağmen proletarya
arasında yeterince bir çalışma yapmadık. Bu konuda titizlik gösteremedik. Üstelik de proletaryaya ideolojik ve siyasi-yaklaşımımız doğru
olmasına rağmen yapamadık. ‘Yalnız ve bütün gücümüzle…’ şeklinde ifade edilen ve yanlışlığı hareketimizce karara bağlanan görüş
sadece yanlış bir görüş diye ele alınmamalıdır. O aynı zamanda bi-
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zim proletarya arasındaki çalışma ve örgütlenme faaliyetimize ilişkin
tutumumuza bir tepkinin ifadesiydi."
12 Eylül'den sonra, sınıf karşısındaki örgütsel konumumuzu irdeleyerek, neden yapılması gerekeni yapamadık/yapmadık? sorusuna
cevap verenler, vermeye çalışanlar oldu. Bir tanesi “hizbi” oluşturan
yoldaşların cevabı: Hareketimize egemen olan 'güç olma' anlayışı,
doğru olan ideolojiyi hayata geçirmedi/geçirtmedi. Bir başkasının gün
ışığına çıkmış yazılı belgesi az. Ama ipuçları çok. O da diyor ki:
önümüze sosyal-reformistler barikatlar kurdular. Bu nedenle sınıfa
ulaşamadık. Aramızdan bazı yoldaşlar “keskin viraj” önerdikleri için
(ki aslında bu öneriyi yapan merkezden bir yoldaştır) biz de ürktük,
yapılması gerekenler konusunda adımlar atamadık. Yani bizden yapabileceğimizin ötesinde bir şeyler istendiği için biz de yapılması
gerekeni yapmadık. Öyleyse, suç bizi böyle ürkütenindir.
İkinci iddia sahibi bir yoldaşın (ki görüşlerini değiştirdi mi bilmiyorum. Değişmişse nasıl olmuş onu da bilmiyorum) cevabımdan anlaşılabilecek görüşlerine karşı şöyle yazıyordum:
"Önümüzdeki engelleri (sosyal-reformistlerin koyduğu) aşamadığımız konusuna geline: Bu da abartılmamalıdır. Revizyonistler gerçekten önümüze engeller dikmişlerdir, ancak bu engelleri aşılmaz
Bizans surları haline getiren de, veya öyle sunan da yine bizleriz. Bu
konuda yakalanması gereken nokta, 'Fatih’in askerleri’ surları delip
Bizans’a çoktan girmişken, bu öncü birlikleri, atlı ve yayalarla destekleyecek savaş kurmayının (Fatih ve vezirlerinin) hâlâ Anadolu'nun
çeşitli yerlerindeki kalelerle" uğraşıyor olmasıdır." (Notlarım.)87
12 Eylül'den sonra saflarımızda ortaya çıkan tartışmaların ve bazı kopmaların proletarya karşısındaki konumumuzla ilgili sorundan
kaynakladığı herkesçe biliniyor. Kişi olarak benim de tartıştığım başlıca konu bu olmuştur. Mevcut örgütsel durumumuzun, iddialarımızla
varolan gerçekliğimiz arasındaki farklılığın proletarya sorununu öne
çıkartılmasından, dikkatleri vurguların bu konuda yoğunlaşmasından
daha doğal bir şey olabilir mi? Hele merkezimizdeki kimi yoldaşların
bu soruna nasıl yaklaştığı konusunda az-çok bir bilgim, yargım olduğu (tabii bu olumsuz bir yargıdır) anda ne kadar etkili olabilirsem,
dikkatleri bu konuda yoğunlaştırmaktan başka ne yapabilirdim? Buraya kadar yanlış olan bir şey yok? Ama tam da bu noktadan itiba-
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ren, proletaryanın örgütlenmesi, proletarya arasında faaliyetin dışında görülebilecek konular geri plana itilmeye başlanırlar. İşte yanlış
da burada başlar. Kürdistan sorununun geri plana itilmesi bilinen
yanlış sonuçların ortaya çıkışında etkili olurlar.
Geri Çekilme Taktiği
Konferansın gündemine ayrı bir madde olarak girme özelliği kazanmış bir konudur, geri çekilme taktiği. Ben burada ayrıntıya girmeksizin, hatalarımızın kaynağında yer alan öğelerden biri olması
dolayısıyla ondan söz edeceğim.
Geri çekilme taktiği nedir? Ne olduğu 81 yılı Kasım’ına kadar tartışılmıştır, Hâlâ tartışmaya devam etmek zorunda kalıyoruz. Benim
soruna nasıl baktığım bellidir.(İ.Halef yoldaşın, geri çekilme kararı ile
ilgili olarak siyasi faaliyetin durdurulmasını, sınırlama olarak gösterdiğimiz, bu nedenle de yalan söylediğimiz iddiasına burada değineyim. Kimin yalancı olduğunu bilmiyorum. Sorunu ahlaki terimlerle
ortaya koymak çok ciddi ve heyecan verici görünse de tartışmayı
esas zemininden saptırıyor. Yalancılık suçlamasının muhatabı değilim ve üzerime alınmıyorum.)
EKİM dergisinde çıkan "Bazı Yanlış Eğilimler Üzerine" başlıklı yazı benim kalemimden çıkmıştır ve başka sahip çıkanı yoksa, yalnızca
benim imzamı taşır. Bu yazı geri çekilme taktiğini nasıl kavradığımı
da ortaya koyar. Aynı şekilde yine EKİM’in 2. sayısında yer alan
GÖREVİMİZ başlıklı yazıda da aynı düşünceleri ifade ediyordum.
Faaliyetsizlik, bekleme ve tek tek kadroların korunması: İşte geri
çekilme taktiği olarak uygulanan budur. Bu durum ilk kez Kasım
81'de, yeni bileşimi içindeki PB’nin yaptığı toplantının ardından, atılmak istenen adımlarla aşılmak istenmiş ve bu yönde çalışılmıştır.
Örgütümüzün PB'su Mart-81’den Kasım 8l’e kadar tam 9 ay gündemi, periyodu belli olan tek bir toplantı yapmamıştır. Yeni bileşimiyle PB’nun Kasım’da yaptığı toplantının önemi bir bakıma buradan da
ileri gelir. Düşünün bir kez, toplantı bile yapmadan yürütme görevlerini "gerçekleştiren" bir PB ! aldığı kararların gerekçeleri tevatür
halinde kişiden kişiye değişen, neyi niçin yaptığını, aradan geçen 2
seneye yakın bir süreden sonra, geride kalan tek üyesi tarafından
tutulmuş zabıtlarında (!) bulabildiğimiz bir PB! Bu neden böyle ol-
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muştur? Geri çekilme taktiğinin nasıl kavrandığı ile ilgili bir sorundur,
bu.
“Sekretaryanın geri çekilme politikası” uygulandığı sürece Kürdistan’dan çekilmek ya da orada bir şeyler yapmak söz konusu olmadı.
12 Eylül'den sonra Kürdistan sekretaryası dağıtılmış ve yerine bir
yenisi kurulmamıştı. (Bu kararı eski merkez almıştır.) Oluşturulan
gayrı resmi organ ise 4 kişilik olup, hatırlayabildiğim kadarıyla (yanılıyor olabilirim), iki tanesi korunma ya da beklemede tutuluyordu.
Sorun bir kez, birilerinin korunma ya da beklemede tutularak durumu
idare ettirmek olarak kondu mu, üstelik başka grupların yaptıkları ya
da yapmaya çalıştıkları faaliyet (doğru-yanlış) konusunda, “ne işe
yarıyor acaba?" şeklinde her türlü faaliyeti redde hazır bir eğilim oldu
muydu, Kürdistan'dan 4 yoldaşın daha sonra çekilip çekilmemesi de
pek anlam ifade etmez. Eğer faaliyetsizlik, bekleme ve tek tek kadroların korunması düşüncesi, yeni bileşimi içindeki PB’de egemen olsa
idi, iddia ediyorum ki -ulusal sorundaki yanlış eğilimlerimize rağmenKürdistan’dan gayrı-resmi organın çekilmesi gündeme gelmezdi.
Onlar orada beklemeye, PB’e de burada susmaya devam ederdi.
Çıkan sirkülasyonlarda (o zamanki) Kürdistan'dan özel olarak söz
etmek ihtiyacı duyulmaz. Yasak savmak babından, bir görevi yerine
getirmiş olmak için, eminim o da talep karşısında neden sonra bir
yazı yayınlanır.
Geri çekilme taktiğinin yazılı edebiyatımızda adını hiç duymadığım ve nedense geçmişte tekrarlanmaktan hoşlanılan bir başka adlandırılışı daha var: Üç ayak teorisi. Kasım toplantısında sekretaryanın "üç ayak" (ki aslında iki ayak, bir de lojistik" ayak) teorisini de
tartışmış ve gerçekten bir faaliyetten söz edilecekse, bizler bir örgüt
gibi çalışacaksak, hiçbiri kendine yetmeyen bu ayakları"n birini iptal
ederek, oradaki kadro vb., olanaklarla öteki yerleri desteklemek gerektiği sonucuna varmıştık. “Üç ayak” diye sunulan plan içinde Kürdistan elbette yoktu. Durum hakkında eski merkezden tek kalan yoldaş “üç ayak teorisi” içinde Kürdistan’ın olmadığını belirtiyordu. Ama
sembolik mahiyette de olsa gayrı resmi organın Kürdistan’da kalmasını önermişti. Bu konunun tartışıldığı tarihte, başka şehirlerde de
böyle "sembolik" organlarımız olduğu için, yeni bileşimi içindeki PB
politikanın adı ile somut durumu uygun hale getirdi.
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Geri çekilmeye ilişkin olarak hatırlattığım bu konular, Kürdistan'dan nasıl çekildiğimizi ayrıca çekilmemiş olsak bile nasıl bir vaziyet içinde bulunduğumuzu anlamaya yarayacak ipuçlarıdırlar. (Geri
çekilme politikasının uygulanması, nasıl bir örgüttük sorusuna verilecek cevapla ancak yerli yerine oturabilir. Somut gerçeklikten kopuk
faaliyet ya da faaliyetsizlik tartışması bizi bir sonuca, olumlu bir sonuca ulaştıramaz.)
Sonuç
Verili siyasal koşullar içinde sözünü ettiğim üç faktörün tümü birlikte, ulusal sorun da gerçekleşmiş bulunan sapmanın kaynak öğelerini oluşturmaktadır. Bu üç öğe birbiriyle çok sıkı bir biçimde bağlantılıdır. Bunların her birinin etkisini anlaşılır kılmak için bir ayrıma tabi
tutulabilir. Yoksa ayırmak doğru olmayacaktır. Bu 3 öğe ile ilgili eksiklikler, eksik anlayışlar, hatalı eğilim ya da uygulamalar düzeltilmeden kaldıkları süre içinde yığılmışlar, sosyal-şovenizmin etkisi, nesnel olarak buna tekabül ettiğini saptadığımız bir sapmanın boy vermesine yol açmışlardır.
Ulusal sorunla ilgili olarak söz konusu edilen hataların kaynaklarına inildiğinde, görüleceği gibi karşımıza konferansın diğer gündem
maddeleri çıkmaktadırlar. Bu çerçevede hatalarımız ulusal sorunla
sınırlı değildir, diyorum. Kurtuluş hareketini ilgilendiren her hatada az
ya da çok mutlaka bir payım olduğu inancındayım. Her başarısında
bir payım olduğunu söylemek yalan olur ama bu başarıların yarattığı
sevinci tatmakta bir payım olduğunu düşünüyorum. Hataların en büyük öğretmen olduğuna (tabi öğrenmek istenildiği sürece) inanıyorum. Yapılan hatalara ve yanlışlara karşın bugün üzerine basacak, ortaklaşa sahip olduğumuz platformun ve her geçen gün biraz
daha kavrayıp sindirmek zorunda olduğumuz uluslararası proletarya
mücadelesinin deneylerinin birliğimizi pekiştirmeye, geleceğe güçlü
adımlarla birlikte yürümemize yardımcı olacağına inanıyorum.
E. TAHSİN. Eylül-1983
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C.K’dan İ.M.AYÇİÇEK’e Mektup
4 Mart 1984. İstanbul.
Değerli Yoldaşım,
Telefonla konuşmamızda hemen sonra yazacağımı söylemiş olmama rağmen, aradan yine epeyce zaman geçti. Aslında, telefonda
iyi anlatamadığım için yazmakta acele ediyordum. Önce yakın zamanda olanlar hakkında hatırlayabildiğim kadarıyla bir özetleme yapayım.
Bildiğin gibi, ilk GMK toplantısıyla birikmiş olan sorunlarımız çözülmek için boy boy sıraya girdiler ve aslında GMK’mız onları çözecekken onlar GMK’mızı çözdüler. Örgütümüzde alışılmamış olduğunda, Merkez içerisinde gelişip örgütün tümüne yayılmış olan çelişkiler, çatışmalar, oligarşinin yapamadığını yaptı. Örgütümüz genel bir
güvensizlik havasına girdi. Önderliğin böylesine bir çatışmaya düşmesi, daha önce var olan olumlu yargıların kırılması, bir başka anlamda da militanların kendine olan güvenlerinin yıkılması anlamına
geldi. Böyle bir yıkım için aslında nesnel koşullar da oluşmuştu. Yani
yenilginin getirdiği moral bozukluğu. Böylece biz de örgüt olarak 12
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Eylül yenilgisinden her anlamda payımıza düşeni aldık. Kuşkusuz bu
yenilgide; dağılmak gibi bir sonla yüz yüze gelmememizi sağlamış
olan gene de geçmiş mücadele içerisinde yaşatmış olduğumuz
olumlu öğeler oldu. Bu olumlu öğelerin varlığına inanmayan, bunları
göremeyen GK’cılar, kendilerinde var olan hastalıkların ağır basm asıyla, kendilerini örgütsel birliğimizin dışına attılar.
Kaba tabirlerle dile getirmiş olacağım ama bu işte de bireysel ihtiraslar belirleyici oldu. Kendi kişiliğini ispatlama, boyun eğmeye karşı
(çünkü birlikte yaşadığımız süreci boyun eğme dönemi olarak görüyorlardı) boyun eğdirme çabasına girilmesi, şimdiye kadar ne kendi
örgütümüzde, ne de bir başka örgütte yaşanabileceğine inandıkları
olaylarla dahi telafi edilemedi. Buradaki yoldaşların 12 Eylül sonrasında onlara karşı almış oldukları tutumlar, bizim çağrılarımıza böyle
yanıt vermelerini haklı bulunuyor. Hele kendilerinin her zaman t ertemiz olduklarını iddiaya girişmeleri ve kendi eksiklikleri konusunda
hiçbir özeleştiri yapmamış olmaları konumlarını netçe ortaya koyuyor. Aslında umutsuzluğun egemen olduğu şu ortamda, oluşan çelişkilerin hatlarıyla örgütümüzden umut kesmiş durumdalar. Onları kararsız davranışlara iten bir neden propaganda yapmak, masumiyete
merhamet kanalını açarak daha fazla insanı çarpmak, diğer bir neden de ileriye baktıklarında netçe ne yapılması gerektiğini bilemem eleri. Bu ne yapacağını bilememe aynı zamanda ayrı durmanın mantığını da üretiyor. Yani, hele bugünler bir geçsin, bulutlar bir dağılsın,
ileride ne yapacağımızı bağımsız bir biçimde kararlaştırma imkânına
da sahip olmuş oluruz.
Bakış açısı böyle olduğunda bizim bunlara anlatabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu, aslında çoktan ortaya çıkmış bir durum. Ama yaptıklarımızı kendi içimizdeki sakat anlayışlara karşı mücadele etmek için
yapmaya devam etmek gerekiyordu. Dolayısıyla benim için, yaptıklarımız onları kazanmaktan çok, kendimizi eğitme amacına yönelikti.
Onlar bundan bir şey anlamış olsalar ve gerçek arzuları bu doğrultuda olsa idi, oraya gelmeleri gerekirdi. Neyse mektupları bunlardan
söz etmekle doldurmayalım.
Bildiğin gibi tartışma kampanyası Konferansla noktalandı. Daha
önce konferansın dışarıda yapılmasını kararlaştırmıştık. Ne var ki
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bunu başaramadık. Son olarak orada olan olaylar bu olanağımızı
ortadan kaldırdı ve burada yapmak zorunda kaldık. Haliyle beş parasızken böyle bir işi yapabilmek çok zor. Bir de insanlar üzerine düşen
görevleri yerine getirmeyince iyice sıkıştık. Oy devretmek suretiyle
sayıyı düşürdük. Yakın görüşte olanlar oylarını birbirlerine devretti.
GMK’dan F.Yıldız’ın dışında iki kişi katıldı. Diğerleri oylarını devretti.
Ben de devredenlerden biriyim. Adımıza İ.Halef ve E.Tahsin katıldılar. Taslaklar üzerine daha önceden anlaşmıştık. Ufak tefek mahzuratları da kabullendik. Aslında bu kadar büyük çelişkileri aştıktan
sonra olabilecek olan ufak farklılıklar da hiç önemli değildi. Sonuca
bakarsan her şey iyi gitti. Katılmayacağımız hiçbir farklılık doğmadı.
Bu bile ayrı bir güven öğesi oldu.
Konferansa olabildiğince değişik görüşlerin temsil edilmesini sağladık sanıyorum. Hem komitelerden değişik görüşler geldi, hem de
GMK kontenjanlarının hepsi muhalif olanlara verildi. Her ne kadar
konferansın demokratik olmadığı konusunda sesler yükseldiyse de,
dar olanaklar içerisinde olabilecek olan en demokratik biçimde gerçekleşti. Böyle eleştiriler çoğunlukla, kendileri demokrat olamadıkları
halde “demokratizmi” yanlış bir biçimde bayrak edinenlerce getiriliyor. Neyi, hangi koşullarda önerdiklerini unutup tam demokrasi bakış
açısından laf edenler sapkın konumlarını da ortaya koyuyorlar. Hele
Nasır, konferansta, lafıyla da “demokratizm” savunuyordu; bunu
olumlu bir laf sanarak. Hani “cahil insan adamı dinden eder” derler
ya, işte böyle yoldaş. Böyle bir durumda insan hangi birine yanıt vereceğini şaşırıyor. Her neyse, konferans tutanakları sana da gelecek.
Her şey yazılamamış olsa da bir fikir verir.
Konferans’da var olan iki değişik tutumdan biri Kürdistanlı yoldaşlarla F.Yıldız’dan geldi. Halef dışında Kürdistanlı yoldaşlar, “taslakta
sosyal şovenizm belirlenmesi yok” diye oy vermediler. Daha sonra
Halef’le olan görüşmelerinde tutumlarının sağlıklı olmadığını söylediler. Şimdi tutumlarını yumuşatan bir yazı yazacaklar. Buradaki sakatlık bizim, özellikle de Halef’in taslaklarımız konusunda onlara hiçbir
şey anlatmamış olmamızda. Bu arada Nasır’da elinden geldiğince
bilemiş onları.
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Yeri gelmişken, şu anda Kürdistan’da başımızda bir operasyon
dönüyor. KK’dan bir yoldaş kayıp. Takip edildiğini ve İstanbul’da uğradığı evin basıldığını öğrendik. Ama kendisinden haberimiz henüz
yok. Diğerleri tamam. Tertibat aldık. Ama işin genişliğini bilmiyoruz.
Gücümüz yettiğince kesmeye çalışıyoruz. Tam da işleri biraz düzene
koymuştuk. Aslında şu sıralarda polis etrafımızda epeyce dolaşıyor.
Bize ulaşabilecek gibi olan insanlar devamlı takip ediliyor. Bakalım
ne çıkacak. Ama en azından bir 15-20 kişi toparlayabilirler. Böyle
kalırsa ne onlara ne bize bir şey olmaz. Tahliye olurlar. Allah kerim,
tek yol devrim, biliyorsun.
Devam edeyim. F.Yıldız, biz işleri düzelttikçe aramızdaki çelişkileri çözümledikçe rahatsızlandı. İlk ilkesiz tutumunu Kaptan’ın 88 kapılmasından sonra yaptığımız GMK toplantısında aldı. Bu toplantıya
sekreter önerisi ve GK ve kendimizi ilgilendiren bir öneriyle geldim.
F.Yıldız bu iki öneri karşısında tam bir uzlaşmaz tutum içerisine girdi.
Ve özellikle beni suçlayarak sekreterlikle diğer önerisinin birbirine
bağlı olduğunu, açıkçası benim sekreterliği satıp GK ile ilgili öneriye
oy sağladığım iddiasında bulundu. Gerçekten çok adice bir iddiaydı
bu. Bir kere, bu GK ile ilgili önergeyi ben toplantıdan 1 ay önce hazırlamış ve F.Yıldız dışındakilere zaten kabul ettirmiştim. Daha doğrusu
fikir birliğine ulaşmıştık.
F.Yıldız burada olmadığı için onunla konuşamamıştım. Ama Halef
tanıktır, tam o aşağıya gittiği gün ben bu sorunu görüşmek üzere ona
randevu iletmiştim. Ama onun gittiğini ben gittikten sonra öğrendim.
Neyse. Önerime oy toplamak için, onun iddiası gibi bir şeyi düşünebilmem bile, ben bu oyları topladığımda maddeten olanaksızdı.
Zira henüz yakalanma yoktu. Tabi bu ihtiyar’ın uydurduğu bir çamur.
Esas onu rahatsız eden, istemediği birisinin sekreter olması. Her
halde kendinden başka liyakatlı aday da kabul etmiyor. Rahatsız
eden diğer nokta ise, aramızda anlaşma zemininin yaratılmış olması.
Çünkü bu yoldaş kendisini dünyanın merkezi sanıyor. Her şey kendisi artı başkaları şeklinde. Şimdi karşısında anlaşmış birilerinin olması
kendi manevra alanını sınırlıyor. Hele GK ile ilgili önergede 12 Eylül
sonrası hataların özeleştirisinin yapılmaya başlanmış olması ve
GK’ya kesin bir tutum alınması onun manevra alanını ortadan kaldı-
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rıyordu. Ona göre örgütte ne kadar çatışma olursa o kadar iyiydi.
Zira bu durumda kendisi de önemli bir faktör haline gelebilmektedir.
İçine düştüğümüz durumun karakteristik bir özelliği de birçok insanın kendisini olduğundan daha büyük daha önemli görmeye başlaması. Keçi koyun vaziyetleri yanı.
F.Yıldız bu tutuma girdikten sonra - muhakkak ki okumuşsunduro zehir zemberek yazıları kaleme aldı. Açıktan açığa bize savaş ilan
etti. Mümkün olduğunca üzerine gitmeyelim dedik. Ama yazdıkça
yazdı, konuştukça konuştu. Üstelik ortada teorik bir şey yok. Hep
çamurlar. Ben kesinlikle böyle şeyler karşısında kendimi savunmaya
tenezzül etmeyeceğimi söyledim. Yalnızca DEB işini yeniden başlatmış olduğu, ve ulusal sorunda daha yeni özeleştiri yapmamıza
rağmen böyle bir şey yapmaları karşısında eleştirmek ihtiyacını hissettim. Eleştirmesem gene ulusal sorun “Kürtlerin işi” olacaktı. Ama
bunun Kürtlerin işi olmadığını göstermek gerekiyordu.
Halef’se F.Yıldız’ın attıklarına tahammül edemeyip, en sonunda
yazdı. Tabi bunlar F.Yıldız’ı iyice ateşledi. Bu arada GK’cılara bizim
söylemediğimiz şeyleri anlatmaktan, Hulki’yle haberleşmelere kadar
can sıkıcı işler. Neden can sıkıcı diyeceksin. Şundan, konuştuğu
şeyleri de katiyen anlatmıyor. Ve bütünüyle dışımızda biri gibi davranıyor. Sahip olduğu konumun ona tanıdığı imkanlara dayanarak
şaibe yaratıcı imalarda bulunuyordu. Kuşkusuz, bu yaptıkları kendisini dört bir yandan kuşattı. Tepkiler almaya başladı. Örgüte başvurmaktan bahsederken, örgütteki itibarının sıfırlanmaya gittiğini gördü.
Konferanstan önce geldi, konuştuk. Bütün derdi, GK ne olacak
haline gelmişti. Derdinin bu olduğunu kendisine söylediğimizde de
malum üslubuyla “zinhar böyle bir derdi olmadığını” ifade ediyordu.
Kendisine, bizim GK’cıları dıştalamak amacıyla davranmadığımızı,
onların, örgütümüzü tanımamakta ısrarlı olduklarını ve dolayısıyla
örgütümüzü tanımayanlarla alışverişimizin olamayacağını bulundukları gayrimeşru platformu terk edip, Kurtuluş adına tek meşru yapı
olarak bizi tanıdıklarında geriye dönmelerini arzuladığımızı belirttik.
Bu örgütü tanıma sorununda ihtiyar kırıldı. Tam bu sırada GK’cıların
bizi tanımadıklarını anlatan bir yazısı çıkmıştı. Ben bunu daha önce
çıkmış yazılardan kanıtlamaya uğraştığımdan, ihtiyar beni tahrifatçı-
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lıkla suçlamıştı. Ama Hızır imdada yetişti: Benim derleyerek çıkardığım sonucu onlar açık terimleriyle yazdılar. “Biz TKKKÖ’yü tanımıyoruz” diye.
Bütün bunlar karşısında ihtiyar açmazda olduğu için, örgütü tanımazlarsa bana ne, ben de onları tanımam demek zorunda kaldı. O
zaman hadi git, al getir onları bakalım. Biz okey diyoruz dedik. İhtiyar
da “o zaman anlaştık, sorun kalmadı” dedi. Konferansta da –ki taslaklarımızda bu zaten vardır- bu doğrultuda bir karar çıktı. Ve ihtiyarın artık söyleyecek bir sözü kalmadı. Konferansta güya ılımlı bir
tutum takındı. Ama en azından ben onun rahatlamadığına, tam tersine daha da kötü bir havaya girdiğinden emindim. Konferanstaki tutumu, destek göremeyince yaptığı malum şovlarından biriydi. Ama
Konferans kararlarına beş kuruşluk itibar tanımayacağına emindim.
Şimdi burada geriye döneyim. Konferans kararı alındığında, özellikle iki kişi konferansta GMK seçimi yapılmasını istiyordu. Yalçın ve
F.Yıldız. Halef de bazen {buradaki sözcük “bahzen” olarak okunuyor.
“bazen” olarak aldık. HznN } onlara katılıyordu. Daha sonra kendisiyle konuştuğumuzda tam bir fikir birliği içerisinde olduğumuzu gördüm. Benim görüşüm, örgütü hale yola koyduktan ve belirli tezlere
ulaştıktan sonra bir Kongre toplamaktı. Ancak, bu zamana kadar
yönetmeye devam edecek olan GMK hakkında örgütün bir görüş
beyan etmesini sağlamak gerekiyordu.
Bu hem örgüt üyeleri açısından hem de tek tek GMK üyeleri açısından gerekliydi. Zira tartışmaların nasıl bir sonuç üreteceği başından bilinemezdi. Bunu tespit edebilmek için Konferansta güven oylaması yapılmasını ve çıkacak sonuca göre –istifa etmek zorunluluğu
olmaksızın- isteyenin istifa edip etmemesinin kendisine bırakılmasını
istedim. Halef “ben de böyle bir şey düşünüyordum, formüle edemiyordum” dedi.
Sonuç itibariyle Yalçın ve F.Yıldız dışındakiler bu düşünceye yandaş oldular. Yalçın, yumuşak bir karşı çıkışta bulunurken F.Yıldız
şiddetle karşı çıktı. Yalçın’la olan bir konuşmalarında “o zaman bu
güven oylamasını bütün üyelere soralım” dedi. F.Yıldız’ın böyle şiddetle karşı çıkması karşısında ben geri adım attım: Zira böyle bir
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oylama gerçekten çatışma içerisinde yapıldığında sakat olurdu. İtibarı olmazdı. Ama daha itibarlı bir yol bulmak da zor değildi.
F.Yıldız’ın Yalçın’a yaptığı öneri. Bütün üyelere soralım. Elbette
ama plebisit gibi değil, alternatifsiz değil, gerçek seçme olanaklarını
tanıyarak. Yani bütün üyelerin oylarıyla seçilecek bir MK seçimi. Böyle bir öneri Konferans’a götürüldü ve kabul edildi. Tabi, F:Yıldız’ın
önerisi olduğu için onun da desteklediğini düşünüyorsundur. Nerede?! Ak koyun kara koyun ortaya çıktı. Meğer o lafı Yalçın’a, böyle
bir yola gideceğimize inanmadığı için bunu söylemiş. Bunu böylece
ifade etmedi. Başka bahaneler öne sürdü. Önce, seçimin Haziran’a
ertelenmesini istedi. Tartışınca amacı da ortaya çıktı. Biri, bu arada
kendi prestijini düzeltmek. Zira şöyle diyordu. Aleyhime yazılar yazdınız. Bu durumda ben seçime giremem. Size cevap vermeliyim.
“Kampanya’da verirsin” dedik. Tatmin olmadı. İkincisi de bu arada
GK’cılar geriye dönecek ve onlar da oylamaya katılacaktı. Bu önerisini kabul etmedik. Yaptığımız bunca tartışma ve konferanstan sonra
seçimi ertelemek için hiçbir gerekçe olmadığını söyledik. Bizim, yürümek için kimseyi beklemeye ihtiyacımız yok. GMK yeteri kadar
yıpranmıştır. Bu konuda bir an önce örgüt iradesi ortaya çıkmalıdır.
Çünkü bazılarının politikası tam Erbakan’ınki, kadayıfın altını kızartmak. Biz yönetmeye devam edeceğiz. Diğer yandan da birileri, “bunları başımıza kim dikti” “seçilmemiş yönetim vs” diyerek bizi yıpratmaya devam edecek. Öyle enayi varsa buyursun yönetsin. Biz MK
meraklısı değiliz. Örgütü ortada bırakacak değiliz. Güvenen varsa
çıksın alternatif olsun. Yok, biz yönetmeye devam edeceksek, spekülasyona son verecek bir destek istiyoruz. Eğer bu destek yoksa,
verilmeyecekse biz yönetmeyiz, yönetemeyiz. Bize destek vermeyecek çoğunluk da herhalde kendi alternatifini üretir, Ortada hiçbir alternatif de yoksa, o zaman yapılacak iş daha berrakça ortaya çıkar.
Sorumluluğunu bilen, mücadeleye kararlılar bir tarafa, arada geçinme niyetinde olan sorumsuz inisiyatifsizler bir başka tarafa.
Bu seçimlerde seçilecek yönetimin mutlaka çoğunluk oyunu alması gerektiği aşikârdır. Azınlık oyuyla oluşturulacak bir yönetim
yönetemez. Yönetecek olanın örgütten gelen güçlü bir desteğe ihtiyacı var.
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Geçmişte, önderliğin doğal bir biçimde benimsenişi ve bundan
doğan otoritenin sağladığı bir yönetim kabiliyeti vardı. Bu gün artık
önderliğe doğal bir güven mevcut değildir. Bu ancak kişilerin kendi
verecekleri kararla, sorumluluğunu doğrudan kendi sırtlarına alarak
oluşturacakları bir yönetim sayesinde gerçekleşir. Haliyle, böyle bir
yönetimle doğal olarak benimsenmiş yönetim arasında farklar vardır.
Her ikisinde de olumlu ve olumsuz yanlar vardır. Ama doğru olan
yol da, nasıl olursa olsun seçimle oluşturulmuş yönetim şeklidir. Eğer
seçimle oluşturulan yönetimde doğal olarak benimsenmiş yönetimin
nitelikleri varsa en doğrusu bu olur. Ama unutmamak gerekiyor ki,
doğal önderliğin sahip olduğu mitsel konum da ciddi zaaflar doğurmuştur.
Her neyse, seçimi şöyle düzenledik. Birincisi MK’ya girmek için
%50 den fazla oy almak şart. Bu Yönetimin örgütten sağlam bir destek alıyor olması gereği böyle bir desteğe sahip olmayan yönetim
yönetemez.
İkincisi MK üye sayısının üst sınırı yok, alt sınırı 5. Şayet ilk seçimde bu 5 sayısı ortaya çıkmazsa ikinci bir seçimle eksikleri tamamlayacağız. Eğer burda da tamamlanmazsa, komite sekreterleri MK
ya girecekler. Her hâlükârda örgüt destekli ama kademelere göre
zayıflamış bir yönetim oluşacak.
Bir başka önemli noktada, taslakların altında imzası olan beş kişi,
seçimler boyunca ne kendileri, nede diğer adaylar hakkında lehte
veya aleyhte propaganda yapmayacaklar.
Bundan amacımız, kimin seçilip seçilmemesi konusunda örgüt
iradesine hiçbir müdahalede bulunmadan bu iradenin şimdiye değin
oluşmuş olduğu şekliyle ortaya çıkmasını sağlamak. Olumluysa da
olumsuzsa da. Yeter ki gerçek durum bizlerin hiçbir müdahalesi olmaksızın ortaya çıksın. Bu bağlayıcı bir karar değil, sadece bir anlaşma ama söz konusu beş kişi buna uyuyor.
Şimdi gelelim sana söylediklerime. Ben aday olan ve gösterilen
herkesin aday olmasından yanayım. Senle yüz yüze konuşabilsek ve
düşündüklerini berrakça anlatabilseydim, senin de aday olmanı sağlık verirdim. Bu düşüncemi sana telefonda anlatamadım. Ve ben
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sana “sen kabul ediyor musun?” diye sordum. İşin tuhafı sen de bana soruyordun. Tuhaflık yok tabii. Senin tutumun çok doğal. Ama
bunları sana anlatamadığım ve işi berrak hale getiremediğim için de
canım çok sıkkın. Bu dışarıyla görüşme benim görevimdi. Ama tam
bu sırada gribe tutuldum. Ve bugün yarın derken tam 15 gün hasta
yattım. Senle konuşma işi de gene şans yardım etti en son ana kaldı.
Halbuki, biraz daha erkenden temas kurabilseydim ve birkaç kez
konuşabilseydik belki de farklı bir durum olurdu.
Senle konuştuğumuzda, seni çağırıp çağırmayacağımızı soruyordun ve adaylık sorusunu bana dayandırıyordun. Aslında adaylık işi
çağrılıp çağrılmamakla doğrudan ilgili değil. O seçimden sonra düşünülecek bir şey. Ayrıca ben seni çağırmamak yanlısıyım. Zira oraları bırakman anladığım kadarıyla yanlış olur. Bunu ancak ileride
düşünebiliriz. Mektubundan çıkardığımı söylediğim buydu. Şunu aklımdayken söyleyeyim. Eğer ikinci seçimi yaparsak adaylığını koy.
Hiç tuhaf karşılanmaz. Gerisi ondan sonra düşünülecek.
Bu seçime karışmıyor görünen tutumumu bilmem anlatabildim
mi? İstediğim, tek tek her üyenin seçeceği yönetimi belirlemesi ve
bunun sorumluluğuyla sahip çıkması. Eğer bu olmazsa otoritenin son
derece cılızladığı demokrasinin, berrakça kavranmadığı halde sonuna kadar şeklen var olduğu bir durumda örgüt yönetilmez. Merkeze sahip çıkmadan hep ondan bir şey bekleyerek, yapamayınca isyan ederek işler yürümez. Merkezlik yapan iyi olsun kötü olsun örgüt
içerisinde güçlü savunuculara sahip olmalıdır. En güçlü sahip çıkma
da insanın en özgür biçimde, hiçbir engelle karşılaşmadan seçim
yapabildiği bir durumda çıkar.
Akla şu gelebilir: Güçlü alternatif seçildikten sonra desteklerini
pekiştirir. Benim derdim de bu noktada. Bugün örgütte yönetim için
sorumluluğunu sonuna kadar paylaşabileceğim ve ileri hedefler koyup elbirliği ederek yaptıklarıyla konumunu pekiştirecek bir ekip olduğuna inanmıyorum. Böyle bir ekip var olmuş olsaydı, bütün gücümle propagandasını yapar, seçilmesini sağlamaya çalışırdım. Ama
ben eski yönetimi dahi böyle görmezken, geriye kalanları hiç böyle
göremem kuşkusuz. Yani kefil olabilmek olanaklı değil. Dolayısıyla
ileride insanların bizi kandırmış demesine neden olmamak için seç e-
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nekleri sonuna kadar açmak, sorumlulukları sonuna kadar paylaşmak ve yarın da ağlaşmamak gerekiyor. Böyle bir sorumluluğun bugün böyle bütün üyelerce paylaşılması aynı zamanda her bir üye
açısından daha da reşitleşmeyi getirecektir. Kampanya konusunda
da ayrı şeyi söylüyordum. Örgüt sorunlarını enine boyuna tartışmak,
bir şeyler üretmeye zorlanmak üyelerimizi daha reşit kılacaktır diyordum. Bu ne kadar gerçekleşti, bilemiyorum. Umduğum kadar iyi gitmedi. Ama sanırım en azından bazıları açısından olumlu gelişmeler
oldu. Eğer bu gelenek yaşamaya devam ederse, edecek, etmemesi
için hiçbir neden yok, iyi bir örgüt olmaya devam edeceğiz.
Şimdi seçimlerle bir adım daha atıyoruz. Bu kuşkusuz tuhaf bir
seçim oluyor. Bilinen MK seçimleri Kongrelerde seçilmiş delegeler
arasında ve belirlenmiş tezlere dayanarak yapılır. Bizse işi ortada
yapıyoruz. Görünürde ne delege var ne de tez. Ayrıca gizlilik sorunu
tümden ortada yok. Bu sonuncusundan başlamalı.
Adayları bütün üyelere açıklamakla gizliliğe aykırı bir iş yapıyoruz.
Polis olan ya da konuşan herhangi bir üye MK’yı böylece polise bildirebilecek. Bu ciddi bir mahzur. Seçimi delegeler arasında yapmakla
bu mahzur gizli bir örgütte asgariye indirilir. Ama biz öyle yapamıyor,
azamiye çıkartıyoruz. Birincisi üye sayımız oldukça az. Diğer yandan
gerek yakalananların verdikleri ifadeler ve gerekse tartışma kampanyası boyunca bizzat GMK üyelerinin yazılarında kendilerinin GMK
üyesi olduğunu ister istemez ortaya koymuş olmaları şimdiki
GMK’nın bütün üyelerini açık etti. Yani eskisinin gizliliği hiç kalmadı.
Yenisini gizli oluşturmak ise örgütün bütününün görüşünün gerekli
olduğu bir koşulda olanaklı değil. Yanlış bir temelde egemen olmuş
olsa da güven sorunu diye bir şey var. Bu çerçevede bütün üyelerin
katılmadığı ama itiraz da edilemeyecek bir seçim yapmak şimdiki
yapımız çerçevesinde olanaklı değil. Zira, örgüt temel örgütlere, hücrelere dayanmıyor. İtiraz edilemeyecek bir delege seçimi yapabilmek
bu durumda olanaklı değil. Eğer hücrelere dayalı bir yapımız olsa idi,
bunların kendi içlerinde yapacakları seçime kimsenin bir itirazı olamazdı. Ama hepsi –yukarıdan oluşturulmuş organlar ve birkaç hücrede bir delege seçimi yapıldığında seçimin düzenlenmiş olduğu
iddiaları ortayı karıştıracaktı. Aynı konferans için yapılan spekülasyonlar gibi. Bunların baş üreticisi de F.Yıldız.
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Tüzüğüme göre Konferans, komite temsilcileri, KK, MK ve uzmanlık temsilcileri ve MK’nın davetlilerinden oluşur. F.Yıldız bugün çıkıp
bu maddeye katılmadığını söylüyor. (Örgüt anlayışını görüyorsun?
İşine gelmediğinde daha önce kendisinin yaptığı tüzüğün geçersizliğini anlatacaksın! ) Çünkü diyor, komiteler Merkez tarafından oluşturulmuştur ve dolayısıyla konferans delegelerinin hepsini Merkez tayin
etmiş olmaktadır. Bu tam bir zırva. Dün bu tüzüğü yaparken farklı bir
durum mu vardı sanki? Bu tür itirazlar oyunbozanlığın ta kendisi.
Ama işin gerçek yanı da seçilmiş hiçbir organın olmaması. Hele hele
örgütte bir yığın farklı görüşün olduğu bir koşulda. Merkezin yönetebilme ve temsil kabiliyeti kadar, yerel komitelerin de aynı sorunu var.
Dolayısıyla, otoritelerinin oluşabilmesi için seçim onlar açısından da
şart. F.Yıldız’ın yaptığı türden “çamurluklar” bu zemin üzerinde ses
çıkartabiliyor. Dolayısıyla sivrisinekle uğraşma yerine bataklıkla uğraşmak çok daha doğru. Yani örgütsel yapıyı tüzüğe uygun hale getirmek şart. Ama özel olarak Merkezin seçimi ne tartışma yaratmalı
ne de örgütsel yapının düzenlenmesini beklemeli. Bu durumda tek
kestirme yol da bütün üyelerin seçime katılması. Gizliliğinse bir ölçüde ihmali. Bunu kabullenmek örgütün hayatiyeti açısından daha elzem. Ancak seçilenleri açıklamayacağız. Bu bir derece işi örter.
Ama aday azlığı konusunda da pek geçerli değil.
Tez konusuna gelince: Ortada tez yok görünse de yaptığımız tartışmalar sırasında savunulan görüşler ve konferans kararları birilerimiz açısından, yani bunları savunanlar açısından tezlerdir. Bu arada
GMK’nin çeşitli konulara ilişkin olarak aldığı kararlar ve yayınlarımızda yazılanlar da tezlerimizi oluşturmaktadır. Yani kimin ne düşündüğü ve düşünmediği, yapmak istediği ve istemediği en azından bir yıl
süren tartışma boyunca ortaya konulmuştur. Bu tezler bütünlük kazanmış geniş bir çerçeveye ulaşmış durumda değildir. Ama herhangi
bir iddiası olan herkesin görüşü bilinmektedir. Oylar bu görüşlere
verilecektir. Bunları bilmek isteyen de zahmet edip şimdiye değin
sirkülasyonları ve yayınlarımızı okumuş olmalıydı.
Bunlardan daha öte bir tez, bundan sonra ancak siyasal bir program olabilir. Bu konudaki görüşlerimi sirkülasyonlarda yazdım. Anlayacağın ilk bakışta var olan görünüm gerçeğin kendisi değil. Kısmi
de olsa ortada tezler var. Seçimler bütün bunlar hakkında davranış
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biçiminde bir görüş beyan etme olacak. Konferans kararlarının örgüt
çoğunluğu tarafından nasıl algılandığının ifadesi olacak. Hayırlı olsun.
Şimdi yoldaş, son GMK toplantısına döneyim. Bu toplantı yalnızca
“seçim” maddesiyle yapıldı ve yukarıda anlattığım kararlar alındı. Bu
toplantının sonunda ben bütün GMK üyelerini aday olarak önerdim.
Amacım örgütü bunca zaman yönetmiş olan kişilerin mutlaka bu seçimlere katılması ve üyelerin kendileri hakkındaki oysa değerlendirmesini görmeleri şeklindeydi. Aslında bunlardan hiçbiri benim “destekliyorum, seçilmelidir” diye gösterdiğim adaylar değildi. Karşıyım
da demiyorum, yandaşım da. Yalnızca seçime katılmalarının şart
olduğunu düşünüyordum. Kim seçilirse de itirazsız razıyım. Beraber
veya altında çalışırım. Benim bu önerimden sonra, F.Yıldız “ben bu
öneriyi kabul etmiyorum, ve adaylığı reddediyorum, düşüneceğim”
dedi. Diğer yoldaşlar ayrıca kendilerinin aday olduklarını sekretere
bildirdiler. F.Yıldız’sa düşündü, düşündü ve aday olmamaya karar
verdi. Böylece yıpranmadan kalacağını hesaplıyor herhalde. Bu arada eski ilişkilerini de bir yandan canlandırmaya çalışıyor. Var olan
Karadenizlilerin çoğuyla yakın kontakta. Bize bok atarak sempati
toplama peşinde. Bir zamanlar aynı işi, Karadeniz’de, bizim devrimci
olmadığımıza kadar vardırmıştı. Şimdi de aramızda sosyalizm anlayışında farklılıklar olduğundan dem vuruyor. Allah sonunu hayırlı
etsin.
Bu zamana kadarki mücadelemizde epeyce şey öğrendik ve gelenekleri gelişen bir örgüt olduk ama F.Yıldız gibiler hâlâ örgüt adamı
olmayı öğrenemediler. Örgüt onun dilinde bir süs gibi duruyor. Örgüt
ifadesinin en geniş biçimde ortaya çıkmasını sağlayacak bir yönteme
itiraz etmek, kimin örgüt iradesi tanıdığını, kimin kendisini örgütle
eşitlediğini ortaya koydu. Biri Hulki idi, yolunu ayırdı. Diğeri de
F.Yıldız’dır. Bu yoldaş bugüne değin gönül rahatlığıyla örgüt iradesine tabi olmuş değil. Lafa gelince en keskinlerini etmekten geri kalmıyor. Ama Halef’in deyişiyle bu seçim işi tam turnusol kağıdı gibi oldu.
Herkesin yüzünü ortaya çıkardı. Ne enteresan şeyler oluyor, bir bilsen. Anlatmakla bitecek gibi değil. Örneğin Nasır “boş oy verin” propagandası yapıyordu. Bir iki kişi de ona yandaş göründü. Ama bunun anlamının ne olduğu ortaya konulunca ne diyeceğini bilmez hale
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geldi. Arasının en iyi olduğu insanlarını saldırısına uğradı. Hikâyeler
biter gibi değil.
Yoldaş, parmaklarım gerçekten yoruldu. Epeyce de geç bir saat
oldu. Umarım önemli bir şeyleri unutmamışımdır. Şimdilik hoşça kal.
Ufaklığı benim için öp. A yoldaşa da komünist selamlarımı ilet. Göreceğin tüm yoldaşlara birer birer selamlarımı söyle. İsim yazmıyorum.
Yazmışım gibi ilet. Hasretle kucaklarım seni.
C.K. 4 Mart 1984. İstanbul.
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AVRUPA KOMİTESİ’NİN
10 Kasım 1984 TARİHİNDE “K” YOLDAŞLA YAPTIĞI TOPLANTINIIN TUTANAĞIIDIR.
Avrupa Özel Organı
K yoldaşın talebi üzerine görüşen Avrupa Komitesi, K’in organ
önünde durumunu açıklama talebini kabul ederek 10 Kasım 1984’te
görüşmeyi gerçekleştirdi. İlk söz K yoldaşa verildi. (Toplantı yönetimini Ş yoldaş yaptı.)
K- "Ben Türkiye’ye yönelik görevi, önce gayri resmi olarak Z'den,
sonra resmi olarak S’den öğrendim. Bu karara karşı takındığım tavrı
kavramak zor olabilir ama anlatmaya çalışacağım.
12 Eylül öncesi MK’dan Y arkadaşla pratik sorunlardan kaynaklanan sorunlarım vardı. 12 Eylül sonrası da bu sorunlar devam etti. 12
Eylül sonrası ülke dışına alınmamın gerekçesi aslında korunma esprisi değildir. Korunma mantığıyla dışarı çıkarılması düşünülenlerin
listesinde ben önce yoktum. Görevimin gereği olarak bunu biliyorum.
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Hareket içi sorunlardan haberdar edilmemiştim. Bu türden bilgileri
aşağıda (ülke dışında) öğrendim.
Türkiye’deyken bir MK üyesi ile görüşme isteğim Y tarafından
reddedildi. F.Y ile görüştüğümde ise Y tarafından nerdeyse sorguya
çekilmiştim. Böylece Y’ye güvenim kalmadı.
Ülke dışına çıkmayı kabul edişimin nedeni, ülke dışına çıkmış
olan MK üyelerini bildiğimden, dışarıdaki MK üyeleriyle konuşup,
tartışabilme fırsatı olduğunu düşünmemdir. Aşağıda iki arkadaşla
(MK'dan) görüşme fırsatım oldu. Birisi abu Murat. Lafımı bile dinl emeden, içerdeki yoldaşlara, teşkilata güvenmek gerekir diye kestirip
attı. Hayal kırıklığına uğradım. Abu Şerif ise, ben anlatıyordum, dinliyordu ama "tartışmama kararı aldık" diyerek susuyordu. Orada, içeride gelişen olumsuz gelişmelere müdahale edilmesini söyledik ama
sonradan öğrendik, açık bonolar verilmiş vs...
Aşağıdan Avrupa'ya gelirken, yoldaşlara, "ben teşkilat kararıyla
mı Avrupa'ya gidiyorum yoksa karım için mi?" diye herkesin içinde
sordum. Teşkilat kararıyla gideceğimi söylediler. Burada ise karımın
durumundan dolayı getirildiğim söylenildi.
S, tam üyeli MK toplantısı için aşağıya giderken, ben Y ile ilgili tartışmalarımı ve durumumu ona bildirdim. Aşağıda tartışılmasını istedim. Tartışacağına dair bana söz verdi. Oysa orada benim tartışmalarımı aktarmadı. (Daha önceki sözü: "S, Y ile uzlaştı.”)
Konferansa katılmayı kişi olarak istedim. Ya da Avrupa'dan bir arkadaşın konferansa katılmasını talep ettim. Böyle olmadı ve ben
yeterli, ikna edici bir cevap alamadım.
Y arkadaşın özeleştirisi yerine geçecek bir yazısı bugüne kadar
elimize geçmedi.
Konferans sonrasında, seçim gününe kadar benim elime konferans kararları ya da belgeleri geçmemişti. Ben buna rağmen oy kullandım. Aslında bu yanlış idi.
Bugün, seçim sonucunda, MK'da kişi olarak kendisine güvenmediğim bir kişi var. Bu güvensizlikle verilen görevi kabul edip Türki-
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ye'ye gitsem, oradaki insanların başına dert olurum, bu nedenle verilen görevi kabul etmiyorum.
Z- "Seçim döneminde Konferans kararları gelmişti. Ben sana verdiğimi sanıyorum."
K- "Ben seçim döneminde konferans kararlarını okumadım. Elime
geçmedi."
S- "Türkiye'den Avrupa'ya dönmeden önce K’e kararı ilettim. Geldiğimde K’i düşündüğüm gibi bulamadım. Bir tuhaf buldum. Hastalık
gibi bir şeyler çıkmıştı ama hastalık benim bildiğim K’i bu duruma
getiremezdi.
Kararı kendisine ilettikten sonra K görevi kabul etti ve gidecek diye biliyordum. Çünkü görevi duyunca hiçbir itiraz getirmedi. Fakat
22-7-1984; Avrupa Komitesi toplantısından sonra, işin pratik yanını
ve örgütlenmesini konuşmaya başlayınca, K açıktan olmasa da karara karşı itirazını belirtmeye başladı. Açık konuşmadığı için, anlattıkl arından çıkarabildiğim sonucu sordum kendisine: “Yani Türkiye'ye
gitmek istemiyor musun?” şeklinde. Göreve ilk itirazlarının nedeni
olarak şöyle diyordu: “Babadan kalma yöntemlerle bu iş yürümez.
Biz bu zamana kadar bu işi böyle yürütmeye çalıştık. Burada hazır
olanaklar varken, biraz kendimizi teorik olarak eğitmek gerekir. Sen
de buradasın, bu konuda yardımcı olursan kendimizi biraz geliştirir
öyle gideriz Türkiye'ye.” Bu gerekçelerin 'masal' olduğunu belirttim ve
kendisiyle tartışıp kısa bir süre tanıdım kendisine. Bu süre sonrasında tekrar görüşmek istedim. Bu gerekçelerle görevi kabul etmemenin, ‘bu işleri bıraktım’ anlamına geleceğini söyledim. ‘O zaman otur,
bunları yaz” dedim.
Bugünkü gerekçeleri farklılaşmış. Ama bunlar da dayanaksız. Bir
kez Y MK'ya seçildi mi seçilmedi mi, bu konuda kimseye bir şey anlatmadık. Eğer Y yönetimdeyse, bu göreve örgütün en azından %
50'sinin oyuyla gelmiş olması gerekir. Bu da örgütün %50’sinin ona
güveni demektir. İkincisi, eğer bu örgütte birilerinin görüşlerine ilişkin
eleştirilerimiz varsa, yazı yazılır ve MK bunu iç sirkülasyona sokmak
zorundadır.
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Y'nin bir özeleştiri yazısı var. Daha önce de bir yazısı vardı ama
bu yazıda hataların hem tamamını kabul ediyor (üstelik kendisine
yönelik çok fazla acımasız davranarak),hem de bir yandan da dolaylı
yoldan beni bu hatalara ortak ediyordu. Tartışmamız üzerine bu yazıyı sirkülasyona sokmaktan vazgeçti. Sonra yeni bir özeleştiri yazı sı
yazdı. Bu yazı da kendisine yönelik daha acımasız davranıyor ve
MK(PB)’nun yaptığı bütün hataların tek sorumlusu olarak kendisini
gösteriyordu. Ayrıca Y'nın MK ve Konferans kararlarında da imzaları
var.
Y'ye güvenilir, güvenilmez. Bu sübjektif bir sorundur, kişilere göre
değişir. Ve herkes hakkında bu yargı değişik olabilir.
“Y, sana boyun eğdi” diye bir iddia var. Bu iddia dayanaksızdır.
Niçin boyun eğsin? Ben Y'ye ne herhangi bir zorlamayla, ne tezgâhla, ne de kulisle boyun eğdirmedim. Ama Y bir şeylere boyun eğdiyse, bunun tek nedeni devrimciliktir, komünistliğidir. Bu işi böyle sürdürmenin doğru olduğuna inandı ve öyle davrandı.”
İ- "Durumun bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu bildirip
bir açıklama yapmak istediğini bildirdi. "Seçim zamanında konferans
kararları Türkiye’den henüz gelmişti. Ben oy kullanmadan önce
Z'den telefon görüşmesiyle ama detaylı olarak (bir telefon görüşmesinde olabilecek detayda, özetlenmiş olarak) öğrendim. K'in eline bu
kararların geçmemesini anlayamadım."
K yoldaşa, şimdiki konumunu organa tarif etmesi ve ilişkilerini
hangi düzeyde tutmak istediği soruldu:
K- "Ben Avrupa'da Kurtuluş örgütünün görüşlerini savundum ve
bugün de bu görüşleri hâlâ savunuyorum. Bu çelişkili gibi geliyor
ama durum bu. Ben bu arkadaşla (Y ile) birlikte çalışamam. Y, 4 sayfalık bir özeleştiriye imza atarak senin (S kastediliyor) nazarında bu
yeterli görülebilir. Sen görüşlerini örgüt içinde tartışıp kabul ettirebilirsin ama benim için bu yeterli değildir.
Örgütün iradesinin tezahürü sorununa gelince, şöyle düşünüyorum. Üyelerin niteliklerini tartışmayacağım. Ama Y'ye verilen % 50'lik
güveni Y'ye mi yoksa sizlere (İ.Halef ve S kastediliyor) duyulan gü-
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vene mi tekabül ettiğini bilmiyorum. Bunca hatadan sonra bu arkadaş aday dahi olmamalıydı, örgüte bir şans tanımalıydı.
K- "Benim bugünkü konumum şöyle ele alınmalıdır: Ben bugünkü
durumum la, örgüt üyeliğinden istifa etmiş, Kurtuluş’un ideolojikpolitik hattını savunan bir insanım. Avrupa’da görev verildiği takdirde
kabul edemem. İsveç’te yapabileceğim bir iş olursa yapabilirim. Fakat şimdilik Avrupa Komitesi’nden görev talebim yoktur, zamanı gelince ben isteyeceğim."
10 KASIM 1984. Stockholm.
Toplantıya katılanlar: S, İ, Ş, B, Z, K. 89
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BELGELER DİZİSİ
ÜZERİNE
YAZIŞMALAR
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KURTULUŞ - BELGELER
Asım ÖZ. 2. 01. 2021.
Bir dönemi anlamak, kavramak ve tarihle
yüzleşmek için daha da önemlisi bugün ve geleceği komünizm çerçevesinde kazanmak için
böylesi belgelerin toparlanması, derlenmesi ve
kitap haline getirilmesi isabetli ve önemli olmuştur. Bu külliyatın hazırlanmasında katkıları olan başta Sevinç
Ayçiçek ve İ.Metin Ayçiçek yoldaşlar olmak üzere diğer katkıları olan
tüm yoldaşların değerli emekleri için sonsuz teşekkürlerimi iletirim.
Belgeler üzerine değerlendirme yapmayı isteyişimizin başat yanı
yalnızca geçmiş bir dönemin analizinin önemi ve gerekliliği değil,
kapitalizmin yıkım ve kirliliğinin, otoriter-monarşik ve faşizm eğiliminin karanlığının dağıtılması mücadelesine bir nebze de olsa katkı
sağlamak ve buna ulaşmak için de doğru ve uygulanabilir bir alternatif olan adına-aslına uygun bir komünizmin inşası saikiyledir.
Elbette çok özneli olan ve yoğun yaşanan olaylar toplamını anlatan belgelerin değerlendirilmesinde nesnelliğe azami dikkat göstermek istesek de öznelliğe düşmek (nesnellikle bağlantılı öznellik dışında) ve yanlışlar, hatalar, eksikliklerin yapılması da diyalektik ol arak olağan olacaktır. Yine 4 yıllık bir tarihi ile başlamış olan 40 yıl
öncesi konu ve olayların bugünkü seviye, gelişmişlik ve düzeyi ile
değerlendirmenin avantajları olduğu da unutulmamalıdır. Elbette bir
dönemi kendi tarihselliği içinde değil de bugün değerlendirmenin de
nesnellik, öznellik ve ideolojik, teorik, politik, örgütsel olarak dezavantajlı olabileceğini de ayrıca unutmayalım. Çünkü Marks’ın özgün
ifadesi ile “Tarih işini tam yapmaktadır.”
Özellikle şu açıklamayı yapmak geçmişi diyalektik olarak aşmak
ve bugünün ve geleceğin Devrimci Marksizm çerçevesinde kazanımı
için ciddi önemde olduğunu düşünüyoruz. Kurtuluş içinde örgütsel
sorunların çıktığı koşullarda ülke içindeki merkeze karşı fiili bir muhalefet hareketinin sorumlularından biri olarak bugün gelinen noktada
tüm olumsuzluklardan bana düşen payını reddetmeden rahatlıkla
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özeleştirimi veriyorum. Böylesi bir tavır o dönemde bizden istenilen
özeleştiriyi vermememiz ve tavır olarak doğru bir noktada olmamızı
ortadan kaldırmaz. Bu durum bir çelişki gibi gözükse de bizce konuya derinlikli baktığımızda bunun bir çelişki olmadığı görülecektir.
Böylesi bir tavır nesnellik olarak tüm olumlu ve olumsuzlukların sorumluluğunu ortaklaştırdığımız noktada bugün ve geleceğe sağlam,
doğru gelenekler bırakılmasını sağlayacaktır.
Yazıların muhtevası ile ilgili birkaç açıklama ve tespit yapmanın
da diyalektik olarak doğrulara ulaşmak için önemli olduğunu düşünüyoruz.
İdeolojik, teorik, politik, örgütsel seviye ve düzeyin 40 sene önceki
yetersizliğinden kaynaklı yanlışlar yapmak (örneğin Troçkizm veya
Bürokratik devlet kapitalizminin çok daha önceleri dünya literatüründe olmasına rağmen, özellikle Stalinizm’in belirleyiciliğindeki Türkiye
solunda bazı istisnalar dışında bu konular yer bulmamıştır) doğal ve
olağan karşılanabilecek olsa da, (örneğin geçmişin değerlendirilm esinin isteminin reddi, üyeliklerin askıya alınması vb “arınma” olarak
tasfiyecilik bilinçli iradeyi bir tasarruf olarak yapılmıştır.)
Yaklaşık bütünsel olarak 10 yıla tekabül eden Kurtuluş içindeki
sorunlar öyle bir noktaya gelmiş tıkanmış ki, en hafif tabirle, kişilerin
birbirlerini yercesine karşılıklı kişisel hegemonya, egemenlik savaşına dönmüştür. Böylesi bir noktada kişilerin tavır alışları ve düşünsel
şekillenmeleri Marksizm’in devrimci bilgi ve kavranışı, sınıfsal yan,
kültürel kodlardan kaynaklı iradeyi zaaflardan kaynaklı olabileceği
için biz değerlendirmemizi, (sonuçta kişiler savunsa da) o fikirlerin
kendilerinin değil de anonim, kolektif olduğu için bizde fikirlerin üzerinde analiz-analitik yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz.
Yine yapacağımız değerlendirme de nesnelliğin önemini reddetmesek de “Cehennemin en karanlık noktaları uygun olduğunda taraf
olmayanlara ayrılmıştır” sözünden hareketle Devrimci Marksizm ve
Komünizmden yana taraf olduğumuzu da öncelikle ve özellikle belirtelim.
Bu önemli gördüğümüz girişten sonra Belgelerin değerlendirmesine geçiyoruz. Öncelikle böyle bir değerlendirmeye en başat, temel
konu ve olayları ele alarak başlayacağımızı belirtelim. Dört kitaplık
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Belgelerde diyalektik bir tasnif yaparsak birinci kitap Kurtuluş içindeki
sorunların başlama mahreçlerini kapsamaktadır. Diğer üç kitap bu
birinci kitaptaki konu ve olayların geliştirme ve derinleştirmesini kapsamaktadır. Biz de değerlendirmeye birinci kitaptaki önemli gördüğümüz yerlerin alıntısını yaparak başlayıp, diğer kitapların da yorum,
analiz–analitiği ile devam etmek istiyoruz.
“Siyasal mücadelenin bu aşamasında kendilerine çeşitli sıfatlar ve
rütbeler takan siyasi gruplar, dönemin koşullarına uymakta yeterli
bilinç ve inisiyatif gösterememiş, bir yıl gibi kısa bir zaman içinde
ezilmişler, çözülmüşler ve gelişimleri kesintiye uğramıştır. Proleter
sosyalist hareket dışındaki bütün siyasi gruplar varlıklarını koruyamaz hale gelmişlerdir.” (1.Kitap sayfa 54.)
“Türkiye solunun bu aşamasında daha çarpıcı bir özellik gösteren
proleter sosyalist hareketimizin şimdiki durumu, onun tek doğru alternatif olduğunu göstermiştir” (Sh.55)
“Faşizme karşı mücadele ise sonuçta pasifist teslimiyetçi bir tavır,
diğer yandan ise küçük burjuvazinin sınıf karakterine uygun tipik biçimler göstermiştir. İntikamcı içgüdüsel tepkiler giderek bireysel teröre dönüşmüştür” (Sh.57 )
“Proleter sosyalist hareketimizin sosyalizmin asıl ve temel sorunlarının çözümü için bu dönemde sürdürdüğü teorik çalışmaları, tutarlı
ideolojik mücadelesi, kalıcı ve ilkeli birlik çabaları, propaganda, ajitasyon ve örgütlenme faaliyetlerinde gösterdiği bilinç ve inisiyatif,
kısaca onun sağlam ve tutarlı ideolojik, siyasi rotası belirli bir özellik
göstermiştir. Bu dönem her şeye rağmen hareketimizin ile bütün revizyonist, oportünist ve küçük burjuva radikal hareketlerin arasındaki
ayrışma ve saflaşma hızlanarak devam etmiştir.” (Sh.57 )
Öncelikle bu temenniler gerçek olsaydı en çok sevinenler bizler
ve herkes olurdu hiç kuşkusuz. Ama hayat çoğu düşündüğümüz veya istediğimiz şekilde dizayn edilmediği için egemenlerin saldırısı
Kurtuluşa geldiğinde varlığın korunamadığını o dönemi yaşayan bütün insanlarımız gördü. Adeta cımbızla çekerek diğer siyasetlerle
farkımızı göstermek klasik bir teselliden başka bir anlama gelmez.
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Evet, 12 Eylül ile birlikte Türkiye sosyalist hareketi 12 Eylül öncesi
gücüne rağmen (İşçi sınıfı içinde güç olmadığından veya proletarya
partisi yaratılmadığı koşullarda diğer geniş küçük burjuva kitlenin
hemen çökertildiği açıktır) hiçbir direniş göstermeden bütünlüklü bir
yenilgi yaşamışlardır. Kurtuluş da dâhil hemen tüm siyasi hareketl erin kendilerini aklamak noktasında yenilgiyi kişilere bağlamaları
(özellikle de polisteki tutumlara bağlı olarak ele almaları) en uç noktada da örgütsel yenilgi olarak ifade etmelerini getirmiştir. Diğer tüm
siyasetler ideolojik, siyasi olarak ayakta kaldıklarını övünerek açıklarlarken, Kurtuluş’ta yukarıdaki alıntılarda da görüldüğü gibi onlardan
geri kalmayarak bütünsel yenilgiyi kabullenmediği gibi, Kurtuluş’un
tek doğru alternatif olduğu belirtilmektedir.
Biz açık ve net olarak söylüyoruz, tüm sosyalist hareketler ve Kurtuluş ideolojik, teorik, politik, örgütsel bütünlüklü bir yenilgi yaşamışlardır. (Bu durum elbette bütünüyle ideolojik, teorik, politik, örgütsel
olarak özellikle Kurtuluşun bu alanlarda hiç doğruları olmadığı anl ama gelmez, bu bilimsel de değildir.) Bu nesnel durumdan kaçmak bu
görüşü savunanları rahatlatır belki ama yalnız dönemin kaybedilmesini değil, daha da önemlisi, bugün ve geleceğin kaybedilmesini getirecektir ve hiç tereddütsüz getirmiştir. Eğer bugün güncelleme adına,
teknoloji vb. bunlar öne çıkarılıp, kapitalizm ve alternatifi komünizm
çok zorunluluk sonucu gündeme geliyorsa, devlet aparatının vahşeti
görülmeyerek her şeyi AKP ve Erdoğan’la başlatmak, bitirmek asal
politika olmuş ise, büyük bir sosyalistlerin yıkımı yaşanırken ( Devrimci Marksizm ve adına-aslına uygun komünizmin yıkımı değil) bu
devasa yıkıma alternatif olarak yalnızca sosyalist demokrasiçoğulculuğu alternatif olarak göstermek, Gorbaçov’un başlattığı
Glasnost ve Perestroyka politikalarını adeta bir kurtuluş olarak savunmak, Komünist Enternasyonal’in savunulmaması vb, o dönemin
yaşanan yenilgisine bütünsel yenilgi denmemesi ile organik bir ilişkisi
olduğu açıktır.
Yine faşizme karşı mücadelenin işçi sınıfı öncülüğü ile birleşik işçi
cephesi ile kazanılması dışında başka bir alternatif olmadığı halde (
askeri diktatörlüğe karşı yenilgi de bu olumsuz durumdan kaynaklı
olduğu açıktır) küçük burjuva egemenliği ile faşizme karşı tekil fiili
başarılar olsa bile sistem olarak cuntanın darbelerine küçük bir dire-
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niş göstermeden teslimiyet sınıfsal olumsuzluğun sonucudur. Bu
sınıfsal durumun egemenliğinden dolayı rekabetçi küçük burjuva
anlayışlar sonucu Kurtuluşu da intikamcı, bireysel terörden azade
olamamıştır.
Yenilginin en temel nedeni 12 Eylül öncesi bir açık diktatörlük ve
giderek faşist diktatörlüğün geleceği (kamyonun uçuruma gidişi m etaforu kullanılarak) tespit edilmesine rağmen ve öndeki arabanın
çarpışması arkadaki araba için bir uyarı denmesine rağmen eğer
hemen önemli hiçbir tedbir alınmamışsa (Yazı Kurulunun dışarıya
çıkarılması dışında) bu durum sınıfsal olarak küçük burjuva anlayışın
başat olarak örgüte egemenliği sonucudur. Elbette güçlü bir cuntanın
saldırısına karşı hiçbir zarar görmemek mümkün değildir, ama bu
derece bütünsel yenilgi ve yıkım yaşanması iradevi yanlışlar sonucu
olmuştur.
Devam ediyoruz. Eğer böylesi bir yenilgi, yıkım yaşanıyorsa biril erinin bu duruma karşı olmaları ve bazı isteklerde bulunmaları ve tavır
almaları doğal olacaktır. İşte GK-KÖ olarak ortaya çıkan bir grup
sorumluluğu olan (statülü veya değil) yoldaşın özellikle geçmişin
değerlendirilmesini istemeleri ve bunu şu çerçevede programa bağlamaları görülmüştür.
1- Örgütlenme Üzerine 15 alt başlıkta konular.
2- Çalışma Tarzı Üzerine 11 alt başlıkta konular.
3- Devrim Anlayışı Üzerine 5 alt başlıkta konular. (Sh.78-79).
Bütün bu konular, Kurtuluşun dönemi ve geleceği kazanması için
çok önemli konular olmasına rağmen ve rahatlıkla belirli bir program
çerçevesinde, zamana yayarak tartışmaya açmanın önünde hiçbir
engel yokken, bu konular hiç dikkate alınmayarak (sanki önceden
karar verilmiş gibi ki sonradan bu yoldaşlara 12 Eylül hizbi denilmesi
bu tasarrufun fırsatının beklendiği ve böyle bir fırsat çıkınca da tasfiye çok doğal olmuştur) ve bu yoldaşların bu konuları içeren yazılarına da hiç önem vermeyerek üyeliklerini askıya almaları ve bunu
“arınma” olarak ifade etmeleri de bilinçli amaçlarının teyidi olmuştur.
Bu yoldaşların adeta feryatlarına gözler, kulaklar kapatılmıştır. “Bu
ne menem iştir! Eğer biz öteden beri bu niteliklere sahipsek hareket
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neden bize yazıyı verene kadar bir eleştiri yöneltmedi? Bu nasıl yoldaşlık ilişkisidir? Hele eğer hizipsek bizi dıştalamak için niye yazı
verilene kadar beklendi? Elde delil yoktu da bu delili mi oluşturdu?
Yok, eğer biz yazı verilene kadar olumlu nitelikler sahip idiysek, nasıl
oldu da bu yazı ortaya çıkınca böyle birdenbire kurt adam haline
geliverdik. Bu nitelikler gizliydi de başkaları da, biz de farkında değil
miydik yoksa?” (Sh.106). Elbette adeta Pandora’nın kutusu açılmış
ipin ucu kaçmış, macun tüpten çıkmış şekliyle devamı gelmiştir. Hareketin bugüne gelmesinde katkıları olan yoldaşlar ihraç edilmişler,
yetmemiş olacak ki, Troçkist, Menşevik, burjuvazinin beşinci kolu,
Truva Atı, legalist, anarşist, politik perspektiften yoksun, inkarcı vb.
olarak suçlanacaklardır. Yine suçlama hız kesmeden devam etmiş
“Fakat vakti zamanında yeterince tartışıldığı gibi bu görüşün derinleştirildiğinde kaçınılmaz olarak Troçkizme ve uvriyerizme varacağını
iyi bilirler. Ancak bütün oportünistlerde olduğu gibi oportünizm ve
hizipçilik batağına giren bu insanlar da görüşlerini açıklıkla ifade
edecek teorik bir cesarete sahip değillerdir.” “Örgütlenme ve çalışma
tarzı konusundaki farklılık, Bolşevizm ile Menşevizm arasındaki farklılık kadar açıktır. Proletaryanın tarihsel rolü ve öncülüğü konusunda
ise proletarya sosyalizmi ile Troçkizm ve uvriyerizmin utangaç savunucuları arasındadır.” (Sh.239) Bu saldırılar o dönem de değil başka
bir dönemde olsa Stalinizm’e rahmet okutur kıyımların olması hiç
sürpriz olmayacaktır, demek ki bizler uyumuşuz herhalde proletarya
partisi yaratılmış ve cuntayı yıkacak hale geldiği halde.
Dün birlikte olduklarınla çok doğal bir tartışma istenilmesine rağmen karşı-devrimci denilen bir noktaya getirilmesi hız kesmeden
devam etmiş. Her şeye karşın örgüt içinde bir çoğunluk grubu ve
buna karşı şu ya da bu şekilde azınlık grupları oluşmuştur. Çoğunluk
grubu her şeye karşın hareketin genel çıkarlarını ve geleceğin kazanılmasını ön planda tutarken, azınlık grupları bir eğilim halinde daima
kendi çıkarlarını ön planda tutmuşlar ve kendilerini doğrulama çabası
içinde olmuşlardır. (Sh.266) Tek bir şey söylemek yeter kocaman bir
“pes” diyoruz.
Tasfiye yalnız insan menşeli olmamıştır. “1981 Eylül’ünden itibaren yurtdışında Dış Büro tarafından çıkarılan Sosyalist İşçi’nin elde
edilen ilk üç sayısının incelenmesinde, bu yayının tarihsel köklerim i-
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ze ideolojik siyasi rotamıza, program ve tüzük ilkelerimize ve tüzükte
belirtilen Dış Büro amacına uygun bir faaliyet sürdürmediği anlaşıldığından, bu durumun derhal düzetilmesi için ilgililere talimat gönderilmiş ve bu yayının sorumluluğu Dış Bürodan bir kişiye verilmiştir.”
(Sh.267). Ne diyelim kendin çal kendin oyna tam bir demokrasi şöleni.
Bu GK-KÖ oluşturan yoldaşların geçmişin değerlendirmesi için
uzun bir alt başlıklarla bu konuları tartışma istemleri bu konulara hiç
değinilmeden, önyargılı bir şekilde 3-5 kişilik Öncü İşçi grubunun
Kurtuluş grubuna küçük olmak saikiyle girdikleri ve bunu devam ettirdikleri gibi sığ, hiçbir açıklayıcı olmayan suçlamaları bilinçli bir tavır
olup başka söyleyecek bir şeyleri olmayanların hezeyanları olup gerekçe üretmede mahir oldukları, yukarıda işi bu yoldaşlar için karşı
devrimci noktaya getirir şeklindeki açıklamaları olduğu için de böylesi
değerlendirmelerin de sürpriz olmadığı açıktır.
Analoji uygunsa dananın kuyruğunun koptuğu yer işçi sınıfına
gitme konusunda başlamış devam etmiş ve bizim gördüğümüz kadarıyla da bütün arınma, ihraç, tavsiyenin arkasında başat olan bu konudaki temel ayrılık olmuştur.
İşçi sınıfı yerine küçük burjuva tabakalar arasında çalışmayı haklı
göstermek için Lenin’in “bütün sınıflar arasında çalışmak gerekir”
şeklindeki sözlerine başvurulmuştur. Lenin’in bu sözleri söylediği
dönemde zaten sosyalistler sınıf hareketinin başını çekmektedir ve
bu sırada Ekonomistler işçi sınıfının ekonomik mücadele içinde kendiliğinden siyasi bilinç kazanacağını savunmaktadır. Yani sınıfla bağların kurulmuş olduğu koşullar söz konusudur ve diğer sınıf ve tabakalar arasında çalışmanın asıl nedeni de siyasi gerçekleri işçi sınıfına açıklayabilmektir.
Bu değerlendirmede çok inceltmeden bütün gücümüzle değil de,
esas gücümüzle gitmek dense de veya yalnızca bunlardan vazgeçtik
işçi sınıfına gitmek denilse de düşünce bazında içselleştirilmediği için
elbette çeşitli (mantıklısı da dahil) gerekçeler üretilerek işçi sınıfına
gitme anlayışı pratikte de hayat bulmayacaktı. Nitekim böyle olmuştur. Kolay, hatta kendiliğinden örgütlenen küçük burjuva ve gençlik
içinde var olma, güç olma öne çıkarılmış, özellikle DY’nin gençlik
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içinde gücü ile kıyasıya rekabete girilmiş, faşizme karşı mücadele
devam ederken, bunu bırakalım, sınıfa mı gidelim apolitik durum
savunulmuş, sendikal faaliyet bırakalım proletarya partisinin yaratılmasına katkıyı sendikaların kendi otantik faaliyetleri bile dikkate
alınmadan sendikaların yönetimini ele geçirmek ve mali olanaklarından yararlanmak temel anlayış olmuştur. Bu durum öyle nettir ki,
hiçbir özelliği olmayan muhbirler bile sorumlu olarak sendikalarda
çalışmışlardır. Yine sınıftan uzaklık öyle tezahür etmiş ki, sendika
seçimlerinde işçi ağırlıklı TKP yanlılar değil de DY’liler desteklenmiştir. Sanki gücümüzün yüzde 90’nını işçi sınıfının örgütlenmesine ve
geri kalanını diğer sınıflar arasında çalışmaya sarf etmişiz gibi, elimizdeki azami gücün işçi sınıfının örgütlenmesi için kullanılması görüşünün Uvriyerizme yaracağı söylenmektedir.
Yine merkez hizip (artık bu kadar olumsuzluktan sonra bu tabiri
kullanmak yanlış olmayacaktır) hızını alamayarak 12 Eylül koşullarında mücadeleden kaçanların daha önceden kimsenin haberi olmadığı yeni görüşler icat ederek ayrılık yarattıkları, örgütü tasfiye etm eye çalıştıkları, burjuvazinin beşinci kolu oldukları, hatta daha da ileri
giderek demokrasi anlayışlarının “apoletli 12 Eylülcülerden” farksız
olduğu iddia edilmektedir. Bir kez daha bağırarak “PES” diyoruz.
Merkez hizip dur durak bilmeden güzellemelerine devam ediyor.
“12 Eylül öncesinde doğru ve doğal olan bazı esneklikleri göstermeyeceğiz diyoruz. Bu, hoşgörülü olmayı bir kenara koyuyoruz demek
değildir. Ancak hoşgörünün sınırları daralmıştır. Çünkü ülkede siyasal koşulları kökten bir değişikliğe uğratan 12 Eylül Askeri Diktatörlüğü hoşgörünün sınırlarını geniş tutmamıza izin vermiyor.” (2. Kitap.
Sh.46.) ne diyelim zaten bütün tavrınız böyle şekillendi, devam edin
demekten başka bir söz bulamıyoruz.
Öyle bir siyasi garabet yaşanıyor ki insanlar eleştiride bulundukları için atılmıyorlar! Eleştiriyi geri alıp, hadlerini bilmezlik ettiklerini
kabul edip özeleştiri yapmadıkları için atılıyorlar. Bir siyasi garabet
durumda hayalindekini gerçek sanan küçük burjuva anlayışın sonucu
merkez hizbin Mayıs 1982’de “parti inşa örgütü” olma kararı almasıdır.
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Bir de merkez hizbin artık elde kalan küçük olumlulukları da reddederek hazırladığı yeni programda bir siyasi program değil de, reformist cunta karşıtlığı eylem programı hazırlaması bu döneme kadar
yaptıkları tüm yıkıcı tasarrufların aynası olmuştur. Tüzüğe disiplin
maddesini eklemeleri de karşı olan kim varsa onların ihracı için konulmuştur.
Bir başka olumsuz tasfiyeci tutumda ayrılmaya adeta zorlanan ve
sonuçta atılan GK-KÖ’ye tam üyeli toplantıda alınan “GK-KÖ’yü lağvederek Kurtuluşa katılmaları çağrısına” merkez hizbe muhalefet
edenlerin bazılarının da olur vermelerine bizim katılmadığımızı söyleyelim. Eğer adeta varlık–yokluk şeklinde bir dönem yaşanıyorsa ve
nitelikli bir organ veya kişilerden oluşan böyle bir grubun kendi varlığını da devamı ile birlikte, birlik konferansı istemi en doğal hakkı olup
bunun gerçekleştirilmesi mümkünken küçük burjuva örgütçülük oynamak yerine proleter birlikçi anlayış başat olsaydı böylesi bir konferans bir dizi olumsuzluğu ortadan kaldıracağı gibi yeniden birliği de
sağlayacaktı. Kaldı ki seçilmiş olmayan kendi kendini atayan bir
merkezin hiç olmazsa böylesi eşit koşullarda örgüt fetişizmine düşmemesi gerekirdi. Ama kişisel inisiyatif ve gücünün kaybolmasından
endişe edenler böylesi bir yıkımın sorumluları olmuştur. Örgütcülük
değil de proleter komünist örgütün kuralları ve tüzüğünün doğru işlemesinin tek ölçütü yoldaşça güvendir, bu ortadan kalktığında gönülsüz, zorla, özeleştiri verilip merkez hizbin isteği gerçekleşmiş olsaydı yani GK-KÖ kendisini lağvederek katılsaydı sorunlar çözülmeyecek daha katlanacaktı.
Merkez hizbin bu tarz yıkıcı ve tasfiyeci tutumu üzerine GK-KÖ’lü
arkadaşların şu açıklamaları doğruyu ifade etmektedir.
“Açıkça görülmektedir ki merkez hizip elindeki yetkileri, kendi hizbinin mensuplarını belli görevlere getirmek için kullanmış, bunun
dışındakileri ‘askıya aldık’ diyerek kolektif iradenin dışında bırakmış,
yalnızca, kendi yaptığı program ve tüzüğü kabul edenleri-kendi ‘statü’lerini vererek-kolektif iradenin içine almıştır. Diğerlerinin ‘statüleri’
ise iptal edilmiştir. Yani programıyla, tüzüğüyle kendi ‘yeni’ örgütlenmesini kurabilmek için ‘eski’ örgütlenmeyi lağvetmiş, tasfiye etmiştir.
Merkezin bu işlem için getirdiği gerekçeler,’statü’lüler arasından fire-
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ler çıkması, öte yandan ‘statüsüzler’ arasında ‘statü’ye layık olanlar
olması ve örgütlenme içinde ‘statüsüzlerin’, ‘statülülerin’ üzerinde
olduğu durumların ortaya çıkması şeklindeydi. (2. Kitap. Sh.153.)
“Bu pratik ve örgütsel tasfiyeciliğin temelinde ise, merkez hizbin
‘Kasım 1981 Uzak ve Yakın Geçmişin Değerlendirilmesi’ -gizli özeleştirisi- aracılığıyla hareketimizin resmi ideolojisinin yerine başka bir
ideolojinin, küçük burjuva sosyalizminin geçirilme çabaları, yani ideolojik tasfiyecilik yatmaktadır. Bu ideolojik tasfiyecilik, proletaryanın
tarihsel rolü, proletarya ve diğer sınıflar ile komünistlerin ilişkileri konusunda, proletarya tabanına oturmayı ‘diğer sınıflara karşı görevler’
uğruna ertelemek biçiminde; siyasi mücadele konusunda programını
Cuntaya karşı siyasal mücadele yani ‘demokrat’ bir programa indirgeme, ulusal sorun konusunda ayrı örgütlenme hakkını reddeden
sosyal-şoven bir çizgi izleme; örgütlenme ve partileşme konusunda
örgüt içi demokrasiyi işletmeyen, proletarya dışında, proletaryadan
kopuk ‘proletarya partisi’ kurma çabaları vb. biçimler de kendisini
gösterdi. Geçmiş yayınlarımıza ve Sosyalist işçiye karşı takınılan
tavır da aynı olgunun parçalarıydı” (2. Kitap.Sh.207)
Bütün yukarıdaki tasfiyeci sürece rağmen nedamet getirmiş olsalar gerek Mayıs 82 Raporunda Tasfiyeciler önderliğin hataları olarak
şu tespitleri yapıyorlar:
a. Örgüt içinde hizipçi eğilimlerin, güç dayatma ve dengeciliğin
hakim olması. Görüş ayrılıkları ve farklılıklar bir türlü açığa çıkarıl amamış, iç çatışmaların kaynağına inilememiş, bu zaaflar aşağıdan
yukarı ve yukarıdan aşağıya kapalı bir tarzda yansımıştır.
b. Dolayısıyla merkez, örgütün nabzını tam olarak elinde tutamamış, sorunların çözümüne organlar ortak edilememiş, açıklık ilkesi
hayata geçirilememiştir.
c. Her şeye karşın örgüt içinde bir çoğunluk grubu ve buna karşın
şu ya da bu şekilde azınlık grupları oluşmuştur. Çoğunluk gurubu her
şeye karşın hareketin genel çıkarlarını ve geleceğin kazanılmasını
ön planda tutarken, azınlık grupları bir eğilim halinde daima kendi
çıkarlarını ön planda tutmuşlar ve kendilerini doğrulama çabası içinde olmuşlardır. (2. Kitap. Sh.283)
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Merkez hizip adeta el yakıcı ve egemen ulus sosyalistleri içinde
bir laboratuvar olan ve Kurtuluşu diğer Türk sosyalistlerinden ayıran
Ulusal sorunda da sosyal-şoven bir anlayışa düşerek domino etkisiyle süreci tamamlama aşamasına gelmişlerdir.
Merkez hizip, Türkiye sosyalistlerinin ulusal sorundaki geleneksel
tutumlarının sadık bir savunucusu olduğunu hatırlatan “ünlü” örneğini
sunar. Kars’ta komite kurulacaksa biz kurarız, Urfa’da komite kurulacaksa biz kurarız, diyerek rengini belirtmiştir.
Dolayısıyla, teorik ve pratikte yapılmış olan hatalar seksiyon örgütlenmesinin reddine ulaşmıştır. Seksiyona ilişkin olarak GMK-İÖ
Raporunda “özetlenerek” şu ifade yer almaktadır: “Ek program ayrı
bir parti programı, özerklik ayrı bir parti, seksiyonun yönetici komitesi
ayrı veya ikinci bir “Merkez gibi kavranmamalıdır.” Bu sosyal şoven
tavır, şunu da söyleyerek “Komünist her yerde ve her zaman komünisttir” sözü ile tahkim edilmiştir. Bu tutum bize bugünkü TKP vb.
ulusalcı siyasetlerin Kürt sorununda görüşlerini hatırlattı. Sosyalşoven yanlarını örtmek için bu siyasetler Kürt hareketlerini sınıfsallığı
reddettiğini ve emperyalizmle uzlaştığını belirtmektedirler.
Evet, komünist her yerde ve her zaman komünisttir, ama ezen
ulusa mensup komünistler ile ezilen ulusa mensup komünistler arasında bir güven sorunu olması doğal ve kaçınılmazdır. Ezilen ulus
komünisti, komünist olmasının yanı sıra aynı zamanda boyunduruk
altında bir bireydir. Hatta Kürt emekçileri, Türk emekçilerinin hak ve
özgürlükleri vb yoksunlardır. Lenin, “Zayıf ve sömürge ulusların emperyalist devletler tarafından yüzyıllardır boyunduruk altında tutulması, ezilen uluslardaki emekçi yığınların, ezen uluslara karşı yalnızca
düşmanlıkla dolup taşmasına yol açmakla kalmamış, üstelik genel
olarak ezen uluslara ve hatta onların proletaryasına karşı bile güvensizlik duymalarına yol açmıştır.”
Ulusal sorun konusunda bir başka yanlış gördüğümüz tespit, proletaryaya gitme olayı ile ulusal sorunu karşı karşıya getirip, sanki
birinin varlığı, diğerine engelmiş gibi ele alınmasıdır.
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“Proletaryanın çıkarlarının öne çıkarılması bir başka biçimde de
ulusların kendi kaderini tayin hakkının geri plana itilmesini olanaklı
kılabilmektedir.” (3.Kitap. Sh.197.)
“Bu teze (Yalnızca ve bütün gücümüzle işçi sınıfı içinde çalışma
yapılması) bağlı kalarak faaliyetlerimizi rasyonel bir biçimde sürdürmeye kalkıştığımızda en azından hiçbir ileri unsurumuzu Kürdistan’a
göndermememiz gerekmekteydi.” (3.Kitap. Sh. 198.)
Bu alıntılarda gösteriyor ki teorik bir tezi, pratik saikiyle ele alıp
pratiğin teorisi yapılmaktadır. Sorun konunun fikirsel bazda kavranmasındaki yanlış bakıştır. Lenin’in başka bir dönem için söylediği
(İşçi sınıfı içinde yeterli güç olduktan sonra emekçilere gidilmelidir
tezi) tezi her dönem için söylenmiş gibi ele almak bilinçli bir durumdur. Elbette yeterli güç olmadığı noktada istenilse de zaten bu mümkün değildir. Ama o dönem bazı yoldaşlar bu yanlış tezden (emekçilere gitme) hareket ettiği için güç olunması durumunda da işçi sınıfına (sendikalar dışında buna daha önce değindik) gidilmediği için bir
tane bile kadro düzeyinde proleter çıkmamıştır. Başından beri söylenen proletarya partisinin yaratılması için küçük bir adımın atılmadığına o gün de, bu gün de baktığımızda rahatlıkla görürüz. Ayrıca Kürdistan’da da işçi sınıfı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Bir başka teorik yanlış ve kırılma ‘Sosyal-emperyalizm teorisi’ ile
yapılmıştır. Kurtuluş Sosyalist Dergi’de yedi sayı süren “Sosyal Emperyalizm ‘Teorisi!’ Yeni Narodizmin Teorisidir” başlıklı yazıda kapsamlı bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Konuya önemli gördüğümüz ve bugünü de ilgilendirmesi anlamında ele alacağımız için kısaca değineceğiz.
“Sosyal–emperyalizm savunucularıyla, Sovyetler Birliği’nin tarihsel gelişimini ele alarak tartışma yürüten yazı, Sovyetler Birliği’nde
geri dönüş olmayacağı sonucuna varıyordu.
“Sosyalist ekonominin tarımda, sanayide ve ticarette hakim olması ve dolayısıyla, kapitalist ekonomiyi yeniden üreten maddi şartlarla
birlikte kapitalist ekonominin tasfiye edilmesinden sonra; bir başka
deyişle, komünizmin ‘ilk’ evresine ulaşılmasından (ekonomik ve toplumsal anlamda), ekonomik zorunluluk, toplumun komünizm ‘üst’
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evresine hareketi yönündedir. Kapitalizme geri dönüş mümkün değildir.”
Ortodoks bir Stalinizm tutkusu, tek ülkede devrim olabilse de,
sosyalizmin inşa süreci tek ülkede kurulamayacağı için yani bir dünya devrimine ihtiyaç olduğunu görmesi mümkün olamamıştır. Elbette
o dönemin teorik düzeyi bu yanlış (geriye dönüş olamayacağı) görüşler için belki bir anlayış göstermeyi gerektirebilir. Ama gelinen
noktada hala bu ülkeleri (reel sosyalizm, dejenere olmuş işçi devleti,
sosyalist diktatörlük) şu veya bu ölçüde sosyalizm olarak görülmesi
(literatüre bürokratik devlet kapitalizmi teorisinin girmesine rağmen)
bizce geçmiş çizginin bütünüyle reddi olacağı endişesi ve tutarlılık
gereği devam etmektedir. Oysa Marksizm için önemli bir ilke olan
radikal eleştiri yapılsa ve sonuçlarından korkulmasaydı,1929-30 süreci proletaryanın ekonomik ve siyasi olarak mülksüzleştirildiği, artı
değeri kullanan ve denetleyen bir sınıf olan bürokrasinin egemen
sınıf olarak sermaye birikiminin sahibi olmasının görülmesi zor olmayacaktır.
Önderliğin bütünüyle yurtdışına çıkartılması kararı bütünüyle bir
zaaf olmuş, önderlik fonksiyonlarıyla bağdaşmayan bu tutum örgüt
içi çatışmaları hızlandırdığı gibi, kendilerinden en fazla yararlanabilecek bir dönemde örgütün “başsız” kalmasına yol açmıştır. (3.Kitap.
Sh.66.)
Bir taraftan olup bitenlere karşı olmaktan, ’fişek gibi’ harekete
geçmek gerektiğinden… söz edilmekte, diğer taraftan içerdeki arkadaşları daha da coşturan ve fütursuzlaştıran mesajlar ileterek “kendilerini her konuda desteklemekten” bahsedilmekte, “ne yaparlarsa, ne
ederlerse” kendilerine “açık bonolar” sunulmaktadır. (3.Kitap. Sh.67)
Bu tespitlerin önemini dikkate aldığımızda diğer bir kısım merkezin pragmatik yanlarını rahatlıkla görmemiz zor olmuyor. Önce Yazı
Kurulundan bir üye merkezden ayrıldığını belirtmesine rağmen üyelikten de ihraç edilmesi sağlanmış, daha sonra merkezdeki bir üyenin
GK-KÖ’lü yoldaşları ikna için beş günlük görüşme talebinin reddedilmesi bu üye ile ilgili belgelerden öğrendiğimiz kadarıyla ayrılmasını sağlamak için her türlü olumsuzluğun yapıldığı da nesnel olarak
bakıldığında rahatlıkla görülecektir. Ama bu merkez üyelerinin ihracı
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ve ayrılmasının temel saiki ise işçi sınıfına gitme ve komünizm savunuları ile merkez çoğunluğun ayrışması noktasında olmuştur.
Bu yoldaşın şu değerlendirmeleri de konunun arka plan saiklerini
ve derinliğini göstermektedir.
“Merkez çoğunluğunu oluşturan yoldaşlar, GK’yı oluşturan yoldaşların, en azından bir kısmının çağrı kararımıza uygun biçimde örgütümüze dönmeye ikna olacaklarına inanıyorlardı. Bana, daha doğrusu onlara bu fırsatı sudan bahanelerle onun için vermemişlerdir.
Eğer bunun aksini olacağını düşünselerdi, beş gün değil, daha uzun
zaman tanıyacaklarına kesinlikle inanıyorum. Anlayış bu yoldaşları
kazanmak değil onlardan kurtulmak olduğu için bu kadar katı davranılmıştır.” (4.Kitap. Sh.92)
“Bu süreçte, ‘hizbin başı’ nitelemesiyle dışlanan eski merkez üyesine ek olarak diğer merkez üyesi de tasfiyeciliğe karşı bayrak açmıştı. Onun, GK’lılarla tartışmak üzerine istediği beş gün süreyi bile
GMK çoğunluğu, ‘tasfiyecilikte beş gün dahi gecikmemek! için’ kabul
etmedi. Böylece konferans bir kere daha ‘atılan’ örgütten ihraç edilen
GK’lıların katılımı olmadan gerçekleştirildi.” (4.Kitap.Sh.195)
“ihraç vb. tasfiyeci uygulamalarla tarihin tekrarlanmasının temelinde yatan ve belirleyici olan, tasfiyecilikle uzlaşmaydı. Kendileri de
tasfiyeye uğrayan eski merkez üyeleri, ‘birlik sağlamak’ adına, tasfiyecilerin örgüt dayatmasına teslim olmuşlar, tasfiyecilerin oluşturduğu yeni örgütlenmeyi örgütsel platform olarak tanıyarak tasfiyecilikte
uzlaşmışlardı.” (4.Kitap. Sh.195.)
SONUÇ YERİNE
Belgeler nesnel olarak kavrandığında bir laboratuvar işlevi olduğu
görülecektir. Bütünsel olarak baktığımızda öncelikle şunu belirtelim.
Özellikle 12 Eylül ile birlikte Merkez ideolojik, teorik, politik, örgütsel
önderliğini kaybetmiştir. Bu durumun yaşanmasında sorumlu olanlar
arasında olumluluk, olumsuzluk noktasında farklılıkla olsa da bütünsel bir yenilginin sorumluları da bütün merkezdir. Ayrıca diğer kadro
ve taraftarların bu duruma ya hiç ya da yeteri kadar müdahalede,
basınçta bulunmayarak merkezi caydırmayı bile sağlayamadıklarını
da görmek nesnel bir değerlendirme olacaktır.
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Gelinen noktada ciddi bir yıkım yaşanan dönemin olumsuzlukları
orada kalsa çok büyük sorun olmayabilirdi, ama o dönem yaşanan
olumsuzluklar ders alınmazsa bugünü ve geleceği de belirleyecek,
etkileyecektir.
Bugünden baktığımızda o dönem yaşanan yıkımvari ciddi olumsuzluklar bugüne şöyle yansımıştır. Kısa kısa değinip geçiyoruz ,tüm
ilgili olanların düşünüp yeni üretimde bulunmalarının önünü açmak
için.
- O dönem için adeta tabu şeklinde “kahraman” olan önderlik bugün yer yer en hafif tabirle “lanetle” anılmaktadır. İki anlayışının yanlış olduğu noktada nasıl bir doğru üretilecek böylesi yaşanmışlıktan
sonra muamma.
- İstisnalar dışında yoldaşça güven, sevgi vb. yerine kıskançlıklar,
ön yargılar vb. başat durumdadır.
Burjuva ilişkiler ve yaşam tarzı kapitalizmin varlığıyla teorize edilerek savunulmuş, sosyalist ilişkiler ile aynılaştırılmasının gerekçesi
olmuştur.
- Bireyselliği reddeden kolektivizmin zaafı içselleştirilmediği noktada diğer uca savrulmuş bireycilik ve bencillik başat olmuştur. Adeta
Komünizm için olmazsa olmaz olan paylaşma, dayanışma unutulur
hale gelmiştir.
- Komünist örgüt ve insan yaşamını zehirleyen ikamecilik, bürokratizm, sekt olma, tekkecilik egemen anlayış olmuş, “yetki için rekabet, üstünlük için yarış” ilkesi başat ilke olmuştur.
- İşçi sınıfına yarı gönüllü yaklaşım, ondan kopuşu getirmiş, o dönemde işçi sınıfının yükselen mücadelesinin olumlu avantajı ile proletaryanın komünist partisinin yaratılmasının şartları değerlendirilm eyerek kaçırılmıştır. Eğer bugün kararlı ve militan bir mücadele örneği
veren madenci ve metal işçileri yalnız kalmış istediklerini alamamışlarsa ve işçi sınıfı içinde din ve ırkçılık yoğun yaşanıyorsa işçi sınıfının komünist partisinin yokluğundan kaynaklıdır.
- O dönemde doğru bir tavır olarak birlikçi olarak örnek gösterilen
Kurtuluş kendi içinde bölünerek 10 a yakın sayısıyla da başa geç-
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miştir. Daha da olumsuzu bu bölünmenin bir kaçı dışında suni bölünme olduğu açıktır. Birçok yoldaş gönüllü olmasa da başka yapıl arın içinde zorunlu yer almışlardır. Bir kısım yoldaşlar da tümden kendi dünyalarına çekilmişlerdir.
Belgelerde de görülen yıkım şeklindeki olumsuzlukları okuyan ve
o dönemi fiili olarak yaşamayan ve bu durumdan bilgi sahibi olmayan
yoldaşların ciddi bir hayal kırıklığı ve moral çöküntüsü yaşamaları da
doğal olacaktır.
NE YAPMALI
Bu değerlendirmeye bütünüyle baktığımızda karanlık bir tablo
çizdiğimizin farkındayız. Zaten bir dizi olumsuzluklar yaşanırken bir
de bu karanlık tablonun moral bozucu olduğunu da biliyoruz. Ama
elimizde bütünsel bir Devrimci–Marksizmin klavuzluğu varsa düşsek
de kalkmayı biliriz yola devam ederiz, etmeliyiz.
Elbette Kurtuluşun hepimizin tarihine önemli katkısı ve bir dizi bütünsel olumlulukları asla unutulmamalı. Ama gelinen noktada Kurtuluşun zaten merkezi bir yapılanması olmadığı için ve bütünsel yenilginin telafisi için Kurtuluş diyalektik olarak aşılarak Enternasyonal bir
bakış açısıyla hareket edilmelidir.
Ayrıca Kurtuluş içindeki suni bölünmeyi aşmak için ciddi bir çaba
içinde olunmalı, dün özellikle Sovyet ve Çin eğilimlerinden dolayı
sağlayamayan birlik bugün bu eğilimlerin genel olarak kalktığı nokt ada sosyalistlerin birliği için azami çaba içinde olunmalıdır. RSİDİP’in
birleşik bir parti paradigması unutulmadan. Ya da bu gerçekleşmez
ise komünist bir işçi sınıfı partisi yaratılması için güncelliği de atlamadan diyalektik olarak çaba içinde olunmalıdır. Küçük olmaktan
korkulmamalı sağlam niteliğin küçük de olsa (Bolşevik Partisi küçük
çevrelerler başlamış devrim, sosyalizm boyutlarına ulaşmıştır. Çin
KP 50 üye ile başlamış 300 milyon üyeye ulaşmıştır devrim döneminde) rahatça büyüyebileceği bu örneklerden de rahatlıkla görülm elidir.
Elbette bu değerlendirmemizin sanal, imaj dünyasında çok karşılığı yok gibi görülmesi sürpriz olmayacaktır ve bunların temenni ve
ütopyacılık olarak görülmesi de zor olmayacaktır. Ama unutmayalım,
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Marksizmin ütopyası yolumuzu her daim aydınlatmıştır, aydınlat acaktır.
Sonlandırırken bütün bu görevleri layıkıyla taşıyacak gençleri
(komünizme kazanılmış ve kazanılacak olan) önemsemeli göreve
davet etmeliyiz. Çünkü yeniye açık, sorgulayan, yıpranmamış, araştıran vb. gençliğin alameti-farikasıdır.

KURTULUŞ

533

Bayram IŞIK
Facebook, 31 Aralık 2020.
1-2 ay öncesiydi Zeki abi (Samsunlu Zeki) söz etmişti. 7 kitaplık
İsmail abinin (Ayçiçek) Sevinç ablanın katkılarıyla hazırladığı Kurtuluş
belgeleri ve ek kitaplarını Hayri’den
geçen hafta ancak temin edebildim.
Bir haftadır gömülmüşüm... (okumayı
özlemişim bizi). Bu gün bitirdim.
Canım çok acıdı...
Metin abiye sözüm yok... Sağ olsun olanı, bilmediğimizi paylaşmış.
Canım acıdı, çünkü 'Belgelerin' duygusu yok... Her yazıda bir samimiyetsizlik, haklı çıkma kaygısı, 'Ben' ağırlığı...
Demem belgelere değil aslında...
Belgelerdeki duygusuzluğa... Yakalananlara dair 'kaptırdık'... sözü... o kadar ağırıma gitti ki... Malı kaptırmışlar gibi... 'Zayiat' vermişler... Sanki harmanda buğdayınızı yel götürdü... La, bunlar sizin yoldaşlarınız!
Biz sıradan militanlardık.. örgütümüze ve önderlerimize çok güvenmiştik. İçeride o 12 eylül zindanlarında 'Sizden' gelecek en küçük
iyi bir haber için kulağımızı gelen ziyaretçimizin şifreli bir mesajına
kulağımızı dayamıştık... Ne bilek biz 'zayiatmışız'...
Varsın öyle olsun da... bir kelamınızda da bu gün Dev-Lis’li gençlerin ve ezel ebet Kurtuluşçuların aklına yüreğine kazınmış yoldaşlarımız sizin 'Resmi' yazışmalarınıza (Necdet Adalı, Behzat, Kahraman...) girme şerefine nail olabilseydi. Sizin Belgelerinizde kişisel
çekişmeleriniz, kafa kollarınız, şeflik, hizip, kahrolası teorik mülaha-
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zalarınız var ama... Kurtuluş deyince... '12 Eylülün ilk idamı ve yiğidi
kim' sorusuna cevaben verilen Kurtuluşçu Necdet yok!
O belgelerdeki Kurtuluş biz değiliz. Biz 'Maraba' Kurtuluşçuların
böyle belgeleri yok.
Bizim belgelerimiz sokağa atılmışlıkta, Emniyette, Cezaevi direnişlerinde, mahkemelerde!...
Hayat bu...
Belki birileri de çıkar.
Yazgıları belgesiz... Hayatları belgeli Kurtuluşçuların hikayesini
yazar!
(Ahan da İsmail abiye bir yük daha!)
İyi yıllar…
Bayram IŞIK
abi sesimi duydun mu!??? (Bi Maraba!)
Metin AYÇİÇEK
Sevgili bayram, değerli yoldaşım,
sesini duymaz olur muyum? Çok sayıda yoldaşımızın sesidir sesin. Uzun süredir duyuyorum elbette bu isteği ve birlikte gerçekleştireceğiz bunu. Ama kesinlikle gerçekleştireceğiz. Hiç olmazsa bunu
başarmalıyız ve bunun için adımlar atılmaya başlandı. Öncelikle: Bu
tarihi sizlerin yazması gerekecek. Sokakta bedel ödeyen, emeğin
gerçek sunucuları yazacak.
Sınıflı sistemlerde kuraldır: Savaşta erler ölür, ama savaşı kazananların ismi anılır her zaman. İnsanın insan üzerinde kurduğu egemenliği kaldırmak için yola çıkanların, bilinçlerinde henüz söküp
atamadığı "iktidar" virüsüne karşı savaşanlar, kendi emeklerini ve
ödedikleri bedeli açık açık haykırmalıdırlar ki, "tarihi bireysel kahramanların" yazdığı yalanı yerle bir edilebilsin. Bunun yolu sadece bel-
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geler değildir. Onların etkisi azdır, inan bana. Esas olan sokak sokak, mahalle mahalle savaşan yoldaşlarımızın kendi mücadelelerini
kağıda dökmeleridir. Günümüzde bu daha da kolay. Şimdi bazı yerler adım attı bu isteğe. Gruplar kuruluyor mahallelerin kendi gerçek
tarihlerini yazmak için. Kayıplarımızı da bu mantıkla albümlere yerleştireceğiz, inanıyorum. Çünkü onların mücadele deneyimlerini içimizde yaşattığımız sürece onları gerçek anlamıyla anmış oluruz.
Süslü iki sözcük, ya da ışıklar içinde "uyumasını" dilemek yerine,
onların, insanlığın bu sonuncu kavgasındaki "eylemsel haykırışlarını"
yaşatmak zorundayız. Ve elimden gelen her şeyi onlar için vermeye
hazırım. Bunu başaracağız ve bu isimlerin hiç biri "isimsiz kahraman"
aldatmasıyla unutturulmaya kalmayacaktır. Onlar isimli kahramanlardır. BELGELER 5. KİTAP bitmek üzere. Ve onun Sunuş'unu lütfen
oku ve bana duygularını iletmeye hep devam et.
Sevgiyle kalın. Saygılar.
Bayram IŞIK
Abi en kısa zamanda sana yazacağım. ne tür çalışma yapı yor diğer arkadaşlar bi ön çiziş yaparsan bizde uymaya, eksiği varsa t amamlamaya çalışırız. Selamlar.
Metin AYÇİÇEK
Değerli yoldaşım, yazını bekleyeceğim. Bunu "söz" olarak alıyorum. İkincisi desteklerinize elbette büyük gereksinim var.
1- Belgeler biter bitmez, bu mücadelede kaybettiğimiz yoldaşlarımız için doğru dürüst bir ALBÜM hazırlamak istiyorum. Ama, "nur
içinde yatsın" islami inanışını "ışıklar içinde uyusun"a dönüştürüp
kullanarak değil. Andığımız kişinin adını, yani gerçekten adını haykırarak unutulmalarını (yani isimsiz kalmaların) engellemek; mücadelesini anlatarak gelecek kuşaklara onun deneyimlerini aktarmak, ailesi ile gerçek bağlar kurup bu damarın yeşerttiği kılcal damarların
bile kurumasını engellemek...
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2- Yerellerin kendi kalemleriyle yazılmış tarihlerini (onların da
ömürlerinin bitişini beklemeden) yazılı ve sözlü kayda geçirmek. Bunu mutlaka yapmalıyız. Şimdinin teknolojisinin verdiği olanakları da
kullanarak, yaşayanlar anlatmalıdır. Sokak sokak, mahalle mahalle,
kent kent kesinlikle her bir bireyi yazmalıyız.
Onları sadece "ışıklar içinde uyuttuğumuz" bir "isim soyisim" ve
bir "ölüm tarihi" olmaktan çıkarıp, deneyimleriyle, yanlış ya da doğru
düşünceleriyle, hedefleriyle bizden biri, bizim gibi biri, bizimle beraber biri olarak birlikte götürmeliyiz eylemlerimize.
"Yeni kuşaklara" , "onun, onlar için canını verdiğini" anlatarak günümüze ve geleceğe taşımalıyız. Geleceğe giden bütün yollara döşenmiş taşlar olduğunu unutmayalım.
Bütün resmiyetlerden uzak kalarak, bir gün mutlaka yeniden başlayacak olan mücadelemizin coğrafi planlarını, onların isimleriyle
hatırlamalıyız sokaklarımıza onların isimlerini vererek.
Değerli yoldaşım, şimdiden bilgi toplamaya başla, tanıdığın her
kaybımız için. Onların insan olduğunu unutmadan, övmek için methiyeler düzmeye çalışmadan, ama yanlışlarıyla, doğrularıyla, engell enemeyen öfkesi ya da bir sokak köpeği için ağlayabilecek kadar narin sevdası için her şeyi topla ve kaydet. Onların belki de henüz
doğmamış çocuklarına verebilecek hazinelerimizi koruyarak sürdürelim bu uzun yürüyüşü.
Sevgiyle kal. Saygılar.
Metin AYÇİÇEK’ten Bayram IŞIK’a

Sevgili Bayram, öncelikle yanıtın için çok teşekkür ederim.
Daha sonra uzun uzun yazmak üzere, şimdilik bir kaç kısa bilgi
vermek istedim. Şöyle söyleyeyim: Ben, oldum olası tarih araştırmalarına belge olabilecek hiçbir aracı reddetmedim. Bunu
yaparken hep iktidarı muhalefetle birlikte okumaya özen gösterdim. Ve resmî tarihlere hep öfke duydum. Onları, bir orman
içindeki, çıkışa giden bütün yolları silinmiş haritalara benzettim.
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Kaybolunca çıkış için büyük umutlarla açarsın onu. Sunulan
bütün önerileri takip eder, git denilen yerlere bin bir zorluk çekerek gidersin, ama sanki bir labirent içindeymişsin gibi, tekrar
kendini bir başka karanlıkta bulursun. Bir tesadüf sonunda çıkışı bulsan bile, bu deneyim, artık hiçbir haritaya güvenmemek
gibi bir başka olumsuz duygu hali ve bütün yardım önerilerini
reddedecek, güvensizlik gibi kötü kişilik oluşur insanda. Belki
de ikinci deneyinde ormana haritasız girersin, ama sonuç değişmez, yine kaybolursun. Ama bu kez elinde doğruluğunu
yanlışlığını tartışıp reddedebileceğin bir harita bile yoktur.
Olumsuza çekerek kendinle çatışırsın. Ve bir üçüncü denemeye yönelmeni engelleyen bir özgüven kaybı, kendine güven
duymama duygusu gelişir ayağına takılmış bir pranga gibi. Bu
özgüvensizliği yüreğinde atamayıp, ama hangi nedenle olursa
olsun ormanın içerisinden geçip ötesine gitme isteminde yine
de ısrar edersen, bu kez sadece haritayı değil, kendine güven
duygusunu da kaybederek, hedefini önemsizleştirerek, oraya
ulaşma iradeni terk edip, hedefe ulaşma istemini silip atmaya
çalışırsın. İşte buradan itibaren kişi, tersine döner. Ormanın
ötesine ulaşmanın olanaksızlığını bilinçte realize etmeye çalışır. Bu tür bir çabada en kestirme yol, hedefin gerçekliğini reddederek, onun bir fantezi ya da bir yanılsama olduğuna kendini
inandırma yöntemidir. Bu da kolay değildir. Bu konuda en sağlam ve kararlı yol o hedefin gerçekleşmeyeceğine; böyle bir
hedefin olamayacağına; öyle bir iddianın gerçek dışı olacağına
yönelik düşünce üretimini gerçekleştirmeye başlamaktır. Bu,
zaten çok fazla yapılmış olduğu için bu düşünceye ulaşmayı
hızlandıracak "örneklere ulaşmak" da zor olmaz. Yılları boşa
harcadık, olmayacak bir hayal peşinde koştuk durduk türü hesaplaşmalar, yanıtları hep olumsuz olan "keşke"lere ulaştırır bu
duygu durumu. Bunun da en güvenilir yöntemi, geçmiş ideallerimizin bütününe ince ya da kalın sözcüklerle küfretmek olarak
çıkar ortaya.
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AYÇİÇEK’ten

M.Kemal KAÇAROĞLU’na
13 Ocak, 2021. Çarşamba.
Değerli yoldaşım, öncelikle başın
sağ olsun demek istiyorum. Biraz rahatsızdım ve annenin ölüm haberini
yeni fark ettim. Üzüntünü paylaşmak
isterim, çünkü bunun çok zor olduğunu
biliyorum. Aslında sana başka bir konu
için yazacakken bu haberi öğrenmek ise gerçekten beni daha da
zorladı. Ama yine de hayat devam ediyor ve kaybettiklerimiz bize
yaşam boyunca yapmamız gerekenlerin bütününü yaşarken yapmamıza yönelik ciddi bir uyarı oluyor.
Değerli Yoldaşım,, sürmekte olan "KURTULUŞ-BELGELERİ" pdfkitap dizisinin önümüzdeki süreçte yayınlanacak olan bir ya da birkaç
kitabı MAHKEME SAVUNMALARI olacaktır. SAVUNMALAR-1'de
İlhami ARAS, M.Kemal KAÇAROĞLU, İsmet ÖZTÜRK, Şaban
İBA'nın savunmaları yer alıyor. SAVUNMALAR-2'de ise şimdilik sadece Atila KARAGÖZ'ün savunması bekliyor.
Ancak belli ki tarihimizin yorumlanmasına ışık tutacak olan savunmaların hâlâ eksikleri çoktur. Örneğin senin el yazması savunmanın kopyası sayfa 246'dan itibaren başlıyor. Yani ilk bölümde 1246. sayfalar arası toptan yok. İlhami’nin savunmasının el yazması
kopyası tam olarak var. Şaban'ın ki ve İsmet ağabeyin savunmaları
da tamam. Ali Demir'e yazacağım.
Senden ricam bana senin savunmanın 246. sayfası dâhil, bu ilk
bölümünü iletebilir misin lütfen. Biz el yazması olanları daktiloya geçiriyoruz. Ama sende daktilo edilmiş hali varsa bütününü bana ilet ebilirsen çok güzel olur. Bunu, daha sonra Hollanda'daki Uluslararası
Sosyal Tarih Araştırmaları Enstitüsü ve Vakfı'na aktaracağım. Bu
arşiv vakfı 96 yıldır aktif olarak çalışıyor. Bana bu konuda bir yanıt
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verirsen sevinirim. (Eğer elinizde daktilo iye yazılmış bir nüsha varsa
ve onu gönderirseniz çabamıza müthiş bir katkı sağlamış olursunuz.
Kendine çok iyi bak lütfen. Sevgiyle kalın. Saygılar.

KAÇAROĞLU’ndan AYÇİÇEK’e:
14 Ocak, 2021. Perşembe.
Selam yoldaşım. Mesajını dün akşam gördüm. Gece yazamadım
kusura bakma. Öncelikle başsağlığı dileklerin için teşekkürler. Ayrıca
sana da geçmiş olsun.
Değerli yoldaşım, savunmayla ilgili haberim olumsuz. Çünkü bende savunma yok! Tabii ki bunun sorumlusu benim. Benim fazla
önemsememem. Şöyle ki; Savunmamın fotokopisi bende vardı.
'1988' Kasım civarı Eskişehir cezaevindeki açlık grevinin '16' ıncı
gününde jandarma müdahale etti ve tüm koğuşları darmadağınık
etmiş.
'miş' diyorum çünkü müdahaleden kısa süre önce siyasi hareketlerin sözcülerini birer ikişer toplayıp sürgüne gönderdiler. Sabri Ok,
Rıza Altun, Muzaffer Ayata, Celalettin Can vs. Muzaffer ve Celalettin'' Amasya'ya bizde diğerleriyle on beş kişi kadar Antep'e sürüldük.
İşte o baskında bizim savunma da gitti. Arkadaşlara yük olmasın
diye Antep'ten iş çıkarmadım. Dışarı çıktığımda da pek ilgilenmedim.
Yani tarihsel değerini ihmal etmiş oldum.
Bu arada savunmanın yazımıyla ilgili paylaşmak istediğim bir nokta var. '1984' açlık greviydi Mamak'ta. Gelinen noktada çok kararlıydık. Nitekim grevin otuzuncu gününden itibaren her siyasetin öncülerinden bire r kişi olmak üzere on kişi kadar kitle den bağımsız ölüm
orucu kararı aldık. Ben içeri düştüğüm günden itibaren Dev-Yol'cu
arkadaşlara 'ölüm orucu da dâhil her türlü direnişte ismimi bana
sormadan başa yazabilirsiniz' demiştim. '42'. gün bitti. Kitlenin büyük
çoğunluğu Dev-Yol'cu olduğu için bitirmeye de onlar karar verdiler.!
Grev başlamadan önder durumunda olanları tek tek götürüp 'İstiklal
marşı' gibi yaptırımları kabul etmemizi istediler. Değişik siyasetlerden
arkadaşlar direndi çok kişi olmasak da.! Ben İtiraz edince on on beş
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asker yüzbaşı komutasında anadan doğma çırılçıplak yere yatırarak
üzerimi çiğnediler ve copladılar. Ve de öylesine çırılçıplak yarı baygın yerde sürükleyip tecritlerin önünden 'resmigeçit' yaptırarak (diğer
mahkûmlara gözdağı) hücreme bıraktılar. Çamaşır ve ayakkabılarımı
demir parmaklıklar arasından attılar. Bir hafta boyunca tuvalete biri
faşist iki kişi götürdü. Sırtüstü yatamadım ve bir hafta sonra deri değiştirdim. Savunmamı bu grevde ölebilirim diye yazmaya başladım.
O ağır koşullar içinde günde ortalama üç dört saat yazarak yarısından fazlasını yazdım.
Sevgili dostum, yıllara dayalı dostluğumuza dayanarak o günlerdeki ruh halimi anlatmaya çalıştım bu bahaneyle. Yoksa kendimi
anlatmak ihtiyacından değil, tahmin edersin.! Birbirimizi tanıyoruz..
Nasıl yaparız bilmem. Dışarıda birilerinde var mı bilmiyorum.
Sen nasılsın? Sen de kendine iyi bak. İyi çalışmalar.
Gülseren de sevgilerini iletiyor ilk hocasına. İyi çalışmalar. Yoldaşça ve sevgiyle kucaklarım.
Kaçar.

KAÇAROĞLU’ndan AYÇİÇEK’e:
14 Ocak, 2021:
Pandemi’nin dalgınlığı iki kez olmuş 'iyi çalışmalar'. İdare et.!

AYÇİÇEK’ten KAÇAROĞLU’na:
17 Ocak, 2021:
Sevgili Kaçaroğlu,
benim en eski ama hiçbir zaman eskimeyen değerli yoldaşım,
İlettiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Biliyorum ki zor bir zamanında sana yazdım ama buna rağmen yanıt vermen beni tahmin
edemeyeceğin kadar mutlu etti. Beni onurlandırdın, çok teşekkürler.
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Bende savunmanın ilk 9. sayfaya kadar olan bölümünün 3 sayfası
var. Sonra 246'dan başlıyor. Ve sonuna kadar (440 küsur sayfa) sürüyor. Elime nereden geçti bilmiyorum ama belli ki birisi vermişti ve
saklamışım. O kadar da olsa, senin için ne ifade ederse etsin, bu
savunmalar benim için çok önemli. Çünkü her biri bir onur belgesi,
direnme ruhunun çok güçlü örnekleri. Yani "biz bunların peşinden
gittik" demek bile (o koşullar altında o tür bir savunma vermenin dahi
ölüm olabileceği koşulları bilerek ve anlayarak) savunmalarınız elbette büyük öneme sahip. Belgelerde olduğu kadar yayınlayacağım
ama peşini bırakmayacağım, belki Avukatların (yaşayanlarının) izi
üzerinden giderek ileride bir şeyler bularak savunmanı layık olduğu
yere, devrimcilerin yüreğine gömeriz.
İyi ki seni ve senin gibileri tanıdım, senin ve senin gibilerin peşinden yürüdüm, senin ve senin gibilerin yoldaşı oldum.
Annenin ellerinden öpmek isterdim yaşamında, senin ve senin gibilerinin analarını temsil ettiğini düşünerek.
Sağlıkla kal yoldaşım. Ve benim en yetenekli birkaç "öğrencim"den biri olan Gülseren yoldaşıma da sonsuz sevgi ve saygılarımı
ilet lütfen.
Eğrisiyle doğrusuyla yapabildiğimiz, ama her zaman yüklediği
onurla birlikte yürümekten onur duyduğum yaşamdaki tek kazancımı
bana sağlayan sizlere sonsuz teşekkürler.
Saygılar.

KAÇAROĞLU’ndan AYÇİÇEK’e:
17 Ocak 2021, Pazar.
Sevgili yoldaşım, bu satırları bir hastane odasından yazıyorum.
Dün dizimden ameliyat oldum. Başarılı geçti. Ani bir gelişme. Sol
ayağımda ani beliren bir ağrıyla yürüyemez oldum. Üç gün önce.
Cuma doktora gittik. Emar vs. dizde yırtık varmış birkaç yerden. Hemen ameliyat olmazsam tamamen kitlenme olabilirmiş dediler. Bugün hastaneden çıkacağız.
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Satırların, içinde olduğum şu sıkıntılı durumda beni çok duygulandırdı, onurlandırdı. Teşekkürler. Hep beraber yarattık bu onurlu
hareketi. Senin ve tüm yoldaşların emeğiyle. Aklıma Siyasal' da ilk
tanıştığımız yetmişlerdeki Sungurlulu genç adam geldi.!
Burada şimdilik kesiyorum. Sabah oldu. Rahatsızlığın baş gösterdiği gece Ankara'da bir avukat arkadaşla görüştüm. Dosya bilgilerini
Gönül'den aldım. Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir dilekçeyle
isteyeceğiz savunmayı. Birkaç gün içinde başvuracağız. Gönderiyorlarmış. Gelişmelerden bilgi veririm. Şimdilik hoşça kal. Bizden yoldaşça sevgiler. Not. Ancak bunları yazabiliyorum. Sıkıntılarım var
kusura bakma.

AYÇİÇEK’ten KAÇAROĞLU’na:
18 Ocak 2021, Pazartesi
Önce sağlığını toparla. Ötesini sonra da yapabiliriz, bir şey kaçmıyor elimizden. Saygılar yoldaşım.
Kardeşin Metin.
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Nidai MESUTOĞLU
15 Ocak, 2021. Kıbrıs. (Facebook.)
Merhaba,
İlk yayınlandığı yıllarda Kurtuluş yayınlarında
çıkan "Sosyalist Ahlak, Devrimci Tavır Eleştiri ve
Özeleştiri Üzerine Notlar" kitabını almıştım. Şu
anda bu kitabın nerede olduğunu bir türlü bulamıyorum. (Ev taşıma nedeniyle olsa gerek.) Pandemi nedeniyle de
Tütkiye’den getirme sıkıntılı oluyor. Sizde Pdf olarak varsa lütfen
gönderebilir misiniz? İyi çalışmalar dilerim.

MESUTOĞLU’ndan AYÇİÇEK’e:
Günaydınlar İsmail yoldaş,
Öncelikle ilgine çok teşekkür ederim. Facebook sayfamı incelemişsen Kıbrıslı olduğumu ve bölünmüş Kıbrıs'ın Kuzeyinde yaşadığımı görmüşsündür. 1978 yılından beri buradaki Kurtuluş grubundan
arkadaşlar ile birlikteydim. Benim Kurtuluş ile tanışmam Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde o yıllarda okuyan Kıbrıslı öğrenciler aracılığı
ile oldu. O yıllarda Mehmet Asi olarak bilinen inşaat mühendisi arkadaşımızın evinde toplanıp eğitim çalışmalarına katılırdım. Mehmet
Asi arkadaşımızı maalesef hastalık nedeniyle kaybettik.
O yıllarda Kıbrıs'ta TKP ve Sovyetler Birliği çizgisinde olan grup,
Cumhuriyetçi Türk Partisi diye bilinen bir siyasi partiyi ele geçirmişlerdi. Bu partinin gençlik örgütü olan Devrimci Gençlik Derneği
(DGD) ile ideolojik olarak farklılıklarımızdan dolayı dışlanmıştık. Bu
şartlarda Halk-DER diye bir örgütlenme içine girmiştik. Daha sonra
bu grup (ki içinde Dev-Genç Dev-Yol'dan arkadaşlar da vardı) Yeni
Kıbrıs Partisi diye bir partide örgütlendiler. Parti şu anda faaliyettedir
ve mücadeleye devam etmektedir.
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Gelinen ve değişen şartlar nedeniyle birçok arkadaşımız mücadeleden ayrılıp kendi hayatlarını sürdürmeyi tercih ettiler. Bu nedenle
Kıbrıs'ın kuzeyinde sol hareket büyük bir yara aldı. Bölünmeler de
oldu. Özellikle CTP'nin sağ'a yaklaşan politik çizgisi nedeniyle partiden ayrılan bir grup Birleşik Kıbrıs Partisi adıyla sol bir parti kurdu.
Bu partiden de kopmalar oldu. “Sol Hareket” diye bir oluşuma gidildi.
Bunun gibi Kıbrıs Sosyalist Partisi (KPS) ve bunun gibi birkaç küçük
parti daha kuruldu.
Kısacası Dünya devrimci hareketindeki duraklama ve yılgınlık,
dağınıklık bizde de görülmektedir. Kıbrıs konusundaki birikiminizi
bilmediğim için şimdilik bu kadar yazıyorum. İleride sizlerle daha
geniş bilgilenme ve paylaşım yapma dileğiyle şimdilik hoşça kal.
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M.YAVUZ
VE S.KIR ARASINDA YAZIŞMA
Kurtuluşun SP bölüntüsünün, “Devgenç`ten
Günümüze Devrimci Hareket ve Kurtuluş” başlığı ile yayınladığı kitapçığı okurken gerçeklerle bağdaşmayan, tamamen keyfi anlatıma tahammül etmekte epey
zorlandım.
Hiç bir belge kullanma külfetine katlanmadan, “önderlik”in ( 90 )
hayal gücünün eseri olarak ve “önderlik” tarafından yazılmış bir Kurtuluş “tarih”idir bu. Kurtuluş Hareketinin içinden geçtiği bütün aşam alar ve dönemeçlerde Hareketin “Kutup Yıldızı” olarak, “önderliğin” hiç
yolundan sapmadan-şaşırmadan örgüte nasıl yol gösterdiğini okuyoruz, bu “tarih”de. “O”, ( 91 ) bir tek kendisinin merkezinde yer aldığı
kararları, konferansları, kongreleri anılmaya değer olgular olarak
okuyucunun gözüne sokuyor mütemadiyen. Bugün birlikte bir sekt
kurmaya çalıştığı yoldaşlarını ve artık bir arada olmadığı ya da ol amadığı herkesi, 35 yıl boyunca yaşanan olumsuzlukların sorumlusu
oldukları ve “O”nu bir türlü doğru bir şekilde anlamadıkları için suçluyor ve onları yerden yere vuruyor.
Bütün bunlar “sosyalist demokratik” bir tarzda okuyucunun önüne
konuluyor(!) Birlikte olduğu yoldaşlarını “sosyalist demokratik” bir
şekilde hiçleştirerek, kişisel kültünü kendi elleriyle oluşturuyor. Herkese, “önderlik” olarak rüştünü ispatladığını kanıtlamaya çalışıyor.
Göreceğiz… Tıpkı Kurtuluşun birleştirilmesini, SDP`nin kuruluşunu
ve çöküşünü, “birleştirilmiş” Kurtuluşun tasfiye edilişini, tartışma sürecinin nasıl sürdürüldüğünü, SP`nin nasıl kurulduğunu ve Çatı partisi bağlamında “mücadele birliği” meselesinde nerelere savrulunduğunu gördüğümüz gibi.
Bu kitapçık üzerinde ister istemez durulacak ve belgelere dayalı
bir şekilde Kurtuluş Hareketi anlatılacak. Tarihe not düşürülecektir.
Bunu yapacak olanların varlığına inanıyorum. Ben, kendi payıma
uzun uzun yazmadan, içinde yer aldığım süreçlere ilişkin esas olarak
belgelere dayanarak ama belgelere geçmemiş olayları ve gelişmeleri
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de ayrıca aktararak yaşananlara ilişkin farklı anlatıların da olduğuna
anlatmaya çalışacağım. Bu amaçla bugün iki belge iletiyorum.

Bilindiği gibi bugüne kadar “Dev-Genç`ten Günümüze …” başlıklı
kitapçık üzerine bir kaç makale yazdım. Bu makalelerde dile getirdiğim eleştirileri imkânlarım ölçüsünde kaynaklara dayandırdım ve bu
kaynakları yazılarıma ek olarak ilettim. Böylece okuyucuya yazdıklarımı denetleme imkânı sundum.
Ancak “hakikat”in tekelini elinde bulundurduğunu düşünen ve Kurtuluş geleneğini temsile mezun tek odak olarak tanınmak için pragmatizmin ipine sarılan SP=Kurtuluş bölüntüsü, “tartışmaya” açtığı
kitapçığa ilişkin yapılan eleştirilere tahammül edememekte ve bunları düşmanlık emaresi olarak görmektedir.
Kaynaklara dayanarak düşüncelerimi ifade ettiğimi belirttim. Kitapçığın yazarının ve takipçilerinin hiç böyle bir dertleri yoktur. Yazar
kendinden o kadar emindir ki, hiç bir kaynağa dayanmaya tenezzül
etmez. Ben tarihim bana karşı olan tarihe karşıdır, biz eskileriz
biz biliriz edasıyla yazar, çizer, öfkelenir. O ne söylüyor ve yazıyorsa doğal olarak öyledir; öyle olması ve bundan kimsenin şüphesi
olmaması lazım gelir. Yapılan eleştirilere açık bir şekilde cevap vermeye gerek görmez. “Devgenc`ten Günümüze …” kitapçığındaki gibi
çirkin imalarla ve “çaktırmadan” yapar bunu. Yaparken de “ahlak”
dersi vermekten geri durmaz!
Bu kitapçığa “tüm sosyalistlerden” nasıl bir katkı geldi, bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: Kitapçıkta irdelenen sorunlara ve konulara sosyalistler neden ilgi duysunlar ki? Bu kitapçığın Kurtuluş
geleneği içinde süren iktidar kavgasının aracından başka bir anlam ı
olmadığını ilk bakışta anlamış olmalıdırlar. Ama Kurtuluş geleneğinden devrimcilerin kitapçığa neden “katkı”da bulunmadıkları
ve derin bir sessizliğe gömülmüş oldukları açıklanmak zorundadır. Bu konu üzerinde özellikle “tüm sosyalistlerden” katkı bekleyenler düşünmelidirler. Mesela ben bu konuda hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim. Şubat 2009 da yazdığım “Kral Olmak ya da
Demokrasi” adlı makalemde şöyle bir saptama yapmıştım: “Bu kitapçık üzerinde ister istemez durulacak ve belgelere dayalı bir şekilde
Kurtuluş Hareketi anlatılacak. Tarihe not düşürülecektir. Bunu yapa-
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cak olanların varlığına inanıyorum.” Beklediğim gerçekleşmedi. Merak ettiğim bir şey var: Bu kitapçık tartışılmadan yazıldı. Yayınlandıktan sonra tartışılması amaçlandı. Tartışıldı mı? Mahfillerde “tartışıldığına” kuşkum yok. “Eğitim çalışması” amaçlı ele alındığından da.
Ama en iyi eğitim çalışması, bu konunun açık bir şekilde tartışılmasıdır. Bunun bir türlü yapılamamasının nedenleri nelerdir? Esas nedeni “Kapalı kapıcılık” olarak da nitelenen sekterizm olmasın sakın!

M.YAVUZ. (Blog) HEMDEST ( http://hemdest.blogspot.com )
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"mustafa yavuz" <mustafa.girit@gmail.com>
sosyalistdemokrasi@googlegroups.com
[sosyalist demokrasi] Re: 12 NISAN TURKIYE MECLISI
ICIN BELGELER
Mon, 14. Apr 2008 12:58:02 +0200

Merhaba Arkadaşlar
Sizlere bir Belge iletiyorum. Benim tarafımdan kaleme alınan bu
Belge, 12 Eylül sürecinden çıkış çabalarının bir safhasında -bu safhanın öncesinde başka safhaların yaşandığını unutmadan ve onların
deneyimini dikkate alarak- Kurtuluşçuların ne yapmak istediklerini hiç
lafı dolandırmadan ve uzatmadan anlatıyor.
Yıllar sonra "Sosyalizm Yolunda KURTULUŞ" (*) yayın yaşamına
yeniden başlayarak, somut koşulların somut analizi zemininde yeniden inşada önemli bir rol üstlenmişti. Bu yazı Kurtuluş`un ilk sayısının arka kapağında "Proletarya Sosyalistleri Görev Başına" başlığıyla yayınlanmıştı. Bilindiği gibi bu süreç esas itibariyle ÖDP`nin kurulmasıyla sonuçlanarak taçlanmıştır. Sonrası ise meskuk! Tartışılması gerekiyor...
YSKM aracılığıyla Kurtuluşçuların bugün yapmak istediği ise, yeniden "diriliş" ya da "derleniş" olarak adlandırabileceğimiz "atılım"aynı nehirde iki defa yıkanmaya çalışmaktır. Bu, umutsuz bir çabadır.

(*) Belge`den söz edince, bu kavram ister istemez bazı şeyleri
çağrıştırıyor: İlk olarak "Tarih-Tarihimiz" kavramlarını. İkinci olarak
ise "Teorik Politik Dergi-Kurtuluş`un Temmuz 2001, 10. Sayısını...
Bilhassa bu sayının "Uzun İnce Bir Yolda 25 Yıl" başlıklı başyazıyı... Bu yazıda "Sürece Katkıda Bulunanlar" ara başlığında zikredilen isimlere bakıldığında Kurtuluş Tarihi’ne ilişkin, dikkatli gözlerden
kaçması mümkün olmayan küçük bir "unutkanlık"ı, görmemek olanaksız. Ama her şeyi gören gözlerin bunu saptayamamaları ilginç!
25 yıllık tarihin hiç bir safhasında Mustafa Yavuz yok! Her şey bir
yana yapılan çeşitli tartışmalar neticesinde çıkarılmasını üstlendi-
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ğim, Sosyalizm Yolunda Kurtuluş`a katkıda bulunanlar içinde bile
yok! Belli ki, katılma-birleşme-birleştirilme arifesinde bu isim...
Bu tür tarih yazımlarının reel sosyalist gelenekte sayısız örneği
olduğu hiçbirimiz açısından sır değil. Ama daha da önemlisi buna
kimsenin ses çıkarmaması ve bunun Kurtuluş zemininde vuku bulmasıdır! Kolay gelsin. Selamlar.
Mustafa Yavuz

KURTULUŞ

551

Von: Seçkin Kır <seckinkir@gmail.com>
An: SosyalistDemokrasi <sosyalistdemokra
si@googlegroups.com>
Betreff: [sosyalist demokrasi] Re: 12 NISAN
TURKIYE MECLISI ICIN BELGELER
Datum: Tue,15.Apr.2008. 01:33:09 -0700

Sevgili Mustafa Yavuz
Yıllar öncesine gönderme yaptığın ve Kurtuluş Gazetesi'nin arka sayfasında çıkan yazıyı tekrar tekrar okudum. Senin de bildiğin ve aynı hatayı senin de yaptığın kötü bir geleneğimiz var: Tarihi kendimizle başlatmak! Bu çok tehlikeli tarih anlayışı eleştirdiğimiz reel sosyalizmlere taş çıkartacak türden üstelik..
Her yeni 'anlaşmış ekip' kendinden önceki süreçleri hep yok sayar. Kurtuluş'un arka sayfasındaki yazının senin kaleminden çıktığı;
belli 'anlaşmış bir ekip'in görüşlerini içerdiği aşikâr. Ancak; o yazıda
yer alan görüşlerin yeni bir süreci başlattığı ilan edilirken nedense hiç
geçmiş süreç dikkate bile alınmamış.
Sevgili Mustafa Yavuz sana hatırlarım ki; o yazıda belirtilen ve
öngörülen çalışmaların çok daha fazlası ve gelişmiş hali 1988 tarihinde İşçi Dünyası gazetesi ile ve yaygın bir dağıtım ağı ve bürolaşma ile çoktan başlamıştı! İstanbul İl Örgütünün yoğun çabalarıyla
başlayan o süreçte İşçi Dünyası gazetesi fabrika fabrika ve semt
semt militan bir dağıtım ile gerçekleştiriliyordu!
M. Yavuz; o dönemlerde İstanbul Örgütünün hafızam beni yanıltmıyorsa eğer büyük ölçekli işyerlerinde örgüt hücreleri olan en az on
işyeri söz konusuydu. ( Pancar Motor ile Topkapı Şişe Cam Fabrikaları da dahil.) Ve üstelik adı geçen bu işyerlerinde örgütlü olan sendikaların temsilcilikleri de Kurtuluş Örgütü üyesi ya da sempatizanl arıydı!
Peki M. Yavuz ne oldu da sizin 'anlaşmış ekip' yeni bir örgütlü hayat kurarken bu ilişkiler buharlaştı mı?! Daha da öncesine gidelim;
1987 yılında Yeni Öncü dergisi yayın hayatına başladığında geçmiş
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ilişkilerden kalan onlarca işçi ile ilişkilendi ve İşçi Dünyası gazetesi
böyle bir birikimin üzerine kuruldu.
Ancak o dönemde var olan Koordinasyon Komitesi ile yapılan tartışmalar daha sonra yayınına devam edeceği kararlaştırılan ancak
'dondurulmaya' bırakılan İşçi Dünyası da buharlaştırıldı! Senin kastettiğin yazıda bunların hiçbiri yok!
Sanki Kurtuluş süreci 12 Eylül sonrası sizinle; 'anlaşmış ekip'le
başlıyor! Kaldı ki o 'ekip'in içinde o süreci birebir yaşayan bir yoldaşımız ile sonradan eklenen başka bir yoldaşımız da bulunuyordu.
Şimdi yeri gelmişken bir noktaya daha değinmem lazım. Gençlik
örgütünden Yadigâr ile Hacı yoldaşı kaç kişi hatırlıyor acaba? Y adigâr yoldaş, sabahlara kadar benim evimde süren tartışmalara rağmen gerillaya katılmak için dağlara yürüdü ve Elazığ da katledildi.
Yıllardır izlemeye çalışıyorum bu genç kızımızı hangi toplantılarda
adı geçti anıldı? Hakeza Ankara dan Hacı yoldaş da öyle.
Daha da yakına gelelim: İşçi Dünyası döneminde büyük emeği
geçen, Kurtuluş hareketinde öğretmen olarak geçmişten bu yana var
olan Ali Fidan’ı hatırlıyor muyuz?
Yüksünme M. Yavuz.
Bunu biz hep yapıyoruz.
Sen, ben, biz...
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“KURTULUŞ BELGELERİ” KİTAP DİZİSİNDE
YAYINLANAN YAZILAR
SOSYALİST AHLÂK – DEVRİMCİ TAVIR

İ.M.Ayçiçek

 Bu çalışmaya ilişkin açıklama notu
 Sunuş
 Bu kitabın öyküsü
 Sosyalist Ahlâk, Devrimci Tavır ve Eleştiri-Özeleştiri Üzerine
Notlar
 Bir Faşistin Ahlâk Üzerine Ahlâksızlığı
 Genç Kurtuluş’tan arkadaşlara Mektup
 Ayça’ya Mektup
 BEKAA’da (Beyrut-Lübnan) Filistin Kurtuluş Örgütü bileşenlerinden Cephe-t-ül Nidal Kampında Sosyalist Ahlâk Anlayışı ve Devrimci Tavır” üzerine yaptığım seminerin notları.
SOSYALİST İDEOLOJİK EĞİTİMİN ÖNEMİ

İ.M.Ayçiçek

 Sunuş
 Teorik Eğitimin Önemi ve Yöntemi Üzerine
 Eğitim Çalışması, Siyasi Çalışma ve Merkezî Yayın Organı
 Sosyalist İdeolojik Eğitimin Önemi ve Yöntemi Üzerine
 Sıkıyönetim, Sosyalist İdeolojik Eğitim Çalışmalarımızı Engelleyememelidir.
 BSP-D Merkez Organı’nın Eğitim Çalışmaları Üzerine Görüşleri.
 Teorik Çalışmalarımız Üzerine Dayandırılmamış Hiçbir Siyasal
Faaliyetimiz Kalıcı Olamaz
 İdeolojik Eğitim Çalışmalarımıza Başlarken “Giriş” Anlamında
Açıklamalar
 ERNK İçin Eğitim Örgütlenmesi Taslağı
 Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-1.
 Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-2.
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İ. M. Ayçiçek

 Sunuş
 Bilmek ve Öğrenmek köşe yazıları: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 71, 73, 80, 83, 84. 1979.
 Türkiye’de İş Kazaları. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 92. 14 Kasım
1979.
 Türkiye’de Meslek Hastalıkları. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 93. 21
Kasım 1979.
 İş kazaları ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 94, 95.
 Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkların Büyük Dostu J. Stalin’e Selam Olsun! Kurtuluş Gazetesi. Sayı 94, 95.
 Devrimci Mücadele Biçimleri ve Siyasal Kampanyalar Üzerine.
Kurtuluş Gazetesi. Sayı 98, 99, 100, 101.
 60’lardan ÖDP’ye Göç ve Göçmenlik. Sosyalist Kurtuluş. Sayı 9.
Eylül 1997.
 Dokunulmazlığı Yoktur Hiçbir Şeyin, Onurumuzdan Başka.
Genç Kurtuluş. Yıl 1, sayı 2. Ocak 2000.
 Türkiye’de Ulusal Kurtuluş ve Türk Militarizminin Kökenleri-1.
Kurtuluş. Sayı 4. Nisan-Mayıs, 2006.
 Türkiye’de Ulusal Kurtuluş ve Türk Militarizminin Kökenleri-2.
Kurtuluş. Sayı 5. Haziran-Ağustos, 2006.
 Homeros’tan Bush’a Savaş Üzerine Notlar. Kurtuluş. Sayı 6.
Eylül-Ekim, 2006.
 Türkiye’de Etnik Yapı. Kurtuluş. Sayı 10 – Temmuz - Ağustos
2007.
 Adalı İçin Koçaklama. 17 Ekim 1997.
 Bir Devrimci Öğretmen: Recep Cüre. Özgür Politika Gazetesi.
05. Ekim, 2004
 Selam Sıtkı Yoldaşım.
 Nevzat’a
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KURTULUŞ BELGELERİ 1. Kitap
İsmet Öztürk’e İthaf
Sunuş
 Sverdlov. Kalinin ya da Çörtük İsmet. XWE Metin AYÇİÇEK
Doğan Tarkan, Fehmi Bayraktaroğlu (Resimler.)
 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı
 GMK, Eylül 1980.
 GMK, Kasım 1980.
 GMK, Aralık 1980.
 Yeni Dönem Yeni Görevlerimiz. GMK. (Kurtuluş). 1981.
 X Kentinin ‘a’ Organının Yazısı: Yazı-1. Temmuz 1981.
 X Kentinin ‘a’ Organı ile Merkez Yöneticisinin Yaptığı Konuşm ada Merkez Yöneticisinin Notları.
 Statülerin Askıya Alınması Üzerine Politbüro Kararı. Temmuz
1981
 X Kentinin ‘a’ Organının Yazısı: Yazı-2. ( ‘Eylül ? ) 1981
 Özgün’ün (M.Ö-T) Yazısı. Eylül 1981.
 Sefer’in (F.B) Yazısı. Eylül 1981.
 Politbüro’nun 7-8 Kasım 1981 Kararları
 Program. Kasım 1981.
 Yoldaşlara Açık Mektup-1 Hulki (D.T.). Şubat 1982.
 Yeni üye alımına ilişkin Politbüro Kararı. Şubat 1982
 12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim. Ocak 1982.
 12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim Kampanyası Sonuçları. Şubat
1982.
 Ulusal Sorun üzerine. GMK-İÖ. (Barış Derneği Davası üzerine
EKİM’de çıkan yazılara ilişkin eleştirilere yanıt. Ulusal soruna bakış.)
 Politbüro Mayıs 1982 Raporu
 Tüzük
 Açık mektup-2 Hulki (D.T.)
 Hulki Yoldaşa İlişkin Politbüro Raporları
 Hulki Yoldaşa İlişkin Politbüro Kararları

EK YAZILAR
 Proletarya Partisinin Çalışma Tarzı. Kurtuluş Sosyalist Dergi.
S.21. Şubat 1978.
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 Red ve İnkar. ÖNCÜ Dergisi. Sayı. 2. 12 Haziran 1980.
 Kitlelerle Bağ Sorunu ve Teorik Eğitimin Önemi. Yeni ÖNCÜ
Dergisi. Sayı. 2. 12 Haziran 1980.
KURTULUŞ BELGELERİ

2. Kitap

İthaf
Sunuş
 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı
 Yaşasın Proletarya Sosyalizminin Birliği. R.Kasım. Şubat 1982.
 EK. R.Kasım. Mart 1982.
 Yoldaşlar. Hasan Gelen. 12 Mayıs 1982.
 Yazı. T. Akın. Mayıs 1982.
 Haziran Operasyonu ve Düşüncelerimiz. Temmuz 1982.
 Yoldaşlara Mektup. İşçi Ali. 16 Ağustos 1982.
 Hareketimizdeki Son Çatlama. GK. Ekim 1982.
 Hareketimizin İlkeli Davranma Geleneği Üzerine.
Azad Roj. 8 Kasım 1982.
 Tasfiyeciliğe Karşı Leninizm’in Bayrağını Yükseltelim.
 12 Eylül’den Bugüne Hareketimiz. Tasfiyeci Saldırı Yenilecektir.
KÖ-GK. Aralık 1982.
 Yoldaşlar. GK. Ocak 1983.
 Gündemdeki Tartışmalara İlişkin Bazı Öneri ve Tezler.
GK. Ocak 1983.
 Yoldaşlar. Recep (Hulki). 20 Şubat 1983.
 Komünistlerin Birliği İçin Öneriler.
T. Akın, Mümin, Özgün, R. Kasım.
 Merkez Hizibin Tasfiyeciliğinin Yeni Bir Göstergesi. Proletarya
Dışında “Proletarya Partisi” Kurma Aceleciliği. Şubat 1983.
 Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü. GMK’sına ve Tüm
Yoldaşlara. Recep (Hulki). Nisan 1983.
 1983-Mayıs’da Geçici Komitenin GMK’ya ilettiği yazının önsözüdür.
 TKKKÖ GMK’sına ve Tüm Yoldaşlara. GK. Mayıs 1983
 Bir Rapor Üzerine Gecikmiş Bir Cevap. Recep Gökırmak. Mayıs
1983.
 Yenilginin Ardından Genel Durum. Azad Roj. Haziran 1983.
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 İki Anlayış. Gürkan. 26 Mayıs 1983.
 GK Hangi Şartlarda Doğmuştur. R.Gökırmak. Mayıs 1983.
 Birliği Yeniden Örelim. Recep Gökırmak. Haziran 1983.
 İki Sosyalist İşçi Yazı Kurulu Üyesinin Açıklaması.
L.Karadeniz, M.Gürakın. Ağustos 1983.
 Geçmişi Değerlendirmeden Geleceğe Varamayız.
M.Şahin. Ağustos. 1983.
 Proletarya Demokrasisinin Partide ve Devlette Somutlanması
Üzerine Bazı Görüşler. R.Kasım. Ağustos 1983.
 Ulusal Sorun Üzerine. Engin Sadık. Ağustos 1983.
 T. ve K.K.K.Ö GMK’sına. Hulusi. 26 Ağustos 1983.
 TKKKÖ GMK’sına. Cumali. 31 Ağustos 1983.
 TKKKÖ GMK’sına. T. Akın. 5 Eylül 1983.
 T. ve KKKÖ GMK’sına. R.Kasım.
BELGELERİN DAĞITIMI ÜZERİNE YAZILAR
 Önsöz. Recep Gökırmak. Haziran 1983.
 Uzlaşmazlık Politik Bir Çizgi Haline Gelmemelidir.
M. Sefa. Ekim 1983.
 Avrupa Sempatizan Örgütlenmesi
 Hollanda Örgütlenmesi.
KURTULUŞ BELGELERİ

3. Kitap

Sunuş
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’yle (USTE) (ISHA) yazışmalar.
Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı
 İçinde Bulunduğumuz Örgütsel Bunalım ve Gelinen Noktada
Durum. Halil S. ATAY. Şubat/Haziran 1983.
 Bugün Kürt ve Türk Komünistlerinin Önündeki Temel Görev
Yenilginin Çok Yönlü Nedenlerini Açığa Çıkarmaktır. Şefik YARDIMCI
 Sevgili arkadaşım. (D.Tarkan’dan İ.M.Ayçiçek’e.) 8.01.1982.
 Değerli Yoldaşım (İ.M.Ayçiçek’ten D.Tarkan’a) 25.01.1982.
 Sevgili Yoldaş. (D.Tarkan’dan İ.M.Ayçiçek’e) 1.03.1983.
 Aziz Yoldaşlar. (D.Tarkan’dan Genele ve İ.M.Ayçiçek’e)
14.06.1983
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 Değerli Yoldaşlar (İ.M.Ayçiçek’ten Beyrut’taki yoldaşlara.)
 TKKKÖ GMK’sine. Avrupa’daki Örgüt Üyeleri. İMA (Almanya),
KK (İsveç).
 TKKKÖ Avrupa Özel Organı’na. Cafer KAMİL (M.S). Ekim ortası
1982.
 Abu Ahmed’den (İ.M.A) Abu Said’e (K.K) Mektup. Ocak 1983
 TKKKÖ- GMK Raporu. Temmuz-Ağustos 1983
KURTULUŞ - TKKKÖ Merkez Yayın Organı.
 Yoldaşlar, TKKKÖ. GMK Raporu - Ekim 1983.
 TKKKÖ- GMK'nin - GEÇİCİ KOMİTE’ ile ilgili olarak aldığı karar.
TKKKÖ-GMK
 Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü Geçici Merkez Komitesi. Deklerasyon. Temmuz-Ağustos 1983. KURTULUŞ –
 TKKKÖ Merkez Yayın Organı.
 Sosyal Şovenizm Saflarımızı Delemez. Cafer KAMİL.
 Anlamsız Bir Kararın Düşündürdükleri. Şefik YARDIMCI.
 Yoldaşlar. K.SULTAN. Temmuz 1983.
 DEB Olayı. S.YILDIZ. 14 Mart 1984.
EK BELGELER
 Sosyalist İşçi Neden çıkıyor?
 Sosyalist İşçi Özel Sayısı.1. 23 Ağustos, 1981. (Almanya).
 Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin.
 Sosyalist İşçi özel Sayısı.1. 23 Ağustos, 1981. (Almanya).
 “Demokrasi”ye Geçiyoruz. Sosyalist İşçi. Özel Sayı. Eylül 1983.
(İsveç).
 KURTULUŞ Çıkıyor. Sosyalist İşçi Özel Sayı. 1 Mayıs 1984.
 TKKKÖ'nün GEÇİCİ KOMİTE Örgütü Hakkında Kararı. Sosyalist
İşçi Özel Sayı. 1 Mayıs 1984.
 Anılar
 THKP/C - KURTULUŞ için MİT RAPORU
KURTULUŞ BELGELERİ

4. Kitap

Sunuş
Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı
 Şaban İBA. İsmet Öztürk’ü Hatırlamak. 20 Kasım 2018.
 İsmet ÖZTÜRK. Önsöz Yerine. Haziran 2016.
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 F.YILDIZ. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – I.
 F.YILDIZ. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – II.
 F.YILDIZ. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – III.
 Abu AHMED (İ.M.AYÇİÇEK)’den GMK ’ya Mektup. 20
Aralık 1983. Fransa.
 Abu SABRİ ’den (İsmet ÖZTÜRK)’den Abu AHMED ’e
Mektup. 9 Şubat 1982.
 İsmet ÖZTÜRK. Komünist İşçi Partisi Hedefiyle Yola
Çıkan Kurtuluş’un ‘Yol Ayrımı’.
 İsmet ÖZTÜRK. Küf Kokuları Gelmeye Başlıyor.
 II. Konferans Tutanağı
 TKKKÖ. II. Konferans Kararları.
 TKKKÖ. Tüzük
 C.K ’dan İ.M. AYÇİÇEK ’e Mektup. 22 Şubat 1984
 E.T ’den İlyas’a (İ.M. AYÇİÇEK) Mektup. 13 Şubat
1984.
 İ. HALEF ’den Avrupa Organı’na Mektup. 19 Şubat
1984
 F. YILDIZ. Yoldaşlara Cevap ve Savunmam. 5 Temmuz 1984
 F. YILDIZ. Tartışmalar ve Eleştirilere Cevap. Eylül
1984.
 A. ŞERİF ’ten Abu AHMED ’e Mektup. 4 Ocak 1984.
 İ. HALEF ’ten Abu AHMED ’e Mektup
 E.T ‘den İ.M. AYÇİÇEK ‘e Mektup. 21 Ağustos 1984.
 E.T ‘den İ.M. AYÇİÇEK ‘e Mektup. 26 Ağustos 1984
 E.T ‘den AVRUPA ORGANI’na Mektup. 1984
 Sadık ENGİN (Seyfi)’den Abu AHMED ve SAİD’e Mektup. 8 Ağustos 1983.
 ZAZA’dan Abu AHMED’E Mektup.
 Mustafa YAVUZ. Hizipler “Demokrasisi” ve “Ekim Sapması” Efsanesi... 17 Mart 2009.
İSMET ÖZTÜRK ANISINA
 Atila KARAGÖZ. Kısa tanıtım.
 Yaşamı, Mücadelesi ve Görüşleri ile Yol Gösteriyor.
Kurtuluş Sosyalist Dergi’nden Yoldaşları.
 Atila KARAGÖZ. Haziran Operasyonu / Gayrettepe
Anısı.
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 İsmet ÖZTÜRK ‘den Atila KARAGÖZ ’e Mektup-1.
 İsmet ÖZTÜRK ‘den Atila KARAGÖZ ’e Mektup-2.
 İsmet ÖZTÜRK ‘den Atila KARAGÖZ ’e Mektup-3.
24 Kasım 1989. Çanakkale Cezaevi.
 İ.M.AYÇİÇEK. GOGOL’un Paltosu ya da ÇÖRTÜĞÜN
Şapkası Altından Çıkmak. 16. Kasım 2020.
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DİPNOTLAR
1

Bu kronoloji “Kurtuluş Kendini Anlatıyor” kitabından aktarılmıştır. Konuya ilişkin
birkaç tarih ya da not eklemesi tarafımızdan yapılmıştır. (HznN)
2

Önderlik, önceden görmek demektir. Stalin.

3

Bazıları yeni zamanlarda sözde bir eleştiri-öz-eleştiri kampanyasına davetiye
çıkarmış durumda. Ancak bunlar öz eleştiriyi, kendileri için- haklı olduklarının açıklanması şeklinde; ve bankalarının hatalarını temel alarak bir öz eleştiri yapmakla
izafi bir durum yaratarak kendilerini her şeyin üstüne çıkarmanın bir yöntemi ol arak görüp; başkaları içinse, «özeleştiri yap ve gel bana teslim ol» diye kavradıkl arından bu sözde kampanya hiçbir şeyi değiştirir mahiyette olamamıştır. Ayrıca var
olduğundan beri öz eleştiriyi bir «günah çıkarma» olarak kavrayan namlı kalpazanlardan söz etmeye gerek yok sanırız.
4

Gerçekten de savaş ertesinde, «milletin bu konudaki yeteneksizliğine»(!) inanmış
olacaklar ki, toprak meselesi üzerinde herhangi bir sosyal dönüşümü söz konusu
etmemişlerdir.
5

Geçerken belirtelim: Bazılarına göre, Lenin Millî Burjuva demekle Komprador
burjuvaziyi kastetmektedir. Bu tümden sakat bir görüştür. Kelimeler üzerinde
savaş yerine Lenin'in diğer söyledikleri ve Kurtuluş Savaşının sınıfsal analizi, Lenin'in söylediklerinin komprador burjuvazi anlamına gelmediğini gösterir. Ayrıca
şurasını da hatırlatmak gerekir: Lenin komprador burjuvaziye «ilerici» demeyecek
kadar ettiği lâfı kulağı duyan bir önderdir. Stalin de «milli burjuvazinin» «kompr ador burjuvazi» anlamına gelmediğini özellikle belirtir.
6

İzmir İktisat Kongresinde alman kararlar burjuvazinin geliştirilmesi doğrultusundadır. Bunun tartışılacak bir yanını göremediğimiz için geçiyoruz.
7
Örneğin Bekir Sami'nin Londra Konferansçıdaki uzlaşmaları (1921) Meclis ikinci
başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey'in milli mücadele esnasında Ereğli
bölgesinde önemli bir maden imtiyazını İtalyan Terni şirketine satması. 9 Nisan
1923 de kabul edilen Chester Projesi yabancı sermayeye görülmemiş imtiyazlar
sağlıyordu.
8
9

Bu konuda bakınız: Türkiye Proletaryası. A.Şunurov.

Buradaki çok önemli bir nokta da, Leninist devlet teorisinin hiç mi hiç kavranmamış olmasıdır. «Hükümetimiz» denirken «biz» denilen özne eğer burjuvaziyi kastetmiyorsa -ki kastetmiyor- bu bir devrimci için yapılabilecek en büyük hatalardan
biri olur. Bu, devletin sınıfsallığını bir yana koymak, sınıflar üstü devlet gibi bir
anlayışı ortaya getirmek olur.
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10

Yeni zamanda da ortaya çıkan adım adım demokrasiyi geliştirme (TİP) anlayışıyla
Mihri Belli'nin bu görüşü arasında zerrece fark yoktur.
11

Anarşizm ve provokasyon teorileri karşı devrim tarafın dan olduğu kadar, sözde
sosyalistlerce de aynen savunulmuştur. Bugün bu silahların geri tepmeye başlaması karşısında -özde farklı olmamakla beraber- Bayan B.B., her derde deva maydanoz gibi «GOŞİST» sözcüğüne yapıştı. Bunun da geri tepmesi pek uzun zaman almayacaktır. Halkın mücadelesini en azimli bir biçimde sürdürenleri lânetleyenlerin
sonları hiç hayırlı olmamıştır. Daha dikkatli bir dil kullanmaları gerektiğini unutmamaları gerekir.
12

Bunlar karşısında dünya devrimci teori ve pratiğinin bir bütün olduğunu söylemek suretiyle bizi çürütmeye kalkışacak olanlar için söyleyelim; söz konusu ettiğimiz durum Türkiye özgülünü ele almaktadır ve bu temel gerçek diye adlandırdığımız sorun da Türkiye özgülüne aittir. Marksizm - Leninizm kitaplarda vardır ve
marksologlar da bunları çok iyi bilirler. Ancak dünyayı değiştirmek, «teori pratiği
yapanlar»a değil teoriyi yaratıcı bir biçimde pratiğe geçirenlere düşmüştür. Madde
insandan bağımsız olarak her zaman vardır. Önemli olan da onu bilince çıkarıp
kavramak ve bu yolla değiştirilmesini sağlamaktır. Devlet ve İhtilal kitabı 30 yıl
önce de vardı ama Türkiyeli devrimciler için bilinmeyen bir şeydi. Temel mesele de
onun bilince çıkarılmasıydı. Bu olmadan yürüdüğümüz doğrultu bizi ancak karanlıklara götürebilirdi, öyle de oluyordu zaten.
13

Konumuz açısından ilişkisi olmadığı için “tesadüf” olgusunu ele almıyoruz.

14

Köleci, feodal ya da kapitalist bir toplum olsun, iki çelişik sınıf bir toplumda uzun
süre bir arada bulunur ve birbirleriyle mücadele ederler, ama iki sınıf arasındaki
çelişki, belirli bir aşamaya kadar gelince, açık bir uzlaşmaz karşıtlık biçimini alır ve
devrime dönüşür. Sınıflı bir toplumda barışın savaşa dönüşmesi de böyledir. (Teori
ve Pratik. S. 65.)
15
16

Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky. S. 16-17.
Evrim ve Devrim Aşamaları, Kurtuluş, Sayı: 2.

17

Kurtuluş, Sayı: 1, s. 47-48.

18

Bütün Yazılar s. 333.

19

a.g.e. s. 333.

20

a.g.e. s. 334.

21

a.g.e. s. 334.

22

a.g.e. s. 339.

23

a.g.e. s. 336.
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24

a.g.e. s. 317.

25

a.g.e. s. 321.

26

a.g.e. s. 322.

27

a.g.e. s. 321.

28

a.g.e., s. 339.

29

a.g.e., s. 340.

30

a.g.e., s. 338.

31

Lenin. Emperyalizm. s. 118.

32

a.g.e. s.118-119.

33

a.g.e. s. 140.

34

a.g.e. s. 114.

35

a.g.e. s. 13.

36

a.g.e. s. 128.

37

a.g.e. s. 163.

38

a.g.e. s. 112.

39

a.g.e. s. 77.

40

a.g.e. s. 130.
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41

Devrimde Devrim, Regis Debray, Gerilla Savaşı ve Marksizm, Ekim Yayınları,
1969, s. 378.
42

Granma, 23 Ağustos 1970.

43

İki... Üç Daha Fazla Vietnam ! Che Guevara, s. 39-40.
Siyasal Yazılar, s. 93-94, Che Guevara, Ekim Yayınlan, 1970.

44
45

Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky, s. 16, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1969.

46

“Sol” Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı, s. 90-91.

47

Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky, s. 16, Bilim ve Sos. Y. 1969.

48

Gerilla Savaşı ve Marksizm, s. 320, W. J. Pomeroy.

49

Bütün Yazılar, s. 322.

50

a.g.e., s. 320-321.

51

Gerilla Savaşı ve Marksizm, s. 356, aktaran William J. Pomeroy, Ekim Yayınları,
1969
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52

Gerilla Savaşı ve Marksizm, s. 357, aktaran W. J. Pomeroy, Ekim Yayınları, 1969.

53

yage.s.93.

54

Bütün Yazılar. s. 342.

55

age. S.367.

56

age. S. 367.

57

age. S. 342.

58

Halk Savaşının Askeri Sanatı, s. 183, V.N. Glap, Yöntem Yayınları, 1976.

59

age. S 176.

60

Bütün Yazılar. s. 366.

61

age. S.368.

62

Halk Savaşı, Halk Ordusu, s. 34, Vo Nguyen Giap, Sol Yayınları, 1968.

63

Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, s. 215-216.

64

Stalin, Marksizm ve Millî Mesele, s. 98 - 99.

65

Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, s. 59.

66

Stalin, Marksizm ve Millî Mesele, s. 100.

67

Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, s. 25.

68

Stalin, Marksizm ve Millî Mesele, s. 96.

69

Stalin, Marksizm ve Millî Mesele, s. 28-30-31.

70

Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, s. 72.

71

Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, s. 147.

72

Stalin, Marksizm ve Millî Mesele, s. 81.

73

Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, s. 72 - 73.

74

Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, s. 123 .

75

KURTULUŞ Hareketi henüz kendini bir örgüt olarak ilan etmeden önce üç yazı ile
düşüncelerinin temel noktalarını kamuoyuna duyurmuştu. Yol Ayrımı, Sömürgec ilik Üzerine ve üçüncüsü ise uluslararası ölçekte parçalanmış olan sosyalist dünyanın neresinde durduğumuzu anlatan “Sosyal Emperyalizm mi, Büyük Han Şovenizmi mi? adlı yazı idi. Kurtuluş Belgeler’ de ilk iki yazı yayınlanmıştı. Üçüncü yazıyı
ise EMEKÇİ DERGİSİ’nden alarak aktarıyoruz. EMEKÇİ DERGİSİ. s.55-75.
76
Bu yeni dünya keşifleri ilginç sonuçlar doğurmaktadır. “Rus Emperyalizmini”
keşfeden arkadaşlar, gerçi biz nasıl olduğunu anlayamadık ama, geçmişte ölü me
giden devrimcilerin yaptıklarının “Rus Emperyalizminin” işine yaramış olduğu nu da
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keşfettiler, Daha önceleri Mevlanacılığa doğru seyreden bazıları da, bu insan ların,
Amerikan emperyalizmine hizmet etmiş olduklarını keşfetmişlerdi. O zamanlar bu
yeni kaşiflerle eski kaşifler bu konuda çatışırlardı. Onların Amerikan emperyalizmine hizmet etmediklerini bunu ancak hainlerin, inkarcıların söyleyebileceğini
iddia ederlerdi. Sorun ancak şimdi anlaşıldı: Meğer, karşı çıkmalarının nedeni ABD
emperyalizmine değil de, onların “Rus Emperyalizmi”ne hizmet etmiş olmalarında
yatarmış! Halkımızı çok şaşırtıyoruz gerçekten!!
77

(Proletarya diktatörlüğü altında, içinde burjuvaziyle proletarya çelişkisi de dahil
olmak üzere sınıfsal çelişkilerin devam edeceği doğrudur, özellikle, burjuva ideolojisine karşı sürdürülecek ideolojik mücadele çok Önemlidir. Ekonomik temelleri
ortadan kaldırılsa bile burjuva ideolojisi uzun zaman üst yapıdaki varlığını devam
ettirecektir. Buna mukabil bu noktadan yürüyerek, sosyalist kuruluştan sonraki
toplumsal süreci belirleyecek baş çelişkinin burjuvazi ile proletarya arasındaki
çelişki olduğunu söylemek, tali olan bir çelişkiyi abartıp gerçekten bu toplumsal
süreci belirleyen çelişkinin tali plana itilmesini getirir. Bu da ana sorunun tali planda kalmasını ve onun çözümüne bağlı olan diğer çelişkilerin çözümünün imkânsız
hale gelmesine yol açar. Sovyet yöneticileri, toplumlarında böyle bir çelişkinin
varlığını kabul etmezken Çin'de bunun toplumdaki baş çelişki olduğunu iddia etmektedir. Bunlardan birincisi «sağa» sapmanın, ikincisi de «sol» sapmanın temelini
teşkil etmektedir. Birincisi determinizme, ikincisi de volontarizme götürür.)
78

Bu makalenin asıl adı “Lin Piao'ya Mektup”tur ve partide egemen olan Li Li
San'ın “sol” çizgisine karşı kaleme alınmıştır. Bu donemde Li Li San'ın “sol” çizgi sini
destekleyenlerden biri de Çu En Lai idi. Çu En Lai'nin Lin Piao'yu suçladığı aynı dille
dokuzuncu kongrede Lin Piao, Liu Chao Chi'yi suçluyordu: “...dönek, gizli hain,
bozguncu... kapitalist yolu tutarak... kapitalizmi geri getirmeye çalışan Liu Chao
Chi...” vb. (Dokuzuncu Kongre Raporu’ndan)
Kapitalist yolu benimsemiş mevki sahipleri, yani Lin Piao ve benzerleri proletarya
ile boy ölçüşmeye kalkıştılar. Lin Piao, iç ve dış sınıf düşmanlarına hizmet etmeli
üzere Sovyet revizyonizminin denetimi altında “son sözünü söylemeye kalkışır kalkışmaz, onun teşhiri ve iflası da tamamlanmış oldu.” (ÇKP 10. Milli Kongresi Belgeleri. Çu En Lai'ın Raporu. s. 18-19).
79

Baştan beri yazımızın konusu olan ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğine özenerek, Çin'le yeşil ışık yakan bir grup ahbap çavuş, «geçmişin prestijini»
geçmişe küfrederek kullanma tavrını her geçen gün daha açık bir şekilde ortaya
koymaktadır. Hem de, 1971 silahlı direnişinin kahraman proletarya devrimcilerine,
Troçkist, maceracı, küçük- burjuva ihtilalcileri diyerek oluyor bu “prestij kullanma”,
Trafik polisliğine özenmeyip de, bu mesleği kariyerleri için çok küçük gören birta-
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kım insancıklar da, mirasyediliği kendine meslek edinerek «geçmişin prestijini kullanma» yolunu tutmuştur. Bunlar “geçmişte yapılan her şey doğrudur diyerek”
üniversite kantinlerinden proleter devrimci hareketi yönetme hevesindeler.
«Geçmişte her şey doğrudur diyerek bu anlayışın gereğini yerine getiren, yani söz
ve davranışları birbirine uyan devrimci arkadaşlara değil lafımız, ideolojik plandaki
eleştirilerimiz saklı olma kaydıyla.
80

Aslında bunların devrim anlayışlarının olmadığını söyleyemeyiz. Burada kastımız
Türkiye gerçeğine uyabilecek bir devrim anlayışı konusuna hiç bir zaman yaklaşmamış olmalarıdır. Yani devrim yapmaya niyetlerinin olmamasıdır. Yoksa «Barışçıl
geçiş» safsatasını bir devrim anlayışı olarak tekrarlayıp dururlar.
81

Örneğin: «Eğer hem ABD hem Rus emperyalizmine karşı olan Ergenekon aslanları samimi olsalar onlarla ittifaka girebiliriz.» denilebiliyor. İnşallah, samimiyetsiz
olduklarına olan inanç devam eder de bu, ittifak gerçekleşmez (!)
82

Bu nitelendirme yoldaşlara yanlış gelebilir. Sosyal-şovenizm, şövenizmin etkisiyle
içine sürüklenen bir durumdur ve genel devrim anlayışlarının oportünizme, revizyonizme denk düştüğü siyasi hareketlerin ulusal soruna yaklaşımlarının sorunlu
sonucudur.
Bizim yoldaşlar ise, sosyal-şoven gelenekler içinde yetiştikleri ve bu geleneğin belli
ölçülerde izini üzerlerinde taşıdıkları için, bu etkiyle 12 Eylül sonrasının birleşen
koşulları, onları örgütümüzün çizgisini saptırmaya yöneltmiştir. Sosyalşovenizmden şiddetle etkilenmek derken özünde kastettiğimi şey budur.
83

12 Eylül sonrasında Türkiye ve Kuzey Kürdistandaki sınıfsal ve ulusal mücadeleler
yenilgiye uğradı. Askeri diktatörlük toplumu, ideolojik, siyasi, kültürel vb., bir çok
yönden baskı altına alarak özellikle Kemalizm, yani şovenizmin propagandasını
körükledi. Ortalıkta tek toz koparan fırtına oligarşıdan kaynaklanmaktaydı. Herkesin sesi-soluğu kesilmiş, sesi çıkanlar ise, bunu oldukça sınırlı bir alan içinde yaymaya çabalıyordu.
Kuzey Kürdistan’da kendisini daha önce hissettiren ulusal tepkiler ve bunun bilinçli
veya kendiliğinden dile getirilmesi olayları ya ortadan kalkmış, ya da örgütümüz
bunun etkilerinden yararlanamayacak bir konumdaydı.
12 Eylül öncesinin önderliğinin çoğunluğu “korunma” adı altında dışarıya çıkarı lmıştı. Bunların arasında ulusal sorun konusunda örgütümüzün duyarlı olmasında
fazla katkıları olan yoldaşlar vardı.
İşte bu ortam, önceden örgütümüzde etkilerini sürdüren sosyal-şoven geleneklerin
ön palana çıkmasına ve ulusal sorunla ilgili görüşlerimizin saptırılmasına yol açan
diğer faktörlerle birlikte ele alınmalıdır.
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84

Hedef derken sanırım iktidarı kastediyor. Bu, o kadar açık ve izahtan varestedir
ki haklı olarak belirtmeye lüzum görmemiş. Gerçekten hedefin iktidar olduğu hususu Türkiye devrimci hareketi açısından açık ve izahtan varestedir ama ben bu
kanıda değilim ve içine düşülen iktidar fetişizminin Marksizmin özünü unutturacak
ölçüde vahim hatalara yol açtığını düşünüyorum. Ancak şu an için konumuz bu
olmadığı için kaydederek geçiyorum.
85

Kaldı ki bence, birisi çıkıp da “1974-80 Türkiye’de faşizmin yükseliş dönemidir”
dese, bu, tartışmaya çok müsait ve gerçekçi bir yorumdur.
86

Bkz. Kurtuluş Belgeleri 2. Kitap.
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Bu paragrafın tartıştığımız sorunu doğru çözüp çözmediği ayrı bir sorundur. Burada bunu tartışmıyorum. Bir abartmayı vurguladığı için bu paragrafı aktardım.
Proletarya arasında neden "dikiş tutturamadık" sorusuna verilecek cevap çok daha
geniş ve çok yönlüdür.
88

“Kaptan”, İlhami Aras

89

Bu belgeye ilişkin açıklama notları:

1- Tutanak Avrupa Özel Organı Sekreteri İ.M.Ayçiçek tarafından kaleme alınmıştır.
2- Toplantı günü Stockholm’e gelen Ayçiçek, toplantı yerinde, “birkaç saat önce S
ile K arasında karşılıklı fiziksel güç kullanmaya varan bir çatışma yaşandığı ve K’in
toplantı yerini terk ettiği” bilgisini aldı. Hemen K yoldaşın evine giderek K ile bir ön
görüşme yaparak derhal arkadaşların tamamının katılacağı bir toplantı düzenledi.
Şakir arkadaşın yönettiği toplantıya ilişkin organ Sekreterinin kaleme aldığı bu
tutanak, toplantıya katılan arkadaşların onayı alındıktan sonra arşive eklendi.
3- Y: Yalçın (Şaban İba); F.Y: F. Yıldız. (İsmet Öztürk); Abu Murat: İlhami Aras;
İ.Halef (Ali Demir).
4- Avrupa Komitesi: S (Salih- Mahir Sayın), İ (İlyas- İ.Metin Ayçiçek), Ş (Şakir Derkut), B (Bülent Uluer), Z (Zerrin Sayın), K (Kamil Körünoğlu).
90

“Önderlik” kavramını burada alışılagelen anlamda, yani en az üç kişiden meydana gelmesi gereken bir kurum olarak, değil, PKK de kullanılan biçimiyle “lider”i
işaret eden anlamda kullanıyorum. (M.Yavuz)
91

Onun “büyük O” olarak tanıtılmaya başlanması yaklaşık iki yıl öncesine uzanır.
Kaçaroğlu bunu aşağıda göreceğiniz gibi en “parlak” şekilde yapmıştır:

