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SUNUŞ  

 
Bu çalışma, KURTULUŞ olarak tarih sahnesine çıktığımız politik 

yaşam tarihlerimizin prensip olarak ilk on yıllarla sınırlanmış bir dö-
nemine ilişkin belgeleri kapsamaktadır. Doğal olarak hepimiz 1970 
ortalarında birçok konuda bugünkünden farklı düşüncelere sahiptik. 
Bugün bu düşüncelerin kısmen ya da bütünüyle değişmiş olması, 
diyalektiğin kaçınılması mümkün olmayan bir yasasıdır.  

O dönemin tartışmalarını yansıtmaya çalışan ve en fazla 80’li yı l-
ların belki de sonlarına kadar süren bir dönemi, o dönemlerde yazı-
ya geçmiş (belgelenmiş), ve en azından iç sirkülasyonlarında tartış-
tırılmış belgeleri yorumsuz olarak aktarmayı hedefliyoruz. Ama el-
bette bu çaba, gelecekte yapılacak yorumların sağlamlığını sağla-
mak içindir.  

Tabi ki, ilk kuruluş yıllarındaki bileşimin değişimi sonrasında, son-
radan TKKKÖ adını sürdüren KURTULUŞ adlı gruptan ayrılmış olan 
yoldaşlarımızın ayrılık süreçleri içerisinde oluşturdukları yeni konum 
ve düşüncelere de (Tekoşin, Kurtuluş Örgütü, Sosyalist İşçi ve ben-
zeri örgüt, grup ya da bağımsızlara) BELGELER dizisinin sonlarına 
doğru yer vererek, “kurulanın-yaşananın-dağılanın” nasıl bir içerik 
olduğunu araştırmak isteyen arkadaşlarımıza kaynak sunmuş ola-
cağız.  

Yayınlar, (bu sürenin sonlarına doğru ortaya çıkan yayın organla-
rı kanalıyla da önceden aktarılmış olduğu için) yoğunluğu giderek 
azalarak TKKKÖ olarak varlığını devam ettiren siyasal yapının 5. 
Konferans Belgelerinin aktarımı sonrasında bu çalışma, amacını 
yerine getirmiş olacaktır.  

Bu dizide Avrupa’ya yönelik çalışmalarımız da yine bütünü belge-
ler üzerinden 2 ya da 3 kitabı oluşturacaktır. 

Elinde söz konusu döneme ilişkin ve bu çalışmada aktarılmamış 
Belge niteliğine sahip yazı, dergi, kitap, gazete, bildiri, afiş, iç sirkü-
lasyon yazısı vb, bulunduran arkadaşlar bunların bir kopyasını ilete-
rek (ya da orijinalini iletip kopyasını kendinde tutarak), ileride bu 
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tarih süreci üzerine yapılacak çalışmalara da bugünden kaynak 
zenginliğine katkı vermiş olur.  

Bu çalışma, geçmişe ait politik içerikli olmayan tartışmaların, kişi-
sel nitelik taşıyan çatışmaların bugün de körüklemesine hizmet ede-
cek kışkırtıcı çabalara kendi yayını içerisinde izin vermeyecektir.  
İflas eden bakkalın eski hesapları karıştırarak iflastan kurtulmaya 
çalışması yerine, eski ilişkilerin değerlendirilerek yeni açılımlar yapı-
labilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.  

Bu nedenle, Belgeler dizisinde aktarılan süreçlere bugünden ya-
pılan yorum ya da bugünün düşünceleri içerisinden taraf olmaya 
çalışan yazılar bu çalışmada aktarılmayacaktır. Aktarılan bu tür ya-
zılar, belgelere katkı sağlayacağı inancıyla gerekli olursa “belki” ile-
ride bir ek kitap halinde düzenlenebilir.  

Bu çalışma bittikten sonra Hollanda’da (Amsterdam) çalışmaları-
nı sürdüren Sosyal Tarih Enstitüsü’nün (USTE) Türkiye Koleksiyon-
ları Bölümü’ne aktaracağımız BELGELER’in eksiksiz olması, sade-
ce kendi emeğimize saygının bir ifadesi olmayıp, bu mücadelede 
yer almış ama bedenlerini daha o yıllarda vermekten çekinmemiş 
yoldaşlarımızı yaşatmanın da bir yöntemi olacaktır.  

SON OLARAK: Mahkemelerde yapılan politik Savunma’larımızı 
tamamlamaya çalışıyoruz. Ne var ki elimizde az sayıda savunma 
var. Lütfen bu türden çabalarımızı yoğunlaştırarak bundan sonraki 
çalışmaya şimdiden katkı sunun. Bunun için:  

1- Mahkemelerde verilen politik savunmaları çoğaltmak için sizler 
de bölgenizde bu çabanın gönüllü sürdürücüleri olun, bu tür belgele-
ri araştırın, bulup çıkartın ve bize iletin lütfen. 

2- Mücadele içerisinde kaybettiğimiz yoldaşlarımıza ilişkin kişisel 
bilgiler, ortak anılar; ya da bu yoldaşımızın eşi, çocuğu ya da müca-
delesine saygıyı yaşatmış aile çevresi varsa onlara ilişkin bilgileri, 
hatta iletişim adreslerine kadar aktarın. Unutmayalım: Onların bize 
emanet bıraktığı onuru yaşatmak ancak onun düşünce ve duygula-
rını yaşatmakla olabilir. Bu nedenle onları rahatsız etmeden, onlarla 
iletişim kurabilmenin çabasını yoğunca sürdürmeliyiz.  

Buna hepimizin, bizi çok derinden zorlayan nedenleri var.  
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Son olarak: Bu kitapta devrimci mücadelemizde kaybettiğimiz 
değerli yoldaşımız Adil GÜNEŞER’in albüm çalışması üzerine bir 
örnek vermek istiyoruz:  

Adil GÜNEŞER yoldaşımızın ölüm tarihinde bir yanlışlık vardı. 
Düzeltmek için uğraşırken, koskoca bir dünya ile, koskoca yaşam 
örnekleriyle, duygularla, inançla yani insana özgü her şeyle buluş-
tuk: Ailesi ile kurduğumuz ilk kontakta aile bizi bağrına bastı. Yüre-
ğiyle konuştu. “Neredeydiniz bu zamana kadar? demedi, “nasılsınız, 
iyi misiniz?” diye sorup bağırlarına bastılar. Belki de hak etmediği-
miz halde ilk kez duydukları sesimizde yaşattılar kaybettikleri canla-
rı. “Abimin sesine benziyor sesin” cümlesinin içine Harun’un hazine-
sinin bile karşılayamayacağı bir ödülle ödüllendirdiler kardeşlerinin 
yoldaşını. Bir değil, onlarca kalbi uzattılar sığınmamız için içine. Ve 
bunca yıldır aramayışımızı açıklayamamanın utancıyla biraz kızara-
rak da olsak, onur duyarak, cesaret yüklenerek Adil’lere sığınarak 
affımızın kabulünü isteyerek halklarımızdan,  

“Kadılar müftüler fetva yazarsa…  
İşte kemend, işte boynum, asarsa…  
İşte hançer, işte kellem, keserse…  
Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan!  

diyerek ellerinden öptük Adil’in anasının şahsında tüm yoldaşlarımı-
zın analarının.    

 
 

aycicek@gmx.net  
https://www.avrupademokrat.com/ 

 
  

mailto:aycicek@gmx.net
https://www.avrupademokrat.com/
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UNUTMADIK! UNUTTURMAYACAĞIZ!  
HER ZAMAN MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAKSINIZ!  

 
 
 

  
MAYIS  

Jale YEŞİLNİL 01.05.1977  

Şahizer ÇOBAN 1.05.2003  

Orhan AYDIN 3.05.1976  

Zarife YURTSEVER 4.05.2016  

Hasan Tahsin BİNGÖL 10.05.1978  

Ulaş BAYRAKTAROĞLU 10.05.2017  

Türkan KILINÇ 11.05. 979  

Ahmet GÖK 14.05.1979 

Erdin BAYRAM 14.05.1979   

Hasan ERTAN 21.05.1979 

Mehmet KEFELİ 28.05.1980  

HAZİRAN 

Vehbi ÖZTÜRK 2.06.1979  

Sabahattin ÇAKMAK 3.06.1980 

Yadigâr DOĞAN  3.06.1992 

Nevzat YILDIRIM 7.06.1979 

Fuat ÜNER 8.06.1980 

Nurhan AKYÜZ  10.06.2006 

Hatice SEFER  14.06.1978 

Memiş KIŞLA 15.06.1980 

Ahmet ÖZER 16.06.1980 

Ali Haydar TÜRKMEN 17.06.1977 

Necati YILDIRIM  22.06.1991 

Çetin BAŞ 22.06.2006 

Sıtkı ÇELİK  24.06.2006 

Fatma Eylem ATEŞ 27.06.2016 

Yusuf BAŞ 30.06. 1979 
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1 MAYIS ÜZERİNE 
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1 MAYIS 1977 
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JALE YEŞİLNİL ŞAHSINDA 
1 Mayıs’larda kaybettiğimiz, 
her ulustan bütün işçi sınıfı 

devrimcilerini saygıyla anıyoruz! 
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ÖNCÜ Dergisi. Sayı 1. 12 Mayıs 1980   
 
48 yıllık bir aradan sonra yapılan ilk 1 Mayıs gösterisi olan 1 Ma-

yıs 1976 gösterisinden bu yana 5 yıl geçti. Daha öncekiler gibi bu 1 
Mayıs gösterileri de gene tüm Türkiye solu açısından ve oligarşi ve 
onun çeşitli siyasi eğilimleri açısından önemli gelişmelere sahne 
oldu. 

1976 1 Mayıs gösterisi büyük bir kitle gösterisi idi. 1920’li yıllarda 
3-5 kez düzenlenen ve daha sonra 48 yıl boyunca tekrarlanmayan 1 
Mayıs gösterilerinin bu denli büyük olması, büyük bir işçi kitlesinin 
gösteriye katılmasının başlıca etkenleri neydi? Ve son olarak 79 ve 
80 1 Mayıs gösterilerinde Türkiye işçi sınıfının gösterilerde aynı et-
kinlikte yer almamasının başlıca nedenleri ne idi? 1 Mayıs 1980'den 
çıkarılması gereken en önemli sonuç, bu soruların cevaplarında 
yatmaktadır, önümüzdeki 1 Mayıs gösterilerinin yolunu aydınlatacak 
olan bu soruların doğru cevaplarıdır...  
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1 MAYIS 76 OLİGARŞİYE KORKU SALDI 
1976 yılında Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs geleneğinden bahset-

mek pek mümkün değil. O güne kadar büyük çoğunluğu ile gerek 
Türkiye işçi sınıfı, gerekse diğer emekçi sınıf ve tabakalar hemen 
hemen hiçbir 1 Mayıs gösterisi yaşamamışlardı. 48 yıllık bir boşlu-
ğun üstüne düzenlenen ilk gösteri olan 1 Mayıs 1976 gösterisinin 
nicel kalabalığı bu anlamda büyük bir öneme sahiptir. 

Ne var ki, 1 Mayıs 1976 gösterisinin nicel kalabalığı ve işçilerin 
bu kalabalık içindeki etkinlikleri ilk anda bazı yanıltıcı sonuçlara gö-
türebilir, özellikle soruna günümüzün sonuçları açısından bakıldı-
ğında. Oysa hiç de böyle sonuçlara yaklaşılmaması gerekir. 1976 1 
Mayıs gösterisinin nicel kalabalığı ve işçilerin etkin katılımı en önem-
li olarak o günlerdeki »umut» esprisine, DİSK'in ilerlemeci yönetimi-
nin CHP'nin kuyruğunda olmasına ve 1 Mayıs gösterisinin yığınlara 
bir mücadele günü olarak değil de «bayram» olarak tanıtılmasında 
aranmalıdır. 1 Mayıs 1976 gösterisinin sahneleri canlı olarak hafıza-
lardadır.  

Revizyonizmin işçilerin eline balonlar, çiçekler tutuşturuşu, 
DİSK'in İlerlemeci üst yönetiminin CHP şakşakçılığı unutulmayacak 
sahnelerdir. Kısacası Türkiye işçi sınıfı, onun en mücadeleci kesimi 
olan İstanbul işçileri, 1 Mayıs gösterilerine «geleneklerini yaşatmak 
için» veya «mücadeleci ruhları» nedeniyle katılmış değillerdir. Ger-
çekten bağlandıkları «umut» esprisi nedeniyle ve «bayram coşku-
suyla» gösteriye katıldılar. 

Tüm bu olumsuzluklarına rağmen, kuşkusuz, Türkiye solunun po-
tansiyel gücünün şiddetli bir gösterisi olması nedeniyle ve gene de 
her şeye rağmen 1 Mayıs gösterisinin düzenlenmiş olabilmesi ne-
deniyle, 1 Mayıs 1976 önemli bir dönemeç oldu. Devrimci harekete, 
Türkiye işçi sınıfına cesaret verdi, oligarşiye ise korku saldı.  

 
77 KATLİAMI 1 MAYISIN MÜCADELE GÜNÜ OLDUĞUNU KA-
NITLADI 

Oligarşi 1 Mayıs 1976'da adeta gafil avlandı. Tepki gösteremedi. 
Önlem alamadı. Yapabildiği tek şey gösterinin ardından feryat ede-
bilmek oldu. Ancak, oligarşinin önlemi bir sonraki gösteride ortaya 
çıktı... 
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1 Mayıs 1977, gerek kitlenin kalabalıklaşması, gerek işçilerin ka-
tılımının daha da etkinleşmesi ile 1 Mayıs 1976' yı daha da aştı. 
Türkiye'nin o güne kadar ki en büyük kitle gösterilerinden birisi, veya 
birincisi oldu. Bunda, 1976 yılında henüz maddi varlıkları oldukça 
güçsüz olan çeşitli devrimci grupların tüm etkinlikleri ile bu gösteriye 
katılmış olmalarının da şüphesiz büyük bir payı vardır. 

77 1 Mayıs gösterisine karşı oligarşi büyük bir karalama kampan-
yası açtı. Revizyonistler ise - ki daha hâlâ DİSK üst yönetiminde 
etkinliklerini korumaktaydılar - gösteriye gene «bayram» anlayışı ile 
hazırlandı. Gene işçilerin eline balonlar, çiçekler tutuşturdu. Devrim-
ci gruplar ise 1 Mayıs gösterisinin bir bayram değil, mücadele günü 
olduğunu vurgulayarak hazırlandılar. Ve gösterinin sonunda bilinen 
büyük katliam gerçekleşti. 

Katliamın düzenleyicisinin oligarşinin karanlık ellerinin olduğu 
aşikâr. Ancak çuvaldızı kendimize de batırırsak, devrimci grupların 
iç çelişkilerinin. SBKP ve ÇKP yanlılarının kanlı tepişmelerinin ve sol 
içi «tartışmaları» şiddet kullanarak yürütme üslûbunun, oligarşinin 
kanlı provokasyonuna son derece uygun bir zemini hazırladığını da 
kabul etmek zorunda kalırız. 

77 katliamı sadece 1 Mayıs gösterilerinin geleceğine dönük bir 
eylem değildi. Aynı zamanda devrimci hareketin kitle ilişkilerinin da-
ğıtılmasını, kitlelerden tecrit edilmesini ve demokratik mevzilerini 
terk etmesini de amaçlamaktaydı. Ve, nitekim daha sonraki gelişme-
lerle birlikte ele alındığında, 77 1 Mayıs katliamı bu amacına büyük 
ölçüde hizmet etti.  

Oligarşi, Türkiye soluna en uygun zamanda, en ağır darbeyi in-
dirmişti. Darbe Türkiye solunun en güçlü olduğu anda inmişti. Bu 
anlamda, kitleler üzerinde büyük bir yılgınlık yarattı. Katliamı oligar-
şinin düzenlediği belki devrimci hareket açısından son derece açıktı 
ama kitleler gözünde sorun aynı açıklığa sahip değildi. Çünkü onla-
rın kendi çıplak gözleri ile görebildikleri, kulakları ile duydukları; so-
lun iki kanadının, SBKP ve ÇKP kuyrukçularının kapışmasıydı katli-
amın nedeni.  

Aynı şekilde, bu iki kanadın katliamdan hemen sonra dahi birbir-
lerini suçlamaları, katliamın sorumluluğunu birbirlerinin üzerine yık-
maya çalışmaları da kitlelerin gözünde katliamın sorumluluğunu 
Türkiye soluna yükleyen anlayışa hizmet etmekteydi, öte yandan, 
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katliam Türkiye solunun bütününde de büyük bir şaşkınlık yarattı. 2, 
3, 4, 5 Mayıs günleri katliama karşı hemen hemen tek bir ses çık-
madı.  

O kadar ki, Türkiye solu cenazelerini dahi kaldıramadı. Bu, tek 
kelimeyle bir panik havasıydı ve sol aynı paniği bir başka biçimde 
Kahramanmaraş katliamının ardından da yaşadı. 

1 Mayıs 1977 katliamı, Türkiye işçi sınıfı açısından daha da ağır 
sonuçlar verdi. Bayrama gelen işçiler karşılaştıkları katliamın, kitle 
paniğinin dehşetini uzun süre yaşadılar. Ve o dehşetin giderek faşist 
terörün değişik katliamlarının yarattığı dehşet ortamı ile de birleş-
mesi sonucu, 1 Mayıs 1978 gösterisinde önceki gösterilere oranla 
çok daha geri bir etkinlikle yer almalarına yol açtı. 2 Mayıs 1977 
günü Türkiye işçi sınıfı eğlenmeye gidip dayak yiyen bir insanın du-
rumundaydı. Neden dayak yediğini bilmiyordu, hatta kimden dayak 
yediğini dahi yeterince kavrayamamıştı. Ama bildiği tek bir şey var-
dı! Bayram günü dayak yemişti.  

1 Mayıs 1977, bir anlamda da devrimcilerle revizyonistlerin 1 Ma-
yıs anlayışlarının arasındaki farkı ve bu iki farklı anlayıştan devrimc i-
lerinkinin doğruluğunu gösterdi. Artık 1 Mayıs gösterilerinin «bay-
ram» havası yerini mücadele günlerine bıraktı. Nitekim, daha sonra-
ki bütün 1 Mayıs gösterileri oligarşi ile Türkiye solu arasındaki en 
önemli mücadele günleri oldu. 

1 Mayıs 1977 gösterisinde vurgulanması gereken bir başka 
önemli nokta ise metalürji işçilerinin —ki gösteriye en etkin ve en 
yığınsal olarak katılanlar onlardı— 1 Mayıs gösterileri sırasında 
MESS'e karşı büyük bir mücadele içinde olmalarıydı. O günlerde 
metalürji işçileri İlerlemeci Maden-İş yönetiminin «DGM'yi ezdik, sıra 
MESS'de» şiarını haykırıyorlardı. Bir başka deyişle, meta1urji işçileri 
ve onlarla birlikte önemli bir işçi kitlesi 1 Mayıs gösterisini MESS'e 
karşı mücadele ile birleştirmişti.  

Gösterinin temel sloganlarından birisinin somut hayatla bağlantılı 
olması şüphesiz büyük bir olumluluktur, ne var ki, gerek DGM dire-
nişi - özü ve biçimi ile - gerekse devam eden ve sonunda satılarak 
biten MESS grevinin sonuçları, bu olumluluğu büyük ölçüde gölgede 
bıraktı.  

Daha önceki ve daha sonraki 1 Mayıs ajitasyon ve propaganda-
sının soyutluğu ile karşılaştırıldığında, somutluk taşıyan hemen he-
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men tek slogan olan «DGM'yi ezdik, sıra MESS' de» sloganı da bu 
nedenle bir başka biçimde soyutluğa düştü. Ne DGM ezilebildi, ne 
de MESS...  

 
1978'DE 1 MAYIS GELENEKLEŞTİ 

1 Mayıs 1978'e gelindiğinde artık DİSK üst yönetiminde İlerleme 
hâkim değildi. Sosyal reformist Baştürk ve ekibi DİSK üst yönetimini 
işgal ediyorlardı ve gösterinin düzenleyicisi Baştürk ve ekibi idi. Bu 
ekip, önceki yıllara oranla çok daha demokrat bir tutumla gösterinin 
hazırlıklarına Türkiye solunu ortak etti. Zaten gösterinin esenliği açı-
sından başka bir yol da yoktu. Artık DİSK'in kendisi veya ona bağlı 
bazı sendikalar «bayram» nutukları ile işçileri 1 Mayıs gösterisine 
çağıramazlardı, 1 Mayıs hazırlıklarını yürütemezlerdi. 

Nitekim, 1 Mayıs 78 gösterisi esas olarak devrimci grupların etkin 
katılımları sayesinde, yığınsal bir biçimde gerçekleşebildi. İşçi katı-
lımı son derece cılızdı. Bir önceki gösteriye katılan binlerce işçi 1 
Mayıs 77 katliamının etkisi ile bu «bayrama» katılmamıştı. Zira re-
vizyonizm daha hâlâ 1 Mayıs gösterisinin bir bayram olduğu nokta-
sından kalkarak çalışma yürütüyordu ve önceki gösterilere katılan 
işçilerin sendikalarındaki etkinlik gene revizyonistlerin elindeydi. 
Revizyonizm işçileri bayrama çağırıyordu, işçiler ise «biz orada da-
yak yiyoruz, gerek yok» diyorlardı. 

1 Mayıs 78 gösterisine işçi katılımının düşüklüğünün bir başka 
nedeni ise, gene revizyonistlerin DİSK'in yeni üst yönetimini «açma-
za alma» çabaları idi. Revizyonistler bütün hazırlık çalışmalarında 
tam anlamı ile provokatif işler yapmışlar, davranışlarıyla ve söyledik-
leriyle panik havasını bilerek ya da bilmeyerek yaymaya çalışmışlar 
ve böylelikle 1 Mayıs 78 gösterisinin güçsüz olmasını, dolayısıyla da 
DİSK'in yeni üst yönetiminin açmaza düşmesini sağlamayı amaçla-
mışlardı. Ama umdukları olmadı. 1 Mayıs 78 gösterisi işçi katılımı az 
olmasına rağmen, gene de büyük bir kitle gösterisi olarak gerçekleş-
ti. Ve işçi katılımının düşüklüğü DİSK üst yönetimini değil Türkiye 
solunu açmaza soktu. 

1 Mayıs 78'in en önemli yanı ise 1 Mayıs gösterilerinin artık gele-
nekleşmiş olması oldu. Katliama rağmen büyük bir kitle katılımının 
gerçekleşmesi ve tüm baskılara, tehditlere rağmen gösterinin ola-
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bilmesi, artık geleneğin oturduğunun göstergesidir ve daha sonraki 
iki yıllık 1 Mayıs gösterileri de bunun en sağlam kanıtlarıdır.  

 
PROLETARYA ATEŞİ VE İHANETİ GÖRDÜ. 

Türkiye 1979 1 Mayıs'ına 20 ilde sıkıyönetimle girdi. 1 Mayıs'ın 
gelenekselleştiği İstanbul'da da sıkıyönetim vardı. Oligarşi bu kez 
sokağa çıkma yasağı ilan ederek gösteriyi engellemeyi, geleneği 
daha doğarken öldürmeyi planladı. Ama umduğu gibi olmadı. Bu 
durum, Türkiye solu içinde bir yeni yol ayrımına neden olarak yeni 
sonuçlar doğurdu. Kurtuluşçular sokağa çıkma yasağın rağmen, 
Topkapı ve Üsküdar'da 1 Mayıs gösterileri düzenlediler.  

1 Mayıs 1979 gösterisinin neden bir yol ayrımı olduğu o günlerde 
çokları için pek açık değildi. Somutça göremiyorlardı durumu ve 
sokağa çıkma yasağına rağmen gösteri yapma esprisinin tek başına 
bir yol ayrımı olarak anılmasını biraz «abartılmış» buluyorlardı. Ne 
var ki, 1 Mayıs 1980'de çeşitli grupların tutumu, 1 Mayıs 79 İstanbul 
gösterisinin bir yol ayrımı olduğunu bir kez daha kanıtladı.  

79 1 Mayıs'ında revizyonizm gene t bayramını» düzenledi. Üste-
lik bu kez sıkıyönetimin, oligarşinin takdirlerini toplayarak. 

Türkiye işçi sınıfı hareketinin yüz karası olan İzmir Konak mitingi 
1 Mayıs 1979'da revizyonizmin «bayram» alanı oldu. Devrimci Yol, 
Halkın Kurtuluşu ve Kurtuluş ise 1 Mayıs'ta Türkiye'nin birçok bölge-
sinde 1 Mayıs gösterileri düzenlediler. 1 Mayıs'ın en yaygın bir bi-
çimde anıldığı yıl oldu 1979. Ama savaşın cephesi her zaman oldu-
ğu gibi ve bundan sonra da olacağı gibi İstanbul'du. Çünkü proletar-
ya ordusunun merkezi İstanbul'du. 

1 Mayıs 1979 gösterisinde proletarya sosyalistlerinin maddi gücü 
işçi kitlelerini sokağa çıkarmaya yeterli değildi. Bu nedenle 1 Mayıs 
gösterisi bir kadro eylemi olarak gerçekleşti. Ama savaş cephesinde 
gelenek korundu, işçi sınıfının mücadeleci geleneği yaşatıldı. «Her 
şeye rağmen 1 Mayıs gösterisi yapılacaktır» sözleri Kurtuluş'un gös-
terisi sayesinde bir anlam kazandı. 

79 gösterisinde bütün diğer gruplarla Kurtuluş arasındaki temel 
fark, birinin proletaryanın devrimci hareketi olması, diğerlerinin ise 
küçük-burjuva devrimci hareketleri olmasıdır. Bu fark Kurtuluş'un 
İstanbul'da gösteriyi hedeflemesinde, diğerlerinin ise cephe gerisin-
de mücadeleyi hedeflemiş olmasında ortaya çıktı. İlk bakışta Önem-
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siz görünen ama büyük bir ideolojik, sınıfsal farklılığın tezahürüydü 
bu. 

 
TAKVİMİN BİR YAPRAĞI PROLETARYANIN MÜCADELE GÜ-
NÜNÜ GÖSTERİR. 

80 1 Mayıs gösterisi öncesinde ise aynı «küçük» fark, bu kez 
gösterinin gününde ortaya çıktı. Proletaryanın sosyalistleri geleneği 
yaşatmakta, İstanbul'da gösteri yapmakta ve en önemlisi 1 Mayıs' ta 
gösteri yapmakta kararlıydılar. Küçük-burjuva devrimcileri ise küçük-
burjuva edebi üslupları ile «mücadeleyi takvim yapraklarına sıkıştır-
mamayı» savundular. Neden ille de 1 Mayıs günü? Böylebir soruya 
bir başka soru sorarak cevap vermek mümkün: Neden ille de işçi 
sınıfı?  

Hangi hedefe yönelik olursa olsun, genel bir direniş şüphesiz tak-
vimin günlerinin herhangi birinde gerçekleştirilebilir. 30 Nisan'da, 2 
Mayıs'ta veya 26 Temmuz'da, 30 Ekim'de vs. Ama uluslararası pro-
letaryanın birlik ve dayanışma günü takvimin herhangi bir günü de-
ğil: 1 Mayıs. Gelenek bugünün üzerine kurulmuş. Günün anlamı ise 
hangi şart altında olursa olsun bütün ülkelerde işçi sınıfının aynı 
günde eylemler yapması, uluslararası burjuvaziye karşı uluslararası 
proletaryanın gücünü göstermek.  

Bütün ülkelerin işçilerinin aynı günde, aynı eylem biçimleri ile, tek 
bir yürek tek bir yumruk olarak ve her şart altında eyleme atılması. 
Yoksa, 1 Mayıs gösterilerinin bir anlamı kalmaz, örneğin, 1 Mayıs 
1979 yılında arka arkaya yapılacak 7 gösteri ile 1 Mayıs gösteri leri 
1986 yılına kadar garanti altına alınabilirdi.! Veya, oligarşiyi şaşırt-
mak için 24 Temmuz günü gösteri yapılabilir.  

Bütün bu örneklerin soruna, bir genel direniş yapmak açısından 
bakılması halinde zararlı olan bir yanı yoktur. Aksine takvimin bütün 
günleri genel bir direniş için uygundur ve oligarşiyi şaşırtmak önemli 
de olabilir. Ama 1 Mayıs'ın anlamı «genel direniş» ile sınırlı değildir. 
O, herhangi bir genel direniş değil, işçi sınıfının bütün ülkelerdeki 
ortak geleneğidir, ortak eylem günüdür. Proletaryanın sosyalistleri 
için bugünün özel bir önemi vardır, küçük-burjuva devrimcileri için 
ise sorun sadece “takvimdeki bir gün”dür. 
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VATAN HAİNLİĞİ TÜRKİYE'YE ABD BAYRAKLARINI DİKTİR-
MEKTİR. 

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta da, geleneğin ulu-
sal anlamından çok uluslararası anlamının Türkiye proletaryası için 
önemli olmasıdır. Oligarşi de 1 Mayıs'a karşı ideolojik mücadelesini 
esas olarak bu nokta üzerinde topladı. Demirel 1 Mayıs gösterilerin-
den yana olanlar enternasyonal söyledikleri, kızıl bayrak taşıdıkları 
için ve ellerinde Marx, Engels, Lenin ve Stalin'in resimleri, orak çekiç 
bulunduğu için vatan hainliği ile suçladı Aynı kampanyaya sı-
kıyönetim bildirileri ve çeşitli burjuva gazeteleri, radyo ve televizyon 
da katıldı. 1 Mayıs'tan kalkılarak 1 Mayıs'a vatan hainliği damgası 
vuruldu. 

1 Mayıs 1980, bugüne kadarki en şiddetli çatışmalara sahne ol-
du. Oligarşi 1 Mayıs öncesi şiddetli bir kampanya açtı. Fiili ve ideolo-
jik olan bu saldırı ile bir yandan Türkiye solu kitlelerden tecrit edil-
meye çalışıldı, bir yandan ise Türkiye solunun kadroları fiziki olarak 
yıpratılmaya, dağıtılmaya çalışıldı. Başta Tarsus olmak üzere bir dizi 
katliamlar, afiş asan, yazı yazanların üzerine hunharca saldırmak, 
daha sonra bunları en, geniş bir biçimde gazetelerde, televizyonda 
teşhir etmek gibi yöntemlerle panik havası yaratılmaya çalışıldı. Ye-
ni katliam söylentileri çıkarıldı. Ve bütün bunların yanı sıra ideolojik 
mücadele ile kitleler Türkiye solundan soğutulmaya çalışıldı ve bu 
kampanyada oligarşinin bütün eğilimleri üzerlerine düşen görev leri 
yerine getirdiler. 

 
1 MAYIS GÖSTERİLERİ BÜTÜN ENGELLEMELERE RAĞMEN 
YAPILDI. 

Bütün bu saldırılar karşısında ise Türkiye solu gene her zamanki 
dağınıklığı, örgütsüzlüğü içindeydi. Potansiyel gücünü 1 Mayıs ey-
lemlerinde bir araya getirip gösteremedi. 

Bütün bunlara rağmen, 30 Nisan genel direnişi ve 1 Mayıs göste-
rileri yapılabildi. Mevcut şartlar içinde düşünüldüğünde yapılabilenin 
olumluluğu ortaya çıkar, ama yapılması gereken olarak düşünüldü-
ğünde ise sonuç pek de olumlu değildir. 

Genel direniş ilan edilmesi kısmen olum luluktur, ama gerek ilan 
ediliş biçimi, gerek örgütlenişi ve gerekse gerçekleşmesi açısından 
genel direnişe bakıldığında görünen başarısızlıktır. 
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Türkiye solunun bir kısmı uzun bir süredir «genel direniş» çağrıla-
rı yapmaktadır. Bazıları genel grevi «devrim» için ileri sürmekte, 
devrim için genel grev çağrısı yapmaktadır! Bunlar ne söylediğini 
bilmeyen kendini bilmezlerdir, ciddiye alınacak pek bir yanları yok. 
Revizyonistler de genel grev, genel direniş çağrısını uzun bir süredir 
ileri sürenler arasındadırlar. Başta Maden-İş olmak üzere sendika-
lardaki etkinlikleri ile birlikte, onların genel grev çağrıları daha farklı 
bir anlama sahiptir. Ancak revizyonistler de bir yandan genel grev 
çağrısı yaparak, bir yandan ise genel grevin gerçekleşmesi için hiç-
bir somut adım atmamakla bu kavramı yozlaştırmaktadırlar. Ve hat-
ta bu T«K»P hainleri, 30 Nisan genel grevi karşısında el altından 
bozgunculuk yaparak hainliklerini genel grev, genel direniş çağırıla-
rının sahtekârlığını bir kez daha kanıtlamıştır. En etkin sendikaların 
yönetiminde olmaları, etkinlikleri altındaki sendikaların binlerce işçi-
sinin grevde olması nedeniyle genel grev çağrısına uyma an-
lamında, onu hayata geçirme anlamında çok önemli bir yerleri olan 
revizyonistlerin bu tutumu, 30 Nisan genel direnişinin sönüklüğün-
deki başlıca etkenlerden biridir denebilir. 

Son üç yılın bütün gösterilerinde olduğu gibi, bu yıl gösterilerde 
de işçilerin katılımı oldukça düşük oldu. Ve hatta gösteriler daha 
büyük ölçüde kadroların eylemi biçiminde gerçekleşti. Geçen yıla 
oranla dahi bu yıl ki gösteriler yığınsallık açısından daha geriydi. Bu-
nun bir nedeni oligarşinin amansız saldırısı, yasal gösterilere izin 
vermemesi ise, diğer yanı ise gene oligarşinin 1 Mayıs 77'den beri 
Türkiye solunu kitlelerden koparmak yönünde düzenlediği operas-
yondur. Türkiye solu, oligarşinin bu operasyonun bir parçası olarak 
yaptığı her atak karşısında bir mevzii daha terk ederek geri çekildi 
ve her geri çekiliş, kaybedilen her demokratik mevzi kitlelerden biraz 
daha kopuşu, eylemlerin giderek daha fazla kadrolar tarafından ya-
pılabilir hale gelmesini sağladı. 1 Mayıs 1980 gösterisi bu anlamda 
da önem kazanmakta. 1 Mayıs 1980’in gösterileri esas olarak, bazı 
istisnalar dışında, kadro eylemleri olarak gerçekleşti Ve zaman za-
man da bu kadro eylemleri işçi sınıfının bilimsel sosyalist hattından 
oldukça uzak “sol” sapık noktalara vardı. Kitlelerden kopuşun kaçı-
nılmaz sonucudur bu... 

1 Mayıs 1980 eylemi içinde üzerinde en fazla durulması gereken 
nokta, hiç şüphe yok ki işçilerin kendiliğinden hareketinin bugünkü 
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aşaması ile 1 Mayıs eyleminin birleştirilememiş olmasıdır. Büyük bir 
işçi kitlesi bugünlerde eylem içindedir. Sayısız fabrika ve işyerinde 
grevler sürmektedir. Tekel, Tariş, Antbirlik işçileri büyük ve önemli 
direnişlerden henüz yeni çıkmışlardır. Bu işyerlerinde önemli bir 
potansiyel vardır ve 1 Mayıs eylemleri bu büyük potansiyelle birleşti-
rilememiştir. İşte proletarya sosyalistleri açısından en önemli nokta-
nın bu olması gerekmektedir. Gelecek 1 Mayıs eylemlerinin aydınlık 
bir hat izlemesi bu noktanın iyi kavranması ile mümkündür. 

İşçilerin kendiliğinden mücadelesinden kopukluk, açıktır ki prole-
tarya sosyalizminin en önemli zaafını oluşturmaktadır. Ve aynı za-
manda bu durum proletarya sosyalistlerine önlerindeki en önemli 
görevi göstermektedir: Bu, proletaryanın kendiliğinden hareketi ile 
proletarya sosyalizminin birleştirilmesidir, proletarya arasında reviz-
yonizmin, oportünizmin ve burjuvazinin her türden ideolojik etkinliği-
ne karşı yoğun bir mücadeleyi, sosyalizmin biliminin proletaryanın 
öncülerine kavratılmasını, öncülerin bilimsel sosyalizm ile donanma-
sını ve kendiliğinden hareketin önderliğinin kazanılmasıdır. Nihai 
olarak proletaryanın devrimci partisinin oluşturulmasıdır. Her somut 
eylem gibi 1 Mayıs 1980 eylemi de proletarya sosyalistleri açısından 
bu perspektifle ele alınmalı, değerlendirilmelidir. 

Sonuç olarak, 1 Mayıs 1980 bir kez daha proletarya sosyalizmi 
ile her türden küçük-burjuva sosyalizmi arasındaki farklılığı gösterdi. 
Devrimci Yol, Halkın Kurtuluşu, Devrimci Sol vs. gibi gruplar^ 29 
Nisan'da “1 Mayıs gösterilerini” yaparlarken proletarya sosyalistleri 
ise bütün güçleriyle 1 Mayıs günü alanlardaydı. Proletaryanın 1 Ma-
yıs eylemini sürdürüyordu. «Mücadele takvim yapraklarına başlan-
mamalıydı» ama ne yazık-ki 1 Mayıs takviminin yapraklarından biri 
ve «işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü». Her hangi 
bir mücadele günü değil, her hangi bir direniş günü değil. 

1 Mayıs günü Kurtuluş'un dışında gösteri yapan, miting düzenle-
yen başka gruplar elbette vardı. Devrimci Yol, Halkın Kurtuluşu, 
Devrimci Sol vs. de elbette 1 Mayıs günü bazı eylemler yaptılar. 
Ama esas olarak bu yıl da geçen yıl gibi cephe gerisinin savaşçıları 
oldular. Cephe 1 Mayıs günüydü bu kez... Ve cephede savaşanlar 
proletarya sosyalistleri idi. 

1 Mayıs 1979 proletarya sosyalizmi ile küçük-burjuva sosyalizmi 
arasındaki yolların ayrıldığını gösteren bir gündü. Bu nedenle bir yol 
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ayrımı idi. Bu seneki 1 Mayıs gösterisi ise her iki sınıfsal akımın 
kendi yollarında yeni yollar aldıkları, yollarını birbirlerinden iyice 
ayırdıkları bir gün oldu. 

Kısacası, her 1 Mayıs'ta olduğu gibi, bu 1 Mayıs'ta da proletarya 
ile oligarşi, proletarya ile küçük-burjuva sosyalizmi karşı karşıya gel-
diler. Akla kara 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs eylemlerinde bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.  

 
ÖNCÜ Dergisi. Sayı 1. 12 Mayıs 1980   
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YAŞASIN 1 MAYIS 

TKKKÖ Merkez Yayın Organı  

KURTULUŞ. Sayı 9.  Nisan 1983.   

 

Bugün bir 1 Mayıs’ı daha yaşarken, bulunduğumuz koşulların ka-
ba bir analizi her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Bunun 
nedeni, tek başına, 1 Mayıs’ın “işçi sınıfının birlik, mücadele ve da-
yanışma günü” olması değildir. Yine tek başına, hâlâ 12 Eylül Cun-
tasının görev başında olması değildir. Ve yine tek başına, artık cun-
tanın “demokrasi”ye yönelmesinde de değildir. Bütün bunlar ve sayı-
labilecek birçok faktör yanında, esas olarak, bir 1 Mayıs’ı daha işçi 
sınıfının partisinden yoksun olarak geçiriyor olmasındandır.  

Bugün işçi sınıfının sosyalistleri oldukları savında olanlar, eğer, 
bir takım ciddi sorunlar içinde boğulup kalmak istemiyorlarsa, eğer 
gerçekten devrime niyetliyseler, sorunlar yumağı içinde yukarıda 
değindiğimiz konuyu bütün sorunların önüne koymak zorundadırlar. 
Hem de halen kol gezen “işçi sınıfı partisine” karşın, bizatihi soruna 
doğru eğilmek, karşımıza dikeceğimiz görevleri de doğru bir biçimde 
saptamayı getirecektir. “Bu gerçeğe gözleri kapamamak diğer so-
runlar yanında, ona ilk yeri vermek” dedik, ancak, diğer problemlerin 
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de tutarlı bir biçimde aşılabilmesi ön şartıdır. Niçin? Bu soruya veri-
lecek cevap bugün, oldukça yalın olmalıdır: “İşçi sınıfının ve genel 
olarak devrimcilerin içinde bulundukları durum.” 

Biliyoruz ki 12 Mart’ta yapılamayan bir iş 12 Eylül’de gerçekleşti-
rilmiş ve DİSK kapatılmıştır. (Burada Cuntanın sınıfa ilişkin aldığı 
diğer önlemlerden bahsetmek gereği yoktur.) Uzun yıllar süren bir 
aradan sonra 1 Mayıs DİSK’in başı çekmesiyle 1976’da kutlanmaya 
başlamıştır. Bugünse aynı DİSK yoktur, kapatılmıştır. Geçen 1 Ma-
yıs’larda boy gösteren siyasi hareketlerin bir kısmı örgütlülüklerini 
yitirmiş, bir kısmı ise 12 Eylül’le, oldukça ağır darbeler yemişlerdir ve 
bırakalım 1 Mayıs alanında ses vermeyi, bir kısmı ülkede ses çıka-
ramayacak bir durumdadırlar. İşte bu gerçek, ciddi bir görevi, “geç-
mişin ciddi bir değerlendirilmesi” görevini karşımıza dikmektedir. Ve 
bu değerlendirme afaki, ayakları yerden kesik, geleceğe ışık tutmak-
tan uzak olmamalıdır. Zaten böyle bir değerlendirmeden yoksun 
siyasi atılımlar, gelecekte bir kez daha tökezlemeyi kaçınılmaz kıla-
caktır ki, hele yukarıda saptadığımız gerçekle ilintisiz yaklaşımlar, 
belki gelecekte tekrar ama her seferinde bir şeylerin yitirilmesiyle, 
tekrarlanmak durumunda olacaktır. Değerlendirme her şeyden önce 
teorik bir görevdir. Tutarlı bir değerlendirme, tutarlı bir ideolojik mü-
cadelenin ön şartıdır, oysa 1 Mayıs 1977’de de sosyalistlerin ara-
sında mücadelenin ulaştığı boyutlar nedeniyle, yaşanan olaylar hâlâ 
belleklerden silinemez bir durumdadır. İşte bu nedenle 1 Mayıs 
1983, bir de bu yanıyla geçmişi hatırlatıcı ve geleceğe ışık tutucu 
olmalıdır. İdeolojik mücadeleyi bir yana bırakıp, silah çeken siyasi 
hareketlerin, oligarşi karşısındaki hazin durumları ortadadır!  

Ne böyle bir günde, yıllar önce tekrarlanan bir gerçeği yinelemek 
her zamankinden daha çok önem taşımaktadır. Sosyalizmle işçi 
sınıfı hareketi hâlâ ayrı kanallarda seyretmektedir. Bu gerçeğin sap-
tanması bir başka kaçınılmaz görevle sosyalistleri yüzyüze bırak-
maktadır: “Sınıf içinde derin mevziler oluşturmak.”  

Yukarıda oldukça kaba ve ayrıntılara girmeyen değerlendirmeler 
yaptık, çünkü bunun ötesinde söylenecekler, bu yazının boyutlarını 
aşmaktadır. Ama halen yukarıdaki kaba değerlendirmelere gerek 
duyuluyorsa eğer, bu, sosyalistlerin görevlerinin ağırlığının bir ifade-



BELGELER  7. Kitap                       26  

 

si olmalıdır ancak. Çünkü hâlâ sosyalizm adına konuşanlar, bu ger-
çekleri görmemekte, gözlerini kapamaya direnmektedirler.  

Cunta, artık yarı sivil bir hayata doğru yönelmiştir, amaçlanan 
hedeflere ulaşılmıştır. Gerçekten bugün sükûn sağlanmıştır ve sü-
kunun sürebilmesi için gereken önlemler alınmış ve alınmaya de-
vam edilmektedir. Sükûna ilişkin asıl önlemler sınıfa ilişkindir. DİSK 
kapatılmıştır. Grev hakkı kullanılamayacak, kullanıldığında da pek 
bir işe yaramaz hale getirilmiştir. DİSK gibi bir sendikanın tekrar or-
taya çıkmasını engelleyecek çeşitli yasal girişimler vardır. İşçi sınıfı-
nın bir kesimi, memur statüsüne geçirilmek durumundadır vs. Bütün 
bunlar gerçekten oligarşiye karşı tehlikenin nereden kaynaklandığı-
nın somut göstergeleridir. En önemlisi sınıfın politika arenasından 
tümüyle uzaklaştırılması, daha doğrusu, sınıfın politikayla ilgisini 
kesmeye yönelik adımlardır. Ama bugüne kadar bunu başarabilen 
bir iktidarı tarih yazmamıştır. İşçi sınıfı haklarını anayasal veya yasal 
önlemlerle veya hâkim sınıfların lütuflarıyla değil, mücadelesiyle 
sahip olmuştur.  Bugüne kadar bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır. 

1 MAYIS NEDİR?  

Geçmişte revizyonizm 1 Mayıs’ı bir bayram gibi değerlendirmiş 
ve bu değerlendirmeye uygun bir biçimde de bir bayram gibi kutla-
mıştır. Oysa 1 Mayıs doğduğunda bir mücadele günüdür. Ve 100 
yıllık bir geleneğin ürünüdür. 1 Mayıs ilk kez, günde 13-14 saat ça-
lıştırılan Amerikan işçilerinin 8 saatlik işgünü için başlattıkları genel 
grevle, ortaya çıkan 1 Mayıs, Enternasyonal’in, işçi sınıfının ulusla-
rarası birlik, dayanışma, mücadele günü olarak kabul etmesiyle de 
ortadan kaldırılamayan bir gelenek haline dönüşmüştür. İlk 1 Mayıs 
gösterisine binlerce işçi katıldı. 1 Mayıs’ta başlayan genel grev kısa 
zamanda polisle çatışmaya dönüştü. Kanlı çatışmalar sonucu birçok 
işçi öldü ve yaralandı. 4 Mayıs günü 1 Mayıs’ta ölenleri anmak için 
Şikago’da işçilerin yaptığı toplantıda bir provokasyon sonucu bir 
takım polisler öldü. Ve bunun sonucunda 4 işçi önderi idam edildi. 
Enternasyonal, 1889 yılında 1 Mayıs’ı dünya işçileri için “birlik, mü-
cadele ve dayanışma” günü olarak kabul etti. O günden bu yana işçi 
sınıfı için bir mücadele günü olan 1 Mayıs her seferinde egemen 
sınıfların şu veya bu biçimde işçilere saldırı günü olmuştur. Bilin-
mektedir ki bizde 1 Mayıs bir zamanlar resmî olarak “Bahar Bayra-
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mı” olarak kutlanmaktaydı. Ve cunta buna bile tahammül edemedi, 
kaldırdı. Bizde ilk 1 Mayıs Selanik’te oldu. Daha sonra bu gelenek 
çeşitli engellere karşın 1923’e kadar sürdü. 1923’de çıkarılan Takrir-
i Sükun Yasası’yla uzun bir dönem, 1976’lara kadar yasaklandı.  

1976’da DİSK tarafından örgütlenen 1 Mayıs, DİSK’in başına çö-
reklenen TKP’lilerce bir bayrama dönüştürüldü. Her şeye karşın 1 
Mayıs’ın gerçekleşmesi önemli bir olaydı. 1977 1 Mayıs’ı bir provo-
kasyonla 34 devrimcinin ölümüne neden oldu. Çeşitli engellere kar-
şın 1 Mayıs geleneği 1980’e kadar sürdürüldü. Cuntayla birlikte ge-
len ağır baskı koşulları, bu günün yığınsal kutlanışına izin vermedi. 
Fakat uzun yıllar yasaklamaya ve engellenmeye çalışılan 1 Mayıs, 
artık işçi sınıfı tarafından benimsenen, yerleşen bir geleneğin ifade-
sidir. Bugün belki koşullar nedeniyle 1 Mayıs yığınsal olarak kutla-
namamaktadır. Ama işçi sınıfının bilincinde de 1 Mayıs ne bir bahar 
bayramı, ne bir işçi bayramıdır. 1 Mayıs, işçi sınıfının bilincine birlik, 
dayanışma ve mücadele günü olarak kazınmıştır. Ve bizim görevi-
miz bu koşullarda da günün ruhuna uygun davranmaktır. Bunu en 
yalın biçimiyle ifade etmek gerekirse, durumun bilincinde olmak ve 
bu bilinçle mevcut görevlere dört elle sarılmaktır. Bugün 1 Mayıs’ta 
“1 Mayıs alanına” şiarını atamıyoruz. Bu hiçbir şekilde bu şiarın ya-
kın gelecekte de atılamayacağı anlamına gelmemelidir. Zaten bizim 
temel görevimiz bu sloganın atılabileceği koşullarla bağlantılıdır. Ve 
buraya giden yol sınıf içinde daha fazla örgütlenmekten geçmekte-
dir. Cuntanın bugüne kadar aldığı önlemler sadece ve sadece yarı-
nın potansiyelleri olacaktır. Bu potansiyelleri kavramak, bugün aley-
himize olan koşulları, yarın lehimize çevirecektir. Cuntaya karşı ge-
nel olarak toplumdan, özelde işçi sınıfından yoğun bir direniş olma-
mıştır. Bunun temel nedeni sınıfın örgütsüzlüğüdür. Sınıf örgütlü 
mücadele sürdürebildiği ölçüde diğer toplumsal kesitleri de mücade-
lesine ortak edebilecektir. Bu nedenle 1 Mayıs’ın yığınsal kutlanma-
yışı bizim için sadece yoğun görevlere daha bir sıkı sarılmamız için 
itici bir görev olarak kabullenmelidir Bu koşullarda da yapılacak çok 
işimiz vardır. Biliyoruz ki cunta yürüttüğü politika ile DİSK üyesi işç i-
leri gerici sendikalara kaydırmak istemektedir. Ve yine biliyoruz ki bu 
politikada cunta buğuna kadar başarılı olamamıştır. DİSK’li işçiler 
koşullar elverdiği ölçüde örgütlülüklerini korumaktadırlar. Ve ne 
DİSK yöneticilerinin idam talebiyle yargılanmaları, ne DİSK işçilere 
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yönelik baskılar bugüne kadar onların örgütlülüğünü DİSK’e bağlılık-
larını engelleyememiştir. Buradan çıkaracağımız sonuç açıktır. İşç i-
lerin DİSK’e sahip çıkan tutumunu desteklemeliyiz. Ve DİSK için 
verilecek mücadeleyi daha bur güçlü kılacak propaganda ve ajitas-
yona ağırlık vermeliyiz. Şu bir gerçek ki, yöneticilerinin bütün uzlaş-
macılığına karşın 15/16 Haziran’da tarihi mücadeleyi veren DİSK’li 
işçilerdir. Ve bugüne kadar önemli işçi hareketlerinin başını çeken 
DİSK’li işçilerdir. Ve esas olarak ileri işçiler DİSK bünyesinde top-
lanmışlardır. Bugün DİSK için verilecek mücadele işçi sınıfının ör-
gütlenmesi için mücadele olacaktır. İşçi sınıfına hiçbir hak gökten 
zembille inmemiştir. İşçi sınıfı bütün haklarını mücadelesiyle ka-
zanmıştır. DİSK kapatılırken amaç işçi sınıfının ekonomik-
demokratik mücadelesini engellemektir, buna karşı verilecek kavga 
bu mücadelenin daha üst boyutlara ulaşmasına neden olacaktır. 
Yani bugün için bir olumsuzluk, yarının olumluluğuna bir vesile ola-
rak kavranmalıdır. DİSK için mücadele, sınıf içinde örgütlenmede, 
önemi yadsınamayacak bir görevdir. 

12 Eylül’le halklarımızın üzerine bir kâbus gibi çöken Cunta, her 
türlü demokratik hak ve özgürlüğü ayakları altına almıştır. İşçi sınıfı 
salt kendisinin gasp edilen hakları için değil aynı zamanda diğer 
emekçi yığınların hakları için verecekleri mücadelelere de destek 
olmalıdır. Bugün “demokrasi”ye dönmekte söz eden cuntanın, açık-
tır ki demokrasi için amaçladığı, zulmünün yine devam edebileceği 
fakat demokrasi yaftasının lâfta geçerli olabileceği bir durumdur. 
Burada da deşifre edilmesi gereken demokrasinin kimler, zulmün ise 
kimler için geçerli olduğudur. Bugün cunta demokrasiye dönmekten 
söz ediyorsa, bunun nedenini paşa gönülleri öyle istediği için değil, 
mevcut koşulların (iç ve dış) zorlamasıdır. Buradan öteye, Cunta, 
yarına dönük hazırlıklar tekelcilerin yine hiçbir muhalefetle yüzyüze 
gelmeden soygunlarını özgürce sürdürebileceği, bir dönemin hazır-
lıkları içindedir. Burada görev her türlü demokratik haklar için bayra-
ğın daha yukarılara kaldırılmasıdır. 1 Mayıs 1983 bu anlamda bir 
kilometre taşıdır. Yeni yeni mevzilerin zapt edilmesine yönelik bir 
kilometre taşı.  

Yaşasın 1 Mayıs!   Yaşasın sosyalizm!       
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İŞÇİLER. EMEKÇİLER, YOLDAŞLAR     (1984)  

Günümüzden tam 98 yıl önce 1886 yılanda Amerikan işçi sınıfı-
nın 8 saat'lik işgünü mücadelesini Amerikan Oligarşisi provokasyon-
la kana buluyor. Neticede Amerikan İşçi Sınıfı 4 yiğit önderini yitiri-
yordu. Ama Enternasyonal Amerikan İşçi sınıfının, bu yiğit direnişi-
nin anısına, 1 MAYIS’ı İşçi Sınıfının BİRLİK, MÜCADELE ve DA-
YANIŞMA günü olarak ilân ediyordu.  

Tam 98 yıldır 1 Mayıs günü her ulustan proletarya ülkesinde ger-
çekleştirdiği görkemli gösteri ve eylemlerle dostlarının yüreğine gü-
ven, düşmanlarınınkine ise korku salar. Uluslararası platformda ya-
şanan gerçek genellikle, bu iken, bizde, ulusal platformda ise, 2. 
Eylül 1980’den itibaren 1 Mayıs’larda bir başka gerçek yaşıyoruz. 
Doğrusu şu ki, bu acı bir gerçektir. 

İŞÇİLER, EMEKÇİLER, YOLDAŞLAR !  

12 Eylül'de iktidara el koyan Askeri Cunta önce bütün yurtta sıkı-
yönetim ilan etti. Sonra başladı işçi sınıfına saldırmaya. İlk iş daha 
12 Eylül’ün şafağında grev çadırlarını söktü. Sonra en ileri sendikal 
örgütümüz DİSK'i kapattı. Yöneticilerini zindanlara kapatarak idam 
talebiyle yargılamaya başladı. İşçi ücretlerini Yüksek Hakem Kurulu 
(YHK) elinde, işverenlerin insafına terk etti. Yetmedi, bütün bu yap-
tıklarını sürekli kılmak için yeni Anayasa ve yeni sendikalar ve Top-
lu. Sözleşme Yasasını çıkartarak aklınca bizleri hepten köleliğe 
mahkûm etti. Peşinden Özal geldi. Sıkıyönetim devam ediyor. Özal 
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milletin gözünün içine baka baka “Zamlar ülkenin yararınadır” diyor; 
yalan söyleye söyleye zam üstüne zam yapıyor.  

Proletarya ve Emekçi Haklarımız Askeri Cuntanın ve Özal Hü-
kümeti’nin bu alçakça, rezil ve iğrenç saldırılarına dün tepki göster-
medi. Bugün de ciddi, bir tepki göstermekten uzak duruyor. Acı olan 
aslında, bu değil, hatta aşağılık Oligarşinin kemik yalayıcısı TÜRK-
İŞ yöneticilerinin olan bitene alkış tutarak proletarya ve emekçi halk-
larımızı arkadan hançerlemesi de o kadar acı bir şey değildir. Asıl 
acı olan proletarya ve emekçi halklarımızın büyük çoğunluğunun 
içlinde yaşadığı duruma tepki göstermesi gereğini hala kavrayama-
mış olmasıdır.  

KADIN - ERKEK İŞÇİLER, EMEKÇİLER,  

Öz olarak oligarşi bizleri sıkıyönetimlerin baskı, tehdidi ve zulmü 
altında, zamların cenderesinde sürekli yoksullaşma içinde yaşama-
ya değil sürünmeye zorlamaya çalışıyor. Bu çabaya izin vermemeli-
yiz. 12 Eylül’den bu yana, bu yıl dördüncü 1 MAYIS'ı da kutlayama-
yacağız. Ama bu hiçbir şey yapamayacağız, demek değildir. 1 MA-
YIS’ın proletaryanın BİRLİK, DAYANIŞMA ve MÜCADELE günü 
olduğunu belirtmiştik. Sınıfımızın içinde bulunduğu dağınıklığa son 
verip işyerlerinde patronlara ve onların uşaklarına karşı, daha iyi bir 
yaşam,, çalışma koşulları ve yeni bir Devrimci Sendikal Konfederas-
yon (Yeni DİSK)" için BİRLİK olalım. 

Sınıfımızın gücünü, kudretini ve önderlerini, öncülerini, kendinden 
insanları sahipsiz bırakmadığını ve bırakmayacağını göstermek için 
işkenceden geçirilip zindanlara doldurulmuş-halâda direnen binler-
ce- öncü işçi, ilerici- devrimci, yurtsever kardeşlerimiz, DİSK yöneti-
cileri ve üyeleri ile sürekli DAYANIŞMA içinde olalım. Ülkedeki eko-
nomik ve siyasi arenada çevrilen dolapların kitlelere açıklamalı, teş-
hir etmeli, yeni bir DİSK yaratılması, sıkıyönetimin kaldırılması, zam-
lara son verilmesi doğrultusunda siyasi ve ekonomik gerçeklerin 
kitleler tarafından kavranması için MÜCADELE etmeliyiz. 

Tüm bunları yapacağız. Çünkü bu güce ve bilince sahibiz.  

1 MAYIS 1984’ü böyle kutlayacağız.  
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İŞÇİLER, EMEKÇİLER, YOLDAŞLAR, Bir yıl önce TİSK Başkanı 
Halit Narin “Bugüne kadar işçiler güldü, bundan sonra biz güleceğiz" 
demişti. Bugün, gerçekten, hele son zamlardan sonra hepten şaşkı-
na dönün halklarımızın karşısında nasıl da gülüyorlar. Özal “zamlar, 
halk yararınadır." derken; nasıl da sırıtıyor.  

Gülün baylar, gülün; gülün ağalar, gülün! Ama unutmayın ki tarih 
boyunca 'son gülen' hep proletarya ve emekçi halklar olmuştur. Pro-
letarya ve emekçe halklarımız askeri cuntanızın, sıkıyönetimlerinizin 
zoru ve zulmü ile üzerine serptiğiniz ölü toprağını silkinip atacaktır. 
Dört yıldır boş bıraktığımız 1 MAYIS alanlarını, tıpkı 1 MAYIS 1977, 
tıpkı 1 MAYIS 1978', tıpkı 1 MAYIS 1979, tıpkı1 MAYIS 1980'de- 
olduğu gibi, tüm dünya ülkelerinin işçileri ile birlikte uluslar arası işçi 
ordusunun onurlu ve şerefli bir birliği olarak Türk ve Kürt isçileri ve 
diğer ' azınlık milliyetlerden kardeşlerimizle birlikte daha kalabalık, 
daha bilinçli yığınlarla dolduracak ve, daha gür, haykıracağız 

- YAŞASIN 1 MAYIS !  

- YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİ ! 

- YAŞASIN –SOSYALİZM ! 

En güzel dünyaları  
yaktık ellerimizle 

ve gözümüzde kaybettik ağlamayı,   
bizi bir parça hazin, ve dimdik bırakıp  

gözyaşlarımız gittiler  
ve bundan dolayı  

biz unuttuk bağışlamayı...  
Varılacak yere 

     kan içinde varılacaktır, 
Ve zafer  

artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar  
tırnakla sökülüp  

koparılacaktır.   (Nazım Hikmet)  
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İŞÇİLER, EMEKÇİLER,  

1985 1 Mayıs'ı geldi, Türkiye ve Kuzey Kürdistan işçi sınıfı birlik, 
dayanışma ve mücadele gününe bir kez daha karanlık bir tablo için-
de giriyor. 12 Eylül darbesinden bu yana dürt buçuk yıl geçti. Askeri 
yönetim yetkilerini sivil yönetime devrediyor. Ama işçiler açısından 
değişen ne var? Özal hükümeti bir buçuk yıllık icraatında, işçi ve 
emekçilere karşı olan tavırlarıyla en az askeri yönetim kadar aşağı-
lık olduğunu, tekelcilerin sözcüsü, işçi sınıfının düşmanı olduğunu 
defalarca kanıtladı, Bir buçuk yıllık süre hükümetin “orta direk edebi-
yatının” iflas etmesine, maskesinin düşmesine gerçek yüzünün açı-
ğa çıkmasına yetti. 

Nedir bu gün Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da durum? 

İşçi sınıfının üzerindeki sömürü kat be kat arttırılmış, enflasyonun 
çok gerisinde kalan toplu sözleşmelerle ücretlerin alım gücü 70’li 
yılların yarısına inmiştir. Ülkenin en güzel köşeleri petrol zengini 
Arap şeyhlerine peşkeş çekilirken emekçi sınıflar yoksulluğun pen-
çesinde kıvranmaktadır.  

İşçi sınıfının politik örgütlenme hakkı yok. Ekonomik mücadele 
araçları olan sendikalar hükümetin ipoteği altında. Grev hakkı gös-
termelik. Hükümet işçi sınıfına o denli utanmazca saldırmakta ki 
yılların uzlaşmacı sendikacıları olan Türk-.İş yöneticileri dahi hükü-
mete karşı tavır alma, karşıt beyanlar vermek zorunda kalıyor. Ol i-
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garşinin tavrı, işçilerin sınıf mücadelesindeki tüm araçlarını kullanı-
lamaz hale getirmek doğrultusunda. 

Emperyalizmin ileri karakolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD ile 
olan bağlarını her gün biraz daha sıklaştırmakta, hizmetinin karşılığı 
olarak da daha fazla tank, top, uçak, füze, savaş gemisi istemekte. 
Kişi başına düşen gelir ortalamasında Dünya’daki geri devletler ara-
sında yer alan TC., Dünya’nın en kalabalık beşinci ordusunu besle-
mekte. Hükümet ve egemen sınıfın tüm siyasi temsilcileri, işveren 
örgütleri vb. işsizlikten yatırımlara ayrılan kaynakların azlığından 
yakınırken, bütçenin üçte biri bu sekiz yüz binlik muazzam orduyu 
beslemek, güçlendirmek için ayrılmakta. 

Burjuvazinin çözülen ideolojik çimentosunu tazelemek için sarıl-
dığı en önemli silah, şoven milliyetçilik. Bir yandan resmi sosyaliz-
min yaptığı yanlışları kullanarak yoğun bir anti- komünizm kampan-
yası sürdürülüyor, öte yandan “bütün dünya Türk'ün düşmanıdır, iç 
ve dış düşmanlar son Türk Devletini yıkmak istiyorlar” gibi saçmalık-
larla dolu şoven bir politika izlenmekte. Bu tema, sağlı 'sollu' bütün 
basın yayın ve diğer burjuva kurumları tarafından çılgınca işlenmek-
te. İşçi sınıfını şoven milliyetçi bir ideoloji etrafında burjuvazinin ek-
lentisi haline getirmeye çalışıyorlar. Devletin doğrudan desteği ile 
mitingler tertipleniyor. Ama Türk azınlıkların haklarından söz eden-
ler, T.C. sınırları içinde, Kuzey Kürdistan'da yaşayan milyonlarca 
Kürt'ün üzerindeki baskı ve teröre kayıtsız kalıyorlar. Kayıtsız kal-
mak ne kelime, ilerici geçinen yazarlara varana dek koro halinde 
Kürt ulusu diye bir ulus olmadığını ileri sürüyor, en küçük ulusal kı-
pırdamalara küfürler yağdırmakta yarış ediyorlar. 

Sosyalistler, devrimci demokratlar üzerindeki baskı olabildiğince 
sürdürülürken, sadece son dört ayda gözaltına alınanların sayısı üç 
bine yaklaşırken, işçi sınıfının, Türk ve Kürt emekçilerinin sicilli 
düşmanı, binlerce ilericinin katlinden sorumlu MHP yöneticilerinin 
tamamı serbest bırakılıyor. Türkeş hapishaneden evine araba kon-
voylarıyla getiriliyor, evinin önünde yüzlerce faşist “Başbuğ Türkeş” 
naraları atıyor ve tek ders hakkı için dilekçe veren öğrencileri gözal-
tına alan sıkıyönetim yetkilileri bu durumu seyrediyor. Zaten ANAP 
içinde köşe başlarına yerleşen faşistlerin önde gelen lider kadroları 
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ellerini - kollarını sallayarak ortalıkta dolaşıyor, işçi sınıfına ve 
emekçi halklara karşı yeni saldırı planları yapıyorlar.  

1 Mayıs'ın Dünya, Türkiye ve Kuzey Kürdistan proletaryası için 
özel bir anlamı vardır.  Mayıs, işçi sınıfının mücadelesini yükselttiği, 
daha güzel insanca bir dünya için arzusunu, mücadele azmini en 
gür sesiyle dile getirdiği gündür. İşçi sınıfının tarihi 1 Mayıs'larda 
işçilerin yüreğini sevincin ve mücadele kararlılığının, burjuvazinin 
yüreğini ise korkunun kapladığını gösterir. İşçi sınıfımızda özellikle 
70-80 arasında 1Mayıs geleneğine sahip çıkmış, taleplerini daha 
yüksek sesle haykırmıştır. Oligarşi I Mayıs'ın isminden dahi kor-
kuyor. Bu yüzden geçmişte “Bahar Bayramı” diyerek sulandırmaya 
çalıştı. Hesapları tutmadı, 12 Eylül'den sonra tatil günü olmaktan 
çıkardı. Ama işçilerin mücadele günü olmaktan çıkarmayı başara-
mayacak. 1 Mayıs'ın işçi sınıfı için olan anlamı yasalarla yok edile-
mez. 1 Mayıs işçilerin mücadele bilincinde yaşamaya devam ediyor, 
devam edecek.  

İşçiler, emekçiler, 

1 Mayıs, işçi sınıfı üzerindeki sömürüye karşı emperya lizme kar-
şı, her türlü ulusal baskıya karşı, tarihsel olarak ömrünü tamamlamış 
kapitalizme karşı işçi sınıfının bayrağını yükselttiği gündür. Bugün 1 
Mayıs, siyasi demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sınıf 
kardeşlerimize bu günü anlatmak mücadelemizden örnekler vererek 
kavratmak tüm sınıf bilinçli işçilerin görevidir. Bu şanlı geleneği ya-
şatmalı, işçi sınıfı ve emekçi halkların taleplerini bir kez daha hay-
kırmalıyız.  

SINIRSIZ ÖRGÜTLENME VE GÖSTERİ HAKKI İÇİN, SINIRSIZ GREV HAKKI 

İÇİN, SERBEST TOPLU SÖZLEŞME HAKKI İÇİN, TÜM SİYASAL TUTUKLULA-
RIN SERBEST BIRAKILMASI İÇIN, ULUSAL BASKILARIN SON BULMASI İÇİN, 
DEMOKRASİ ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTELİM !..  

YAŞASIN 1 MAYIS GELENEGİMİZ !  

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ ! 

KURTULUŞ ÖRGÜTÜ *  MERKEZ KOMİTESİ 

*  Ayrılan arkadaşların kullandıkları örgütsel isim artık KURTULUŞ 

ÖRGÜTÜ olarak geçecektir.  
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1 MAYIS’LAR ENGELLENEMEZ !  
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Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır 

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez 
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde  
 

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı 
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı 
 

Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından  

Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından 
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir 
 

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı 
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı 
 

Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor 

Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor 
Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor 
 

Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider 

Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider.  

 
{ İlk kez Maksim Gorki'nin “Ana” adlı eserinden Bertolt Brecht tarafından uyar-
lanan aynı adlı eserin Türkiye'de sergilenmesi sırasında Sarper Özsan tarafın-

dan tiyatro için bestelenmiş, daha sonra Türkiye'de komünistler tarafından 

benimsenmiştir. }  
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-  I -   ( 1 ) 
12 Eylül Cuntası, Türkiye halklarının bağımsızlık, demokrasi ve 

sosyalizm mücadelesinde yeni bir dönemin başladığını göstermek-
tedir.  

12 Eylül'le birlikte, Türkiye sosyalist hareketi geçmişteki hataları-
nın bedelini ağır bir şekilde ödemeye başlamıştır. Siyasi hataların 
karşılığı mutlaka ödenmesi gereken çekler (burjuvaziye ciro edilmiş 
çekler) olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Hatalı çalışma tarzları, 
örgütlenme anlayışları ve çarpık demokratik merkeziyetçilik anlayış-
ları ürerinde yükselen yapılanmalar hızla dağılmaktadır. En büyük 
hataları işleyenler İlk ağızda dağıtılmışlardır. Bugüne kadar varlığını 
sürdürebilen yapılanmalar ise önümüzdeki dönemde bu zorlu ve 
büyük imtihana kaçınılmaz bir şekilde gireceklerdir. Bu imtihandan 
ne dereceye kadar başarılı çıkabilecekleri ise bugün için meçhul.  

Bugün küçük burjuva hayaller hızla yıkılmaktadır. Sosyalizm adı-
na ortaya çıkan Jakoben karikatürü yapılanmalar hızla iflas etmek-
tedir.  

Tüm ilerici yurtsever ve sosyalistlerin sorduğu soru şudur: Yarın 
ne olacak? Bugün siyasi konjonktür hâkim sınıfların politik aygıtla-
rınca belirlenmektedir, tümden edilgen bir hale gelmiş olan sosyalist 
hareket yukarıdaki sorunun cevabını yeterince bir açıklıkla verem i-
yor. Siyasi miyoptuk henüz Marksizm gözlüğü ile düzeltilememiştir. 
En azından yeterince düzeltilememiştir. Burjuvazinin saldırıları kar-
gısında değil yukardaki soruya cevap aramak, en ilkel düzeyde bile 
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siyasi mücadele yürütmek imkânsız hale gelmiştir. Daha, uzunca 
sayılabilecek bir dönem yukardaki sorunun cevabı: "hele bir ayakta 
kalalım da, sonra" şeklinde olacağa benziyor.  

Kısacası 12 Eylül hâkim sınıflar açısından tam bir başarıdır. De-
mek ki sosyalist hareket açısından ise, tam bir bozgun ve düş kırık-
lığıdır.  

Yarın ne olacak? Bu soruya bir soru daha eklemek gerekmekte-
dir? Yarın ne yapacağız? Yaşadığımız süreç bir bütündür. Sürecin 
yarın ortaya koyacağı biçimlerin izleri bugünde ve dünde vardır. 
Biçimleri belirleyecek olan muhtevanın oluşması dün başlamıştır, 
bugün sürüyor. Öyleyse yarının cevabını ararken işe geçmişten baş-
lamalıyız. Ve önce bugünkü biçimlerin nedenlerini bulmaya çalışma-
lıyız ki yarınki biçimler hakkında bir fikir sahibi olabilelim.  

Yapmaya çalışacağım, bugünkü biçimlerin geçmişle ilintisinin ne-
densellik bağlantısını kurmaya çalışmak olacaktır. Bunu yaparken 
esas olarak sürecin öznel öğesinin bir parçası olan hareketimiz açı-
sından sorunu ele almaya çalışacağım. Sürecin nesnel yanı ikinci 
planda kalacak.  

Bu tartışma için belli bir zemine ihtiyaç var. Mümkün olduğunca 
objektif ve belgesel olabilmek için 12 Eylül sonrası üç yazıyı uygun 
zemin olarak seçiyorum. Yer yer bazı kişisel gözlemlerimin bende 
uyandırdığı kanaatleri (hiç bir belgeye dayanmasa bile) dile getire-
ceğim.  

Varılan noktada salt belgelere dayanmayan kanaatlerin de ortaya 
dökülmesinde büyük önem vardır. Bu bir anlamda kişilerin bugüne 
kadar yanlış bir şekilde gizlemeye çalıştıkları bazı düşüncelerin açı-
ğa çıkması ve kişisel siyasi hesapların ötesinde işçi sınıfı çıkarını 
hedef alan bir güven ortamının dogmasına (geçmişte böyle bir or-
tama büyük ölçüde İhtiyaç duyulmakla birlikte eksikliğini de aynı 
ölçüde çektik) neden olabilir. Artık herkes düşündüklerini açıkça 
söylemek ve "ruhunu kurtarmak" zorundadır.  

Hareketimizin bugünkü durumunu açıklarken, dışımızdaki koşul-
lardan yardım istemekte, ilk ağızda hevesli olmamız normaldir ama 
yeterdi değildir. Koşullar bir komünist için mazeret sayılmamalıdır. 
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Esas aranması gereken açıklayıcı ipuçları bizzat kendi pratiğimizde 
ve teorimizde yatmaktadır.  

12 Eylül sonrasında çıkan üç yazı genel hatları ile şu başlıklar al-
tında toplanabilecek konulara değiniyor:  

İç durum: 12 Eylül öncesi sosyo-ekonomik kriz (Sosyal muhale-
fet hızla yükseliyor; faşist saldırılar artıyor, Oligarşi var olan krizden 
çıkmak için açık bir diktatörlüğe gerek duyuyor. Askeri diktatörlük 
faşizme geçişte bir basamak olacak).  

Uluslararası durum: İran devriminin ve Ortadoğu’daki savaşın 
etkileri, Batı ekonomilerinin ekonomik gerilemelerinin etkileri vb.  

İlk olarak sosyal muhalefete ilişkin konulara değinmeye çalışaca-
ğım. Bence birçok sorunun ana hatları burada yatmaktadır. Üzerin-
de tartışabilecek bir zemin olması için önce sosyal muhalefetten ne 
anladığımı açıklamaya çalışacağım.  

Lenin, milli krizin üç unsurunu sayarken, bunlardan bir tanesini 
kitlelerin kendiliğinden gelme eylemlerinin, düzenin sınırlarını zorla-
ması ve legaliteyi yer yer aşması olarak tespit eder. Bu konuda tar-
tışmaların yoğun olduğu yazıların bir tanesinde “Boykota Karşı” adlı 
broşürde kapsanmış olandır. Bu yazıda sosyal muhalefete ilişkin 
önemli ipuçları vardır.  

Bilindiği gibi Lenin, yazıda, boykot sloganının geçerli olabilmesi 
için (bir taktik; başarı getirebilmesi için) devrim dalgasının, kabar-
makta, kitlelerin eylemlerinin„ saldırılarının hızlanmakta ve genişle-
mekte olması gerektiğini, sloganın böyle bir koşulda geçerli olabile-
ceğini ileri sürüyor.  

Yani, boykot sloganının geçerli olabilmesinin koşulu olarak yük-
selmekte olan toplumsal muhalefetin ulaşmış olduğu özel bir duru-
mun yarlığının gerekli olduğunu ileri sürüyor. Sorunu böyle bir nok-
taya getirdikten sonra aynı eserde Lenin’in bunun göstergelerine 
ilişkin tespitlerine bir güz atalım:   

"1905 sonbahar yükselişinin doğası ve arazları sorununa geçildi-
ğinde o zaman olanların devrimin sistemli olarak saldıran ve düş-
manı tetikte durduran, süreklilik arz eden kitle, saldırısı olduğunu 
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göreceğiz. Karşıt baskı, hareketi azaltmaktan ziyade yaygınlaştırdı. 
Basın, sendikalar ve eğitim kesimlerinde eski rejim tarafından çizilen 
sınırlar sistemli olarak aşılmış ve sadece devrimciler için değil, so-
kaktaki adam için de eski rejimin otoritesi zayıflamıştı ve gerçekten 
de ihtiyar ellerinden dizginler kayıp, gitmekte idi. Yükselmenin biricik 
çarpıcı ve yanılmaz göstergesi (devrimci örgütler açısından), dev-
rimcilerin sloganlarının sadece karşılık bulması değil, fakat gerçekte 
olayların gelişmesinin gerisinde kalması idi. (Sf. 33-34. ).  

Burada özetle şu maddelerin üzerinde durulabilir: 

1 - Süreklilik arz eden kitle saldırısı ve karşıt baskının etkisi.  
2 - Basın ve eğitim kurumlarının, sendikaların durumu. 
3 - Sokaktaki adam için rejim ve otoritenin zayıflamış olması  
4 - Ve nihayet çok önemlisi "yükselmenin biricik çarpıcı ve yanı l-

maz göstergesi (devrimci, örgütler açısından) devrimci sloganların 
sadece “karşılık bulması” değil, fakat gerçekte olayların gerisinde 
kalması idi".  

Biz bunları yükselen toplumsal muhalefetin göstergeleri olarak 
ileri sürdüğümüzde şöyle bir karşı çıkış muhtemeldir: Bunlar sosyal 
muhalefetin yükselmesinin genel olarak göstergeleri değildir. Bunlar 
özel bir durumun göstergeleridir. Bizce önemli olan nicelik farklılıkla-
rı değildir.  Yükselmekte olan toplumsal muhalefetin özellikleridir. Bu 
yüzden yukardaki göstergelerin en azından bazıları genel olarak 
yükselme eğilimimin dışa yansıyan biçimleri olarak kabul edilebilir-
ler. Kaldı ki ülkemizde geçmişte bu göstergelerin hemen tümünün 
gözlendiği durumlara rastlamak mümkün olmuştur. (3). 

Fakat 12 Eylül ve bundan önceki tüm sıkıyönetim dönemi boyun-
ca durum farklıdır. Yükselmekte olan bir sosyal muhalefet, önce, bir 
kitle hareketliliğidir. İkincisi yukardaki göstergelerden en azından 
bazılarını içinde şu veya bu oranda barındırması gerekir. Devrimc i-
lerin sloganları kitlelerin gerisinde kalmasa bile, en azından bir sem-
pati ve ilgi bulmalı ve buna paralel olarak da devrimci örgütlerin, kitle 
bağları gelişme göstermelidir. Bunu bir eğilim olarak sadece bu et-
kenle başta işçi sınıfı olmak üzere kitleler hâkim sınıflar iktidarının 
var olan biçimlerine karşı olmalıdırlar ve alanda daha fazla mücade-
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leye çekilmelidirler. buna paralel olarak da gittikçe daha fazla müca-
deleye çekilmelidirler.(4)  

Bu konudaki görüşlerimizi kısa da olsa özetledikten sonra 12 Ey-
lül'e ilişkin olarak yazılarda yapılan tespitlere değinelim ve bunları 
irdeleyelim, Bu konuda en kapsamlı açıklama birinci yazıdadır. Bu 
konuda önemli gördüğüm noktaları aktarıyorum: 

"Bütün bu huzursuz ama kitlesel anlamda eylemsiz yığınların 
(abç) yanında işçi sınıfımız yaşamı biraz daha dayanılır kılmak için 
tümen tümen grev mücadelelerine atılıyor (abç), burjuvaziyi çılgına 
çeviriyor. Kısacası toplumdaki bütün sınıflar büyük hızırsızlık içinhde 
(abç)... Egemen sınıf toplumsal muhalefete bir yandan resmî güçle-
riyle saldırırken, diğer yandan da faşist köpekleriyle saldırıya geçti. 
Ama parçalanmış muhalefet hareketini ne bastırabildi ne de gerile-
tebildi. Aksine toplumsal muhalefet reform hayallerinin yarattığı bari-
katları aştıkça devrimci bir karakter kazanmaya başladı.  

Bu satırları şöyle özetleyebiliriz:  

1 - Yığınlar huzursuz, eylemsiz.  
2 – Ama işçi sınıfımız tümen tümen grev mücadelesine katılıyor.  
3 - Tüm sınıflar büyük huzursuzluk içerisinde.  
4 - Toplumsal muhalefet reform hayallerinin yarattığı barikatları 

aştıkça, devrimci bir karaktere bürünmeye başladı. 
Analize 4. maddeden başlamakta yarar var. Bu tespit sadece bir 

yanıIsamayı yansıtmıyor. Aynı zamanda geçmişte, seçimler sırasın-
da reformizm ve kitleler ilişkisini koyuş biçimimizle de çelişiyor. O 
zamanki tespitimize göre yığınlar devrimcileşmiyordu, aksine reform 
hayallerinden vazgeçip (bundan bile) politika dışına düşüyorlardı. 
Kitlelerde bir bezginlik hâkimdi. O zaman, HK ve DY'a karşı tezimizi 
son derece, tutarlı bir şekilde savunmuştuk ve seçim sonuçları da 
bizleri haklı çıkarmıştı. O gün yaptığımız tespitin tek eksik yanı, kitle-
lerdeki böyle bir durumun sosyal muhalefetteki bir gerileme anlamı-
na geldiğini tespit etmemiş oluşumuzdu.  

Bunu da söyleseydik sürecin daha ileriki aşamalarında birçok şe-
yi daha açıkça görebilecektik. Demek ki bu noktada; 1. yazının yu-
kardaki tespiti, geçmişteki tespitlerimiz arasında önemli bir çelişki 
vardır.  
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Diğer bir nokta da, bu satırlar gerçekle bağdaşmayan bir tespit 
yapıyor. O da sosyal muhalefetin yükselmekte oluşu ve giderek dev-
rimcileşmekte oluşudur. Bunlar oldukça cüretli ama fakat temelsiz 
tespitlerdir. 

Yığınlar huzursuz ama eylemsiz, Öyle ise bunların muhalefetinin 
varlığının veya yükselmesinin nesnel göstergeleri nelerdir? Acaba 
şöyle mi denmek isteniyor? "İşçi sınıfımız tümen tümen mücadeleye 
atılıyor (henüz atılmaya başladı) bunu kitlelerin huzursuzluğunun 
eyleme dökülmesi izleyecek. Önce işaret edelim ki kitleler yaklaşık 
üç dört senedir hareketsiz, buna karşılık işçiler birçok toplu sözleş-
me dönemi geçirdi. Ama denebilip ki, bu seferki toplu sözleşme dö-
neminin tarihsel bir önemi var. Bunu anlayabilmek için işçi sınıfının 
tümen tümen mücadeleye atılması tespitine olayların ışığında bir 
kez daha, ama bu sefer daha dikkatli ve yakından bakalım. 

 Öncelikle bu "mücadele" yasal sınırları içinde ve yasal olarak ta-
rihi gelmiş bir toplu sözleşme döneminin olağan mücadelesidir. De-
nilebilir ki kitlelerin muhalefeti ile yasal sözleşme döneminin çakış-
ması bir tesadüftür. Bu tümen tümen mücadeleye atılmanın esas 
dürtüsü toplumsal muhalefetin yükselme eylemidir. Yani bu toplu 
sözleşme tarihi gelmese bile bunlar mücadeleye atılacaklardı. Ama 
böyle bir iddia aşırı cüretkâr bir iddia olmaya mahkûmdur.  

Yaşayanlar bilir ki işçi sınıfı yasal grevlerine bile sahip çıkmamış-
tır, kuzu kuzu asker denetimine girmiştir. Grev çadırlarının perişanlı-
ğı hâlâ akıllarımızdadır.  

Diğer taraftan yüz bine yakın işçiyi kapsayacak toplu sözleşmeler 
ertelenmiştir ama bu işçilerden hiçbir tepki gelmemiştir. Yığınlar ha-
reketsizse, işçi sınıfı kendi grevlerine bile sahip çıkmıyorsa, toplum-
sal muhalefet ''yükselmektedir” lâfı anlamını yitirmektedir. Yine de 
yazıda “tüm sınıflar büyük bir huzursuzluk içinde” denirken bir ger-
çeğe parmak basılır.  

Ama her sınıfın huzursuzluk sebebi başka başkadır. Biz kitlelerin 
huzursuzluğunun kaynaklarına değinmeye çalışalım. Bu, toplumsal 
muhalefetin yükselmesi sırasındaki bir huzursuzluk değildir. Aksine, 
düşmekte olan toplumsal muhalefetin, kırık hayallerin, umutsuzlu-
ğun ve buna karşılık gittikçe zorlaşan yaşamın yarattığı bir huzur-
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suzluktur. Yıkılan reform hayalleri devrimcileşmeyi değil, kendi gü-
cüne *olan güveni, gittikçe kaybetmeyi, umutsuzluğa düşmeyi ve 
giderek atomize olmayı getirmektedir. İşte tam bu noktada 2. yazıda 
toplumsal muhalefetin göstergesi olarak gösterilen bölünmüşlüğe 
değinmek gerekmektedir. 

Faşist hareketin özellikle 1976'lardan itibaren sistemli bir teröriz-
mi tırmandırmasına girmiştir. Küçük burjuva anarşizmi ise kitle çizgi-
sini göz önüne almadan kısa zamanda aynı platforma sıçradı, kit-
lelerin üzerinde (dışında) çarpışan kitlelerden kopuk bu iki gücün 
çatışmasının kitlelerde nasıl bir huzursuzluk yaratacağı, korku ve 
can güvensizliği yaratacağı ortadadır. Arkasından mahallelerin ele 
geçirilmesi, faşistlerin devrimci mahallelerine polisle saldırması, dev-
rimcilerin halkı koruyan savaşçılar olarak ortaya çıkması. Devletin 
(halkın bilincinde tarafsız ve baba devletin) halkımızın “canını koru-
yamaması” sonunda (CHP’nin devlet yok esprisi) son çare olarak 
halkın bir kısmının yerine göre faşist işgale boyun eğmesi, yerine 
göre devrimcilerin yanında faşistlere karşı savaşmasını getirdi. Hat-
ta zaman zaman, devlete karşı değil, fakat tarafsız olmayan hükü-
metin kolluk kuvvetlerine halkın bir iki şehirde direndiği görüldü. Fa-
kat tüm bunlar, toplumsal muhalefetin yükselmesinin göstergeleri 
olmaktan uzaktır. Bunların bir başka işlevi vardır. O da, gerilemekte 
olan sosyal muhalefetin bu gerilemesini hızlandırmaktır.  

Bir paradoks gibi görünen bu tespiti açıklamaya çalışayım: Böyle 
bir atmosferde yıpranan devletin diktatörlüğünün örtüsü olmamış ve 
devletin diktatörlük olduğu gerçeği kitlelerin bilincine çıkmamıştır. 
Yıpranan. Devletin diğer bir yansıması olmuştur. Toplumun içinden 
çıkmış ve ona yabancılaşmış bu aygıtın bir diğer görevi de uzlaş-
maz çelişkilere sahip sınıfların ekonomik düzeyde mücadelelerini 
sürdürmelerine karşılık, bu mücadelenin siyasi platforma dökülme-
sini engellemektir. Devlet bu işlevini toplumun bölünmüşlüğünün 
temsilcisi olarak gözüktüğü oranda yerine getirebilir. Devlet sosyal 
formasyonun çeşitli düzeylerinin bir arada bulunmasını da sağlama-
ya ve toplumun çözülmeye uğramamasını da sağlamaya çalışır. 
(Lenin, “her devrimin temel sorunu siyasi iktidar sorunudur” derken 
bu noktaya değinmekte idi. Yeniyi kurmak için eskiyi çözmek ve 
dağıtmak, sonra da sentez etmek için devletin parçalanması gerek-
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liydi.) Türkiye sosyal formasyonunda da görülen şu idi. Toplumun 
çeşitli sınıfları ve özellikle emekçi sınıflar devletin bütünleştirici ve 
birleştirici öğe olarak görevini yerine getirmediğini düşünüyor ve 
ondan tarafsız olmasını, bütünlüğü sağlayıcı olmasını istiyorlardı. 
Yoksa iktidarı ele almak veya var olan devlete karşı çıkmıyorlardı.  

Böylece ikinci yazının 'ifade ettiği hava doğmuştu. “Bu hava da, 
işlerin böyle yürümeyeceği, birilerinin bu işe el koyması gerektiği 
yönünde idi”. Faşistlerin ve devrimcilerin mücadeleleri sırasında 
tabiri caizse, huzuru kaçan geniş halk kitleleri, tarafsız bir devlet 
istemeye başlamışlardı. Bu ise asla yükselen bir toplumsal muhale-
fetin halet-i ruhiyesi olamaz. Gerçekten de geçmişle ilgili hatıraları-
mızı bir tazelersek şunları göreceğiz: Bu bölünme sırasında devrim-
ciler savaşların olduğu yerlerde (bunlar oldukça az sayıdadır) halkı 
az da olsa harekete geçirmeyi başarmakla birlikte, kalıcı örgütler 
oluşturmayı başaramamışlardır. Aksine, faşist baskıların kalktığı 
yerlerde hemen eski tecrit durumlarına dönmüşlerdir. Diğer taraftan 
faşistler saldırılarını özenle hedeflerine yöneltirlerken, amaçlarını 
gizlemeyi başarmışlardır. Kürtlere yöneltilen saldırılar; Alevi-Sünni 
çatışması arkasına gizlenmeye çalışmışlardır. Ayrıca faşistler, he-
men hiçbir zaman işçilere karşı açık saldırılara girmeye cesaret 
edememişler, daha da önemlisi, bundan kaçınmışlardır.  

Tüm bunlar kitlelerin muhalefetini hızlandıran bir etki yapmış, bir-
lik olunması gereken halk kitleleri ortak düşmandan medet umar 
hale gelmiştir. Herkes devleti arar hale gelmiştir. Diğer taraftan, ha-
tırlarsak, reformist hayalleri görmeye başladığı noktadan itibaren 
kitlelerin hareketliliği de azalmaya başlamıştır. Lenin bir yerde yük-
selmekte olan toplumsal muhalefet için, “devrimcilerin sloganlarının 
ve taleplerinin değil cevap bulmak, kitlelerin gerisinde kaldığını” söy-
lerken, bir diğer yerde ise gerileyen toplumsal muhalefet için “bütün 
çağrıların kitlelerden hiçbir cevap bulmadığı devrimin uyuşukluk 
dönemini yaşıyoruz (age. Sf.47.)  Gayet açıktır ki bu ikinci tespit 
ülkemizin 12 Eylül öncesi durumuna bir eldiven gibi uymaktadır. 
Buna paralel olarak devrimci grupların genişlemesi durağanlık gös-
termeye başlamıştır. Dernekçilik ölmüştür. Faşist tırmanış ise bu 
ortamda hızla gelişme kat etmiş ve örgütlenmesini geliştirebilmiştir. 
Bu dönemin bir diğer çarpıcı özelliği de faşistlerin saldırılarının kitle-
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lerin tepkisini harekete geçirmemiş, aksine onu pasifize etmiş olma-
sıdır.  

Toplumsal muhalefetin gerilemeye başladığı bu süreci, biz yanlış 
olarak toplumsal muhalefet yükseliyor olarak yorumlamaya devam 
ettik. Bu ise bizi erken bir felaketin eşiğine getiriyordu. Kastettiğim 
E.Der olayıdır. Sıkıyönetime çeyrek kala biz kolları sıvayıp ülke ça-
pında merkezi bir dernekler ağı (legal bir örgüt kurmaya çalışıyor-
duk. Bu ise, buzum, her şeyin uzun süre legal bir çalışmaya izin 
verecek şekilde süreceğini olan inancımızı gösteriyordu. Buna bir de 
legal parti tartışmalarını eklemekte yarar var. Demek ki, biz sürecin 
gelişme dinamiklerini doğru saptayamadık. Hakim sınıfların saldırısı 
o kadar ani ve çabuk geldi ki, E.Der kuruluş çalışmaları yarıda kaldı. 

Biz sürekli, gidişin açık diktatörlüğe doğru olduğunu söylememize 
rağmen buna karşı gerekli tedbirleri de alamadık. Bence bunun te-
melinde yatan sübjektif faktörlerin en önemlisi, bu toplumsal muha-
lefete ilişkin tespitin yanlışlığıdır. İkincisi ise, altımızdaki zemin ka-
yarken (sosyal muhalefetin gerilediği ortamda küçük-burjuva muha-
lefet de hızla geriler) hâlâ bizim sınıfı örgütleme konusunda yönte-
me ilişkin (en hafif bir deyişle) sorunları çözmemiş olmamızdır. Bu 
konudaki en önemli kararların sıkıyönetim sıkıyönetim ilanının erte-
sinde alınması ise düşündürücüdür. 

12 Eylül’e gelince, devletteki bu biçim değişikliğine yönelik askeri 
darbeyi salt oligarşinin proletarya üzerindeki baskıyı artırmak için 
gerekli gördüğü şeklinde açıklamak, bununla yetinmek, soruna me-
kanik bir yaklaşım olacaktır. Ve “neden faşizm değil?” sorusunu 
açıklamaya yetmeyecektir. Diğer taraftan, bizim askeri diktatörlük 
tespitimiz “faşizm” değil, oligarşik diktatörlük de değil, öyle ise bir 
askeri diktatörlüktür” şeklinde olmuştur. Benim kişisel eğilimim de 
aynı yönde olmakla birlikte, bu tespit, neden bu devlet biçiminin bir 
Bonapartist diktatörlük olmadığını da açıklamaya yetmemektedir. 
Ayrıca burada kullanılan yöntem olmayana ergi metodudur. Ve bi-
lindiği gibi bu metot, doğru sonuçlar verebilmekle birlikte, sosyal 
olayları açıklamakta yetersiz ve pek başvurulmayan bir yöntemdir. 
Bence yapılması gereken, yeni devlet biçimini vaftiz etmeden önce 
veya hemen akabinde bu biçimin bir öncekinden farklarını, içsel 
dinamiklerini ve evrimleşme ihtimallerini tespit etmek olmalı idi. Bu 
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aynı zamanda siyasi konjonktüre müdahale etmeyi amaçlayan bir 
hareketin, kaçınılmaz tavrıdır. Fakat bizim siyasi faaliyetimizin 12 
Eylülle birlikte neredeyse kesintiye uğradığı da bir gerçektir.  

Bu noktada, bazı önemli noktaları öne çıkarmaya çalışarak ve 
mümkün olduğunca detaya girmeden, devletteki bu biçim değişikli-
ğinin nedenlerini açıklamaya çalışacak ve neden faşizmin henüz bir 
tercih durumunda olmadığının (12 Eylül’de) değinmeye çalışacağım.  

Kapitalist bir sosyal formasyonda, devletin bir biçiminden diğerine 
geçişin temelinde hakim sınıflar (belirleyici olarak burjuvazi) ile 
emekçi sınıflar (belirleyici olarak proletarya) arasındaki dolaysız sö-
mürü ilişkisinin ve bunun yarattığı sınıf mücadelesinin yattığı bir ger-
çektir. Sosyal formasyonun diğer sınıfları arasındaki ilişki ve çelişki-
ler ve yine bizzat bir sınıfın çeşitli kesimleri ve fraksiyonlarının kendi 
içlerindeki çelişkiler bu temel çelişki etrafında ve buna tabi olarak 
devinirler ve son kertede bunun tarafından belirlenir.  

Örneğin: Burjuva sınıfı, malî-ticarî-sanayi ve tarım gibi kesimlerin 
arasındaki çelişkiler, tekelci burjuvazi ve tekel-dışı burjuvazi fraksi-
yonları arasındaki çelişkiler hep bu emek-sermaye çelişkisi temelin-
de belirlenirler. Prekapitalist üretim tarzlarının kalıntıları içindeki 
mülk sahibi sınıf ve angaryacı köylü vb. arasındaki çelişkiler de bu 
emek-sermaye çelişkisine tabi olarak devinirler. Hakim sınıfların 
aralarındaki çelişkiler artı-değerin bölüşülmesi sorunundan kaynak-
landıkları için, artı-değerin elde edilmesinden kaynaklanan çelişki, 
proletarya-burjuvazi çelişkisi temel çelişkidir. Dolayısı ile, artı değe-
rin elde edilmesine yönelik bir tehlike söz konusu olduğundan, bur-
juva sınıfı az çok istikrarlı bir şekilde proletaryaya karşı bütünlüklü 
bir tavır alır. (Bu, fraksiyonlarının birinin önderliği altında gerçekle-
şir.) – bu istikrarlılık, önderlik eden fraksiyonun gücüne bağlıdır.  

Özellikle emperyalizm çağında siyasi iktidar esas olarak burjuva 
sınıfının bir fraksiyonunun eline geçmiştir: Malî Oligarşi.   

Toplumun çok az bir kısmını oluşturan bu sınıf fraksiyonu, bazı 
diğer sınıflarla ve burjuva sınıfının diğer sınıf fraksiyonları ile artı-
değerin bölüşülmesi temelinde bir ittifak içerisindedir. Bu ittifakın bir 
kısmı veya tamamı ittifakın üyelerinin birbirlerine göre güç oranları-
na bağlı olarak Malî Oligarşi’nin liderliğinde bir iktidar bloku oluştu-
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rurlar. Malî Oligarşi’nin gücü hem bu blokun iç çelişkilerini disipline 
eder, hem de onu blokun lideri kılar. Orta tabakalar ise, bu blokun 
dışında ama, sosyo-ekonomik konjonktürün istikrarına bağlı olarak, 
bu iktidar blokunu, ama esas olarak tekelci burjuvaziyi destekler.  

Sonuçta denebilir ki, tekelci burjuvazi diğer sınıf ve tabakalarla 
(özellikle büyük bir katman oluşturan orta tabakayla) arasında kur-
duğu karşılıklı bir ilişki temelinde kurduğu bir ilişkiler bütünü ile pro-
letaryayı hakimiyeti altında tutarak artı-değerin elde edilmesinin sü-
rekliliğini sağlar.  

Soruna Türkiye sosyal formasyonunun özellikleri ışığında yakla-
şırsak: Tekelci burjuvazinin, tarım burjuvazisinin en büyükleri ve 
buna büyük ölçüde benzeyen az veya çok feodal karakterli büyük 
toprak sahiplerinin (tabir yerinde ise junkerler), en irileri ile ittifak 
halinde olduğunu görüyoruz. Bu ittifakın temelleri “ulusal kurtuluş 
savaşı”nın ertesinde kurulan devletin hâkim sınıflarına dayanır. Bu 
iktidar blokunun liderliği (hegemonyası) tekelci burjuvazinin elinde-
dir. Blok içi ilişkileri ve çelişkileri disipline eden tekelci burjuvazinin 
emperyalizmle bağları ise, bu iktidar blokunun içindeki sınıfların dav-
ranışlarını büyük ölçüde belirler ve o da tekelci burjuvazinin ekono-
mik gücüne ek bir güç olarak blokun bütünlüğünü sağlamada çok 
büyük bir rol oynar.  

Orta tabakaların ise (tekelleşmemiş büyük sanayicilerden küçük 
burjuvaziye kadar uzanan bir yelpaze içinde) ekonomik olarak en 
güçlü olanlardan başlayarak bu iktidar blokunun liderliğini artı-
değerin bölüşülmesinin istikrar içinde sürdürüldüğü dönemlerde des-
teklemektedir.  

Geçmişte 1968-70 arası bu destek çekilmeye başlamıştı. Prole-
taryanın ve toplumun diğer emekçi kesimlerinin ve giderek orta ta-
bakaların alt kesimlerinin yükselen muhalefeti 12 Mart Muhtıra Dar-
besi ile engellenemeyince, bilindiği gibi sosyal demokrat eğilimli 
CHP potasında eritilerek savuşturuldu. Diğer bir deyişle, tekelci bur-
juvazi orta tabakaların 1960’lı yılların ikinci yarısında kaybetmeye 
başladığı desteğini bu yolla tekrar kazanmıştı. Diğer taraftan 1871-
73 nisbî istikrar dönemi bu desteğin kazanılmasının maddi zemini 
olmuştur; proletarya hareketi bilinçli bir irade kazanamayarak sosyal 
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demokrasi dışında devrimci bir alternatif ileri sürememiş, ara taba-
kalarının alt kesimlerinin desteğini kendi yanına alamamış, sonuçta 
bunlar tekrar tekelci burjuvazinin desteği haline gelmiştir. (CHP po-
tasında.) 

1968’lerde yükselmeye başlayan sosyal muhalefet 1973’de umut 
peşinde CHP’ye yedeklenmiştir. 77-78’de umutların sönmesi ve 
alternatifsizlik, toplumsal muhalefetin gerileme sürecine girmesini 
getirdi. Yukarıdaki bölümde ele aldığım gibi, sosyalistlerin becerik-
sizlikleri ve faşistlerin sistemli saldırıları bu süreci hızlandırdı.  

1978-80 Türkiye ekonomisinin bir yeniden üretim bunalımı yaşa-
dığı bir dönemdir. Bunun temelinde yapısal bağımlılık yatıyordu. 
Görünürde aldığı biçim döviz bunalımı ve hızlı bir enflasyonla atbaşı 
giden işsizliktir.  

Üretimdeki istikrarsızlık, artı-değerin bölüşülmesindeki eski ölçü-
leri geçersiz kılmış ve tekelci burjuvazi bu bunalımdan çıkmak için 
eski ölçüleri alt üst eden, siyasi gücünü de kullanarak ekonominin 
tüm kaynaklarını kendi elinde toplama çabasına girmiştir. Bunun ilk 
göstergeleri 78-79 yıllarında üretim kapasiteleri % 30-40 gerilerken, 
büyük mali grupların (örneğin Sabancı Holding) çıkarlarının artmaya 
devam etmesidir. Banker kuruluşlarının gelişmesi, pay senetlerinin 
yerini giderek tahvil ihracının alması ve kendi maliyetlerindeki artışın 
orta ve küçük sanayicilerin kaldırabileceği limiti aşması ise bir diğer 
göstergedir.  

Bu gelişmeler 24 Ocak kararları ile devlet politikası olarak daha 
sistemli bir şekilde hayata geçmeye başlamıştır. 24 Ocakla birlikte 
tekel dışı burjuvazi devlet aygıtının çeşitli yerlerindeki tek tük mevzi-
lerini de kaybetmeye başlamıştı. Piyasa ekonomisine geçiş kuralları 
uygulaması adı altında devletin desteği (61 Anayasasından ve o 
zamanın düzenlemelerinden kalma) kaldırıldı.  

Gerçekten de 24 Ocak kararlarına sistemli muhalefet gösterebi-
len tek tabaka tekel dışı burjuvazi olmuştur. MSP aracılığıyla ve bazı 
meslek odalarında bu muhalefet siyasi ifadesini bulmaya başladı. 12 
Eylül öncesi MSP’nin politik arenada (parlamento platformunda) 
kazanmaya başladığı güç ortadadır.  
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Orta tabakaların, iktidar blokundan desteklerini çekmeye başlaya-
rak kendi ekonomik çıkarlarını dayatmaya başlaması iktidar blokunu 
güçten düşürmeye başlamıştır. Bu ise tekelci burjuvazinin hem ikt i-
dar bloku içindeki hegemonyasının, hem de ara tabakalar aracılığı 
ile proletarya ile kendi arasında kurduğu ilişkinin istikrarını kaybet-
meye başlamasa demektir...   
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KOMÜNİST HAREKET  

GÖBEK BAĞINI KESECEKTİR -1- 
 

H. CEMAL  
“Geçmiş filozoflar dünyayı yorumlamakla yetindiler.  
 Esas olan onu değiştirmektir. “ (MARX) 

 
Hareketimizin 1974 yılından bu yana hemen hemen 10 yıla yak-

laşan bir tarihi var. Bütün yoldaşların bildiği gibi örgüt tarihimiz 1978 
yılında başladı. Geldiğimiz aşamada esas olarak yaşadığımız örgüt 
bunalımının yol açtığı bir tartışma kampanyası içerisindeyiz.  

Teorik ideolojik ve örgütsel sorunlarımızın var oluşu nedenlerine 
eleştiri yöneltebilirsek bu kampanya bizi nitelik olarak geliştirecektir. 
Ama bu noktada tartışma kampanyasının mevcut durumuna üzerine 
belirtmek istediğim bir gerçek var. Tartışma kampanyası komünist 
işçi hareketi ile Kürt ulusal hareketinin önümüze çözmek için koydu-
ğu teorik ideolojik örgütsel görevlerin tespitine hizmet etmiyor. Acil 
görevlerimizin çözümünden kaçıyoruz, teferruatla uğraşıyoruz.  

Tartışma kampanyasının bugüne kadar çıkan belgelerinden an-
laşıldığı gibi kampanya gündemindeki en önemli konu ulusal sorun. 
Eleştirim ulusal sorunun hatalı kavranışının örgütümüzde açtığı va-
him durum karşısında bu konudaki yaralarımızın sarılmasına değil.  

Hem 12 Eylül öncesi Kürdistan pratiğimiz, hem de 12 Eylül son-
rası Ulusal sorunla ilgili sapma göz önünde bulundurulduğunda Ulu-
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sal soruna ilişkin programatik yaklaşımımızın kavranılması doğrultu-
sunda yalnız bu konuya ilişkin olmak üzere kampanya açılabilir. 
Ama gerçeklik şu: Hiçbir yoldaş bizim önümüzdeki acil görevleri 
(Türkiye proletarya hareketi ile Kürt Ulusal hareketine yol göstere-
cek bir program yapmak, proletarya partisini yaratmak) tartışma 
kampanyasının gündemine getirmiyor. Acil görevlerimizden bu kaçış 
bilinçli bir kaçış değil. Komünist örgütün proletarya ve Kürt Ulusal 
hareketi ile canlı, fiziki bağların olmayışı bizi gevşekliğe umursamaz-
lığa itiyor.  

Bu bizim daha geçmiş yıllarımızı bir kenara koyalım 100 yıllık ta-
rihimizin gerçeği. Bundan dolayı gerçekten Komünist örgüt adına 
layık olabilmemiz için, hatalarına karşı acımasız bir örgüt olmamız 
gerekiyor.  

GEÇMİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA  

1974-80 dönemi olarak adını koyduğumuz dönemin değerlendir-
mesini iki yönüyle yapmak mümkün. 1- Bu dönemdeki ekonomik, 
sosyal, politik gelişmeler, bütün sınıf ilişki ve çelişkilerinin değerlen-
dirilmesi. 2- Hareketimizin teorikte ideolojik, örgütsel durumunun 
değerlendirilmesi.  

Bu yazımda 1. Madde hakkında bir şeyler söyleyebilecek durum-
da değilim. Esas olarak hareketimizin durumu hakkında bazı yanla-
rıyla kaba bir değerlendirme yapabilecek durumdayım. Amacım söy-
lenen konuları tekrarlamak olmayacak, söylenilmeyen konulardaki 
görüşlerimi açıklayacağım.  

1974-80 döneminde hareketimizin değerlendirilmesini yapması 
gereken ana başlıklar şunlar.  

1- Proletarya hareketinin gerçek durumunu seviyesini kavraya-
madık.  

2- Proletaryanın siyasi mücadelesini kavrayışımız ML’nin genel 
tezlerini tekrarlamaktan daha ileriye geçemedi.  

3- Proletarya partisi teorisini hatalı kavradık.  
4- Sosyal şovenizmden etkilenmemizi ortadan kaldıracak olanak-

ları kullanamadık. Kuzey Kürdistan’ın varlığını lafızda söylesek de 
hayatta unuttuk.  

Yukardaki ana başlıklarını ortaya koyduğu tespitleri artırmak 
mümkün. Ama bu ana başlıkların açılımının, teorik ideolojik örgütsel 
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sorunlarımızın kaynaklarını ortaya koyabileceğinden dolayı gereksiz 
görüyorum.  
 
1- PROLETARYA HAREKETİNİN GERÇEK DURUMUNU -
SEVİYESİNİ KAVRAYAMADIK.  
 

Türkiye proletarya hareketinin 60 yıllık bir tarihi var. Ama özlü 
olarak söylenirse, sosyalizm 1965-70döneminde proletarya hareke-
tinde yankı buldu. 15-16 Haziran direnişi, Proletaryanın; ekonomik 
demokratik hakların nasıl kararlı bir savunucusu olduğunu, proletar-
yanın önderliğini tartışma götürmez bir gerçeklikle açığa çıkarttı. 
Kapitalizm hâkim üretim biçimi mi değil mi? Devrimin önderi prole-
tarya mı, değil mi? tartışmaları fiilen bir kenara itilmişti. Sınıf gerçeği 
gören gözler için en açık biçiminde ortadaydı. Akabinde solun 12 
Mart askeri diktatörlük girişimi karşısında yenilgisi 1974 – 80 döne-
mi. Biz bu şekilde bir tespit yaparak yola çıktık. Türkiye’de sosyalist 
hareket proletarya hareketiyle çakışmamıştır, ayrı ayrı çizgilerde 
yürümektedir. Bu tespit kaba bir gözlemle ele alındığı zaman yanlış 
mı? Hayır. Gerçekte Türkiye proletarya hareketi ve Kürt ulusal hare-
keti Komünist önderliğe kavuşamamıştır. Ama bu tespit gerçekliğin 
yalnız belli başlı iki rengini ak ve karayı görmemize gerçekliğin deği-
şik tonlarını görmemize neden teşkil ediyor.  

1974-80 döneminde proletarya salt ekonomik haklar için mücade-
le alanlarında değildi. DGM direnişleri, faşizme karşı iş yavaşlatma 
ihtar eylemleri DİSK mitingleri, Tariş, Tekel, Ant-Birlik direnişleri. En 
önemlisi de 1 Mayıslar. Türkiye Kuzey Kürdistan topraklarında bu-
güne kadar burjuva partilerinin toparlayamadığı yüzbinleri devrimc i-
ler ve sol 1 Mayıs Alanında toparladı. İşçiler bu eylemlere ekonomik 
demokratik taleplerini dile getirmek için gelmediler. Esas olarak 1 
Mayıslarda “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Sosyalizm” bayrakları dalga-
landı. Dünün 50 yıllık geçmişinde sıkışma teorileri gerçekleşmemişti, 
1965 – 70 döneminde de gerçekleşmedi. 1974 -80 döneminde de 
bizim bu çakışma tespitlerimiz yine aynı kaldılar. On yıllar geçiyor. 
Proletarya da mücadele azmi yükseliyor, salt ekonomik taleplerle 
değil demokratik ve sosyalist taleplerle çıkıyor. Ama on yıllar boyun-
ca bizim kafamız aynı kafa olmaya devam ediyor. Oysaki gerçek 
bizim tespit ettiğimiz gibi mi? Hayır. 1974-80 döneminde sosyalizm, 
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komünist fikirler proletarya hareketinde yalnız YANKI DEĞİL, VÜ-
CUT BULMUŞTUR. Esas olarak TKP, TİP ve küçük burjuva sosya-
lizmi, proletaryaya önderlik etti. DEV-YOL, DEV-SOL gibi sol radikal 
grupların etkinliği göz ardı edilmemeli. Sosyalizm tartışmaları işçi 
hareketine sirayet etmişti. Bazı yoldaşlar bu tartışmanın gerekliliği-
nin neden ortaya çıktığına ait soruları olabilir. Biz değiştirmemiz ge-
reken nesneyi kaba bir gözlemle değil derinliğine bütün yönleriyle 
tanıyabilirsek değiştirme olanaklarını elde edebiliriz. Ama biz bütün 
bu gelişmeleri, gerçeklikte değerlendirip, proletarya hareketine ön-
derlik yapacak duruma gelemedik. Neden ? Başarısızlığımızın birin-
ci nedeni, proletarya hareketinin nesnel durumunu seviyesini kav-
ramamızı önleyen yukarıda belirttiğim hatalı bakışımız. Diğer nedeni 
ise, komünist hareketin amaç- araç ilişkisini doğru bir tarzda alama-
yışımızdır. Bizler acil görevlerimizi başarmak çabasında iken ellerin-
deki karasabanları bırakıp feodallere karşı mücadele yürüten köylü-
ler gibi amaçlarımızı açık seçik bilememekteyiz. Maddi araçlardan 
yoksun teçhizatsız bir durumdayız. Yukarıda belirttiğim savaşçılar 
tarihe iradi olarak yön veremezler. Proletarya yakın ve uzak amaçla-
rını açık seçik bilebilirse amaçlarını gerçekleştirebilecek araca part i-
ye sahip olabilirse kendiliğinden sınıf olmaktan çıkar, önder bir sınıf 
haline gelebilir. Program ve örgüt konusundaki görüşlerimi daha 
sonra kısaca belirteceğim. Burada amaç araç ilişkisini vurgulamaktı 
amacım. Biz yıl 1976 KSD. 2. Sayıda altını çizerek temel görevimizi 
ortaya koymuştuk. PROLETARYANIN ÖNCÜLERİNİ TEŞKİLAT-
LAMAK. Ama ortada teşkilat yok. Örgütlenme görevlerimizi yerine 
getirmemiştik. Teşkilatlanmaktan bahsediyoruz. Görevlerimizi bu 
bağlamda koyuş başarısızlığı önceden kabul etmeyi beraberinde 
getiriyor. Konumuz proletaryanın komünist önderliğe kavuşturulması 
iken bazı yoldaşların başarısızlığı ele alış yönlerine de değinmek 
gereğini duyuyorum. Bu yoldaşlara göre ideolojimizin doğru pratiği-
mizin küçük burjuva sosyalizmi olması proletaryaya yönelmemiz 
bütün güçlerimizle proletaryaya gidemeyişimiz vs. başarısızlığımızın 
nedenleri.  

Gerçekten 1974- 80 döneminde proletaryanın anti faşist mücade-
le Kürt ulusal mücadelesine karşı görevlerini proletaryaya sosyalist 
bilincin taşınması görevlerinden soyutlarsak bizim gibi devrimci ay-
dın patentli bir hareket için proletarya arasındaki siyasi çalışmaları-
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mızın eksikliğini kabullenmemiz mümkün. Ama sorunlar bu şekilde 
bir bakışla ele alınırsa 12 Eylül 1980’e kadar “örgütümüzün” çevre-
sinde yüzlerce fabrika işçisi olmasına yüzlerce işçiye eğitim çalış-
ması yaptırmamıza vs. rağmen Kurtuluş örgütünün bir tek işçi üye-
sinin dahi olmamasının nedenlerini bu yaklaşımlarla izah etmek 
mümkün değil.  

Komünist hareketin acil sorunu proletaryaya gitmek gitmemek 
proletaryaya dönülmesi dönülmemesi sorunu değildir. Gevşekliğim i-
ze umursamazlığımıza rağmen proletarya komünist önderliğe kavu-
şacaktır. Bizim için dün, acil görev iken başaramadığımız bugün için 
önümüzde mutlaka çözülmesi gereken görev; program ve örgütlen-
me sorunlarına net açık seçik cevaplar verebilmektir.  

GK’yı oluşturan yoldaşlar geçmişe iman etmiş görünüyorlar, Pro-
letaryanın acil görevleri karşısında acele edilmesini öğüt veriyorlar. 
En fazla “Kurtuluşçuluk” telaşına düştüler.  
 
2- SİYASİ MÜCADELE KAVRAYIŞIMIZ ML’NİN GENEL TEZLE-
RİNİ TEKRARLAMAKTAN İLERİYE GEÇEMEDİ.  
 

1974-80 döneminde hareketimizin nicelik ve nitelik olarak duruma 
ilişkin olarak yaygın bir Marksizm propagandası yaptığımızı tespit 
etmek, en doğru değerlendirme olsa gerek. Gerçekte bu dönemde 
ciltlerce Kurtuluş Dergileri, Öncüler, Kurtuluş gazeteleri, ML’nin te-
mel klasiklerinin ala bildiğince yaygınlaşması Marksizmin dikey de-
ğil, yatay gelişimi. Bunun doğal sonucu bir çok ülkede olduğu gibi 
seviyesinin düşmesi.  

Bu dönemde biz hareketimizin doğal gelişimi ve kökeninde etki-
siyle şehir küçük burjuvazisi arasında yer yer işçiler arasında yaygın 
bir Marksizm propagandası yaptık. Kitle seminerleri, eğitim çalışma-
ları ve yukarıda belirttiğim süreli yayınlar. Propaganda ML’nin en 
bilinmesi gereken tezlerini tekrarlamakla kaldı. Gerçekte propagan-
da hele hele bizim yaptığımız propaganda faaliyeti proletaryanın 
siyasi mücadelesinin kendisi değildir. Siyasi mücadelenin sadece bir 
yanı. Ama proletaryanın siyasetini biz yapıyoruz, proletaryanın dev-
rimci hareketi biziz tespitlerinden de hiç vazgeçmedik. Ayaklarımız 
bir türlü yere basmadı. Bugün halen dünkü durumumuzdan bir farklı-
lığımız yok. Geçmişin devamı olarak Ekim ve Kurtuluş dergilerinin 
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zincirleme dizileceği, yayınlarımızdaki teorik, ideolojik açılımların 
gerekliliğini esas olarak keyfiyetin tayin ettiği bu gidişatta biz kendi 
kendimize ileri işçilerin sorduğu bir soruyu tekrar tekrar sormalıyız. 
Ne yapmak istiyorsunuz? Bu şekilde dergi fasikülleriyle nereye gi-
deceksiniz? Benim bu sorulara özlüce verebileceğim cevap şu: TE-
FERRUATLA UĞRAŞIYORUZ, İŞLERİ İDARE EDİYORUZ. Hareket 
olarak kalmak ne kadar güzel! Nasıl olsa birileri bir şeyler sorduğu 
zaman biz partileşme sürecindeyiz, sizin o söylediğiniz görevler parti 
görevleri deyip işin içerisinden çıkıveriyoruz. Zaten biz bir dizi refor-
mist faşist dönemler geçirdikten sonra proletarya partisini örgütle-
yemeyecek miyiz? Programımızın ekonomik demokratik sosyalist 
görevleri talepler doğrultusunda. Değilse siyasi mücadele kavrayı-
şımız ML’nin genel tezlerini tekrarlamaktan bir adım ileriye gitmez.  
 
3- PROLETARYA PARTİSİ TEORİSİNİ HATALI KAVRADIK.  
 

Kurtuluş’un birçok yoldaşı cezbeden bir yanı da bilindiği gibi 
ML’yi Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın somut koşulları içerisinde kav-
ramaya çalışması, Uluslararası sapmalardan ayrı bir çizgi Türkiye’ye 
özgü yol arayışı Modern sanayi proletaryası temelinde parti görevini 
önüne koymasıydı. Türkiye sosyalist hareketine ML’yi hakim kılma-
ya çalışmamız ( ne demekse !) proletarya partisi görevini bir dizi 
faşist reformist dönemin kadrolarıyla örgütleyemeyeceğimizden do-
layı( İLERLEYİNİZ BAYLAR KSD) saflarımızda bir parti fetişizmi 
geliştirmiştir. Proletarya partisi görevini başarıya ulaştırabilmek için  

 Program  

 Kadrolar ve Örgütlenme  

 Sosyalizm ile işçi sınıfı hareketini kaynaştırmamız çalıştır-
mamız gerekiyordu. Kurtuluş dergisinde partileşme süreci olarak 
nitelediğimiz proletarya partisi öncesi dönemin görevlerini ayrıntılı 
bir şekilde koymamış olsak da yukarıda bahsettiğim görevleri ba-
şarmak bizi partiye ulaştıracaktı.  

Partileşme süreci görevlerini yanlış kavradık. Saflarımızda bir 
buhran tercihleri tutturuldu. Dünyada emperyalizm bunalıyor. Sosya-
lizm de bunalıyor. ML’nin özü kaybolmuş. Türkiye de de durum ayn 
kapitalizm bunalıyor. Sosyalizm de bunalıyor. ML’yi Türkiye sosya-
list hareketine hakim kılacağız. Bu buhran teorileri tekrarlana tekrar-
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lana bizi usandırdı. Komünistler yorumcu değildir. Yoldaşlar esas 
olan değiştirmek. Dünya Komünist hareketi bunalıyor. Doğru. Çarpık 
sosyalizm anlayışları var. O da doğru. Bize düşen görev bunları 
kerelerce tekrarlamak değil. ML silahına sarılmak, teorik inceleme 
ve araştırma yapmak. Dünya Komünist hareketinin sorunlarına Tür-
kiye ve Kuzey Kürdistan somutunda katkıda bulunmak. Kısaca bu 
noktaya da değindikten sonra yukarıda sıraladığım partileşme süreci 
görevlerini nasıl kavradığımıza değinmek istiyorum.  

 Program sorunu: Program hem akademik bir çalışmanın 
ürünü hem de sosyal pratikte sınanması gereken bir olay olarak 
kavranılmıştır.  

Türkiye’nin somut koşullarını, sosyo ekonomik yapıyı proletarya-
nın ve köylülüğün durumunu bilmemiz gerekiyor. Kürt hakim sınıfları 
oligarşinin içinde mi değil mi vs. Bunlara ilişkin istatistik veriler ile 
ayrıntılı bir araştırmaya gireceğiz. Ayrıca biz Türkiye’de kapitalizm 
nasıl gelişiyor bilmeliyiz. Lenin Rusya’da kapitalizmin gelişmesi hak-
kında kocaman bir kitap yazmış. Bizim de bu yollardan geçmemiz 
gerekiyor. Hareketimiz bir yanıyla program sorununu bu şekilde kav-
radı. Burada amacın bir program nasıl olmalı konusunda yoldaşların 
ortaya koyduğu akademik düşünce silsilesini eleştirmek değil. Bize 
nasıl program gerekir. Bunu ben de yeterli bilmiyorum. Ama prog-
ramı fetişizm olarak alan anlayış var karşımızda. Bu anlayışın prog-
ramın oluşturulması konusundaki yaklaşımını eleştiriyoruz.  

Diğer yandan program olayı sosyal pratikte sınanmakla mümkün 
bir olay olarak alınmıştır. Elimizde netleşmemiş bir program var. 
Programın netleşebilmesi sosyal pratikte sınanması ile mümkündür. 
(KSD s. 28 Siyasi Kampanyalar ve Örgütlenme) Yukarıda sıraladı-
ğım her iki gerekçenin her ikisinin de programın oluşturulması yö-
nünde engel teşkil edebilecek durumu yok. Her iki gerekçede dev-
rimci komünistlerin acil görevlerinden birisi olan programın oluştu-
rulması görevini aksatabilmelerinin izahı Teorik kılıflar bulmakta da 
güçlük çekmiyoruz doğrusu. Program, yakın ve uzak amaçlarını 
bilmek isteyen proletaryanın devrimci komünistlerin başarmaları 
gereken acil bir görev. Akademik araştırmalarla gerçekleşmez. ML 
teorisinin incelenmesi ve araştırılması gerekir. Program sorununun 
sosyal pratikte sınanması ile alakası yok. Bu şekilde bir yaklaşım, 
Marksist bir bilgi teorisini reddeder.  
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 Kadrolar, üyelik: 1974 – 80 döneminde teorik olarak hatalı 
bakışımızdan birisi de kadro politikası üyelikle ilgili.  

Fabrikalarımızdan, işyerlerinden, okullardan, hatta aynı okulun 
çeşitli sınıflarından kadrolarımızı üye düzeyine çıkarmalıyız, profes-
yonelleştirmeliyiz. (X) (KSD S. 21 Proletarya Partisinin Çalışma Tar-
zı.) Yalnız ve yalnız profesyonel devrimcilerden yeni üyelerden olu-
şan bir Kurtuluş örgütü. Bunun çevresinde (dikkat edilsin üyelerin 
çevresinde) kadrolardan oluşan gayri resmi organlar. (Bunlar mer-
kez uzmanlık grupları, alt bölge komiteleri, il komiteleri idi vs. ) Bun-
ların çevresinde de sempatizanlar. Tepeden tırnağa kadar resmi, 
gayrı resmi yüzlerce profesyonel devrimci var: Tam bir kaos.  

Bu kaosun sıkıntılarını 12 Eylül’den sonra çok çektik. Bazı yol-
daşlar bu durumu iyi görebiliyorlar. 12 Eylül öncesi hareketimizin 
çevrisinde 10 binler vardı. Bugün kaç kişi olduğumuz ortada deyip 
niceliği, niteliğe galebe çalabilirler. Yukarıda çizdiğim manzara ko-
münist bir örgüt manzarası değildir. Komünist örgütte üyelerin çev-
resinde kadrolar toparlanmaz. Bizim örgütümüzde gerçekten teoride 
belirtildiği gibi adına layık bir kadrolar örgütü, profesyonel devrimc i-
ler olacak. Bunlarda tepeden tırnağa değil, birkaç düzine profesyo-
nel devrimci üyelerden oluşmuş, DEVRİMCİLER ÖRGÜTÜ, örgütü-
müzün temelini oluşturacak İŞÇİLER ÖRGÜTÜ. Proletarya partisi 
her iki örgütün toplamı değil mi? 12 Eylül öncesi tüzüğümüzün üye-
lik maddesi ile ilgili, tüzüğü hatırlayan bir yoldaştan edindiğim bilgi 
şu şekilde. “ Kurtuluş görüşlerini savunan örgütsel faaliyeti sürdüre-
bilecek durumda olan örgüte güven vermiş herkes üye yapılır.  

12 Eylül sonrası GMK’nın oluşturduğu tüzükte de son TKKKÖ tü-
züğünde de üyeliğe bakış özde aynı. Tüzüklerin bu maddeleriyle 
örgüte üye olmak hem mümkün, hem değil. Keyfiyete bağlı. İnsanlık 
kıstasının bu kısmına bir şey söylemek gereksiz. Her ne kadar sa-
vunmak ile benimsemek ayrı ayrı şeylerse de “örgüte güven ver-
mek” proletaryanın davasına bağlılık ve her türlü fedakârlığa kat-
lanmak hususunda örgüte güven vermiş olmak soyut boş ajitatif 
kriterler. Güven, güvensizlik proletarya partisi üyeliği için kriter ol-
mamalı. Bir üyemize göre A fabrikasındaki Ali’ye güven duyulmaz. 
Niçin? Çünkü fabrikadan bugün çık desek çıkmayabilir. (Sanki bizim 
derdimiz fabrikadaki bütün Alileri dışarıya çıkarmak. ) Diğer bir yol-
daşımıza göre B fabrikasındaki Elif güven vermiyor, Niçin? Çünkü 
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örgütten olmayan birisiyle evleniyor. Bunun için yarını güven verm i-
yor. Yoldaşımız “yoldaş ben aday üye olabilir miyim, arada sırada 
bira içerim” diyebiliyor. Proletarya partisi güven üzerine kurulu bir 
örgüt değildir. Bizim güvenimiz örgüte yani teori, ideolojik örgütlen-
me ve çalışma tarzımızın ilkelerine kurallara olan bir güvendir. Bu 
güven somutta sosyal pratikte inşaları sımsıkı birbirine bağlar, ke-
netler. Soyut güven anlayışlarının operasyonlarda açtığı tahribatla-
rın zararlarını az çekmedik. Son TKKKÖ aidat ödemek kıstası unu-
tulmuş . Her zaman partinin esas düzenli gelirinin aidat olacağı aida-
tın üyeleri partiye maddi ve manevi olarak bağladığı göz ardı edil i-
yor. Nasıl olsa birbirimizle beraberiz. Hepimizde profesyonel dev-
rimci değil miyiz? Bu da eksik bir kavrayış olsa gerek. Parti üyeliği-
nin Leninist parti öğretisi hiçbir tarafa sürdürülmeyecek şekilde açık 
olarak ortaya koyar, parti programını benimseyen parti örgütlerinden 
birinde çalışan partiye aidat veren üyedir. (Lenin)  

Üyelikle ilgili teorik yaklaşımımız bizi, örgüt görevlerinin ihmaline 
hareketimiz içerisinde yer alan çok sayıda arkadaşımızın zayi edil-
mesine en önemlisi de örgütümüzün proleterleşmesinin önünde 
engel olmaya götürdü.  

 Örgütlenme:  
Proletarya partisinin teorisini hatalı kavradık demiştim. Hatalı kav-

rayışımızın başlangıcı partinin oluşmasına bakışımızda kendinin 
gösteriyor. Biz ne dün ne bugün ne de belirli bir tarihte parti olama-
yız. Parti olabilmemiz için bir örgüt hem de adam akıllı bir örgüt ciddi 
bir örgüt olmamız gerekiyor. (Adam akıllılık, ciddilik her ne demek-
se!) Bakışımız bu. Sanki proletarya partisini örgütlendirmek için kol-
ları sıvamakla yeminliyiz. Koskocaman bir hareketiz aynı zamanda 
örgüt. Adamakıllı ciddi bir örgüt olalım diyoruz. Tartışma kampanya-
sında yoldaşların örgüt bunalımından dolayı ciddi örgüt olma arayış-
larının kaynakları eskiye dayanıyor. Önümüzdeki temel görev prole-
tarya partisinin örgütlenmesi değil, ona ulaşmaya çalışan bir örgüt-
lenme (KSD. s.28. Siyasi Kampanyalar ve Örgütlenme )  

Örgüt + Parti Örgüt olacağız gelişeceğiz büyüyeceğiz adamakıllı 
ciddi bir örgüt olacağız; Parti olmak böylelikle mümkün. Proletarya-
nın devrim mücadelesinde siyasi mücadelesini yürütecek aracı ör-
gütü yani Kurtuluş dergilerinden alıntı yapamadığım için alıntıların 
anlatılmak istenenleri vurgulamakla beraber aynısı olmayabilir. Pro-
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letarya partisinin dar anlamda bir örgüt, geniş anlamda bir örgütler 
toplamı olduğunu kim bilmez. Niceliği devrimci komünistler ve öncü 
işçiler arasında şu veya bu kadar olsun teorisi, ideolojisi komünist 
olan (komünist bir programa sahip) Leninist örgütlenme ve çalışma 
tarzı ilkelerini hayata geçiren her örgüt Proletarya partisidir.  

 
4- KUZEY KÜRDİSTAN’IN VARLIĞINI LAFIZDA SÖYLESEK DE 
HAYATTA UNUTTUK!  
 

Türkiye sol hareketinin yarım yüzyılı aşkın, sosyal- şoven gele-
neğinin yıkılması, şovenizme karşı mücadeledeki katettiğimiz öne-
mini küçümsemek mümkün değil. Programatik yaklaşımımızın doğ-
ruluğunu burada tekrar yinelemeyi gereksiz görüyorum. Ama hare-
ketimizin 1974 -80 döneminde Kürt proletaryası ile Kürt ulusal hare-
ketine karşı görevlerimize ilişkin tutumumuz hiç te yüz ağartıcı değil. 
Biz hareketimizin doğuşu ile birlikte Kuzey Kürdistan’daki devrimci 
hareketin durum değerlendirmesini yapmış sosyalist kadroların çı-
kartılmasını ana görev olarak önümüze koymuştuk.  

Bilindiği gibi tespit ettiğimiz bu ana göreve ilişkin hiç demeyece-
ğim ama hemen hemen bir çalışma yürütmedik denebilir. Kürdistanlı 
yoldaşlarımızla beraberliğimiz esas olarak Türkiye de proletarya 
hareketinin salt müttefiki olarak görülmemeli. Proletarya hareketine 
temel müttefik olabilecek köylülüğün Kuzey Kürdistan’da önemli bir 
rezerv gücü var. Ayrıca Kürt proletaryasının göreli olarak nicel ve 
nitel zayıflığı dikkatlerimizi yalnız ve yalnız Türkiye proletaryasına 
çevirmeye yeterli neden değildir.  

Bugün bir tartışma kampanyası içerisindeyiz. Tartıştığımız konu-
lardan birisi de ulusal sorun. Ulusal soruna ilişkin programatik yakla-
şımımızı bünyevi olarak kavramamız içimize sindirmemiz bir daha 
hataların bu boyutta olacağı koşulların önünü tıkamamız gerekiyor. 
1974-80 döneminde vahim hataların belirtileri mevcuttu. Tek başına 
Kürdistan pratiğimiz dahi 12 Eylül’den önce konusu salt ulusal sorun 
olan bir tartışma kampanyasının düzenlenmesi için geçerli nedendi. 
Sosyal şovenizmden etkilenmeyi ortadan kaldıracak olanaklara sa-
hiptik. Yapamadık. Kürt proletaryasına Kürt ulusal hareketine karşı 
görevlerimizin değerlendirilmelerini yukarıda geçmişimizin değerlen-
dirmesi bölümünü ortaya koymaya çalıştığım sohbetler gibi içim ra-
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hat olarak yapamıyorum. Hareketimizin proletarya hareketi ve ulusal 
hareketiyle fiziki canlı bağlarının son derece zayıflığı buna olanak 
vermiyor.  

Not: 12 Eylül sonrası dönemin değerlendirmesini ve yarına ilişkin 
görevlerimizi ayrı bir yazımda ele almaya çalışacağım.  

HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ,   
POLETERYA PARTİSİNİ YARATACAĞIZ !  
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İÇİNDEKİLER 
 

I -   ANAYASA TASARISI NEDEN KENDİ İÇİNDE TUTARSIZ VE 
SİSTEMSİZDİR?  
II -  ÇEŞİTLİ SINIIFLARIN ANAYASA TASARISI KARŞISINDA DU-
RUMU 
III -  ANAYASA TASARISI NELER GETİRİYOR, OLİGARŞİK DEV-
LETİ NASIL DÜZENLİYOR? 
a)-Yürütmenin Olağanüstü Güçlendirilmesi 
b)-Yasama Organı ve Temsili Kurumların Yetkilerinin Sınırlandırı l-
ması  
c)-Militarist ve Bürokratik Yapının Etkinleştirilmesi  
d)-Demokratik Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  
e)-"Bölücülük"  
f)-Doğrudan. Doğruya Sınıf Hareketine Yönelik Hükümler. 
IV - SONUÇ  
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İki yıldır sürmekte olan askeri diktatörlük, bu süre içinde, devrim-
ci-demokrat hareketleri dağıtarak, toplumsal muhalefeti ezmiş ve 
gelişen sınıf hareketini durdurmayı başarmıştır. Kürdistan'ın sömür-
ge statüsünü pekiştiren ve zorla asimilasyon sürecine hız katan as-
keri diktatörlük, aynı zamanda ekonomik bunalımın yükünü işçi ve 
emekçi sınıfların sırtına yıkmış ve yıkmaya devam etmektedir. Böy-
lece yakın hedeflerine ulaşan askeri diktatörlük, özellikle Evren’in 
yılbaşında açıkladığı takvimle birlikte, artık "varoluş" nedenlerinden 
ve koşullarından çok "yok oluş" nedenleri ve koşulları ile il-
gilenmeye, bunları oluşturmaya hız vermiştir. İki yıl önce uzak ve 
belirsiz bir hedef, olan devletin reorganizasyonu sorunu, anayasa 
tasarısının Danışma Meclisine sunulup, kabul edilmesiyle birlikte, 
güncel ve somut bir olay haline gelmiştir. Dolayısıyla, artık askeri 
diktatörlüğün topluma nasıl bir siyasi sistemi öngördüğü, oligarşik 
devleti nasıl reorganize etmek istediği bilinmekte ve kamuoyunda 
tartışılmaktadır. 

Bu anayasa tasarısı cuntanın düşünce ve özlemlerini tam bir 
açıklıkla ortaya koyduğu gibi, cuntanın bugüne kadar yaptığı düzen-
lemeleri kalıcı kılmaktadır. Dolayısıyla, tasarı karşısında gösterdikle-
ri olumsuz tepki ile birlikte, bu tasarının demokratik doğrultuda dü-
zeltilmesini yine cuntadan isteyen ve bekleyen burjuva ve küçük-
burjuva demokratlarının şaşkınlık ve basiretsizlikleri ilginçtir ve el-
bette bu tutum onların sınıfsal konumlarına uygundur. Cuntaya tes-
lim olmuş, kendilerinde mücadele etme güç ve yeteneği olmayan bu 
unsurlar "demokrasinin can düşmanı" cuntadan demokratik bir ana-
yasa için medet ummaktadırlar. Proletarya mücadele azmini ve gü-
cünü göstermedikçe, bugün için güçlü olan cuntadan medet umul-
maya devam edilecektir. Mücadele olmaksızın, yalvarma-yakarma 
ile bu tasarının değişen bir yanı olmaz, tam tersine, mücadeleci de-
ğil de teslimiyetçi tavırlar sergilendikçe tasarının anti-demokratik 
muhtevası daha da geliştirilmektedir. Danışma Meclisi Genel Kuru-
lunda cunta ile doğrudan doğruya bağlantı içinde olan bir gurup üye, 
"cunta böyle istiyor, cuntaya fazla iş kalmasın" gibi bir propaganda 
yürüterek Aldıkaçtı komisyonunun bile karşı çıkmak durumunda 
kaldığı değişiklik önerileri yapmışlardır.  

Komisyon anayasa tasarısını açıkladığı andan itibaren tekelci 
burjuvazinin bir kesimi de dahil geniş ve yoğun tepkilerle karşılan-
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ması neyi göstermektedir? Bu durumu nasıl tahlil etmek ve yorum-
lamak gerekir? Bu durumun ve tepkilerin tahlili esas olarak sınıfsal 
temellere dayanarak yapılmalıdır. Bu tepkiler, istek ve öneriler çeşitli 
sınıfların siyasal ve ideolojik sözcüleri, temsilcileri tarafından ortaya 
konmaktadır. Dolayısıyla sorunun sınıfsal temellerde somut tahlili 
bizi doğru yorumlara ulaştıracak ve proletaryanın tavrını ve mücade-
le çizgisini de ortaya çıkaracaktır. 

Sorunun sınıfsal temellerinde tahlilini yapmadan önce anayasa 
tasarısının hemen herkes tarafından değinilen kendi içinde tutarsız-
lığını ve sistemsizliğini tartışmakta ve siyasal yorumunu yapmakta 
fayda vardır. 
 
I - ANAYASA TASARISI NEDEN KENDİ İÇİNDE TUTARSIZ        
ve SİSTEMSİZDİR? 
 

Her şeyden önce, tasarı Evren'in bugünkü koşullarda oynadığı 
rolü ve konumu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Genel olarak toplu-
mun durumu ve bu toplumu, oluşturan sınıfların durumundan çok 
bugünkü askeri diktatörlüğün en yetkili ve etkili kişisi göz önüne alı-
narak hazırlanan tasarıda sistem ve tutarlılık olmaması doğaldır. 
Evren rastgele bir 'general; olmamakla birlikte olağanüstü bir kişiliğe 
de sahip değildir. Hele de 12 Eylül sonrasında bilinçli ve planlı kam-
panyalarla topluma kabul ettirilmeye çalışıldığı gibi bir ulusal kahra-
man hiç değildir.12 Eylül günü "ordunun başında, emir-komuta zinci-
ri içinde Ordunun desteğini sağlamıştır. Evren'in bu kadar şişirilmesi 
tekelci burjuvazinin 12 Mart'tan aldığı bir derse dayanmaktadır. Ya-
şanan, olaylardan egemen sınıfların devrimcilerden daha iyi ders 
aldığı görüşünü doğrularcasına,12 Mart muhtırasından kısa bir süre 
sonra ordunun yüksek komuta kademelerinin birlik ve bütünlüğünün 
bozulduğunu gören tekelci-burjuvazi bugün böylesi bir olasılığı ön-
lemek için Evren'i şişirerek ön plana çıkarmaktadır. Böylece hem 
Evren bugünü kurtarmakta, herkesin; otoritesine boyun eğdiği birleş-
tirici ve bütünleştirici, bir unsur olmakta, hem de oligarşinin Evren 
üzerine geleceğe dönük hesaplarına da bugünden uygun koşullar 
yaratılmış olmaktadır. Ama bugünün açık diktatörlük koşullarının 
sağladığı olanaklarla, suni ve zorlama yöntemlerle Evren için yaratı-
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lan bu destek ve etkinlik, yarın bu dönemin hesabını soran eylemle-
re yerini bırakacaktır. Bu durum yeterince dikkate alınmamaktadır.  

Evren'in bugünkü konumunun göz önüne alınarak hazırlanan 
anayasa tasarısında esas sorun, gelecekte de ordunun siyasi iktidar 
üzerinde etkin kılınması çabalarıdır. Geleceğin cumhurbaşkanı Ev-
ren, bugün olduğu gibi gelecekte de ordunun tam desteğine sahip 
olarak, "tarafsız" bir şekilde hareket edecek, gerektiğinde siyasi par-
tilere karşı ordunun gücü ve desteğiyle hareket edecektir. Bu durum 
sadece cumhurbaşkanına tanınan yetki ve sorumluluklarda değil, 
Milli Güvenlik Kurulu'na geçmişte olduğundan farklı bir şekilde hü-
kümete sadece "tavsiye" değil, uyulması zorunlu kararlar alma yet-
kisi verilmesinde de görülmektedir.2 Bu yeni örgütlenmeler ve dü-
zenlemelerle birlikte ordu farklı bir şekilde siyasi iktidar üzerinde 
etkin kılınmakta, özellikle cumhurbaşkanı, bunalım dönemlerinde bu 
mekanizmayı işletecek kişi olarak ordunun tam desteğine sahip ol-
ması zorunlu duruma sokulmaktadır. 

-- Ordunun gücü ve desteği bu şekilde kendisine verilen cumhur-
başkanının bu konumunu şöyle kavramak gerekir; özellikle bunalım 
dönemlerinde oligarşinin çeşitli kesimleri kısa vadeli ve dar çıkarlar, 
hesaplar peşinde birbirine düşmektedirler. Bu durum, sistemin gele-
ceğini tehlikeye sokmaktadır. İşte böylesi durumlarda cumhurbaş-
kanı uzun vadeli ve sistemin bütününü ve geleceğini dikkate alan bir 
politika izleyebilecektir. Yani oligarşi adına, yine oligarşinin tek tek 
bireylerine, değişik kesimlerine ve özellikle de - seçim ve oy endişe-
si içinde davranmak zorunda olan- oligarşinin siyasi temsilcilerine 
dayatmalarda bulunabilecektir. İşte cumhurbaşkanına sağlanan bu 
güç ve olanaklarla bunalımlardan çıkma yolu oluşturulmaya çalışı l-
maktadır. Böylece daha ilk günden itibaren Evren'in "yeni 12 Eylül'İ-
ere gerek kalmayacak" düzenlemelerden söz etmesi yerine otur-
maktadır. "Yeni 12 Eylül'leri" gerektirmeyecek mekanizmanın en 
önemli noktası budur. 

Ama her şeye rağmen sık sık böylesi durumlarla karşı karşıya 
kalmaya mahkûm olan oligarşinin bazı kesimleri bu durumdan pek 
hoşnut olmayabilirler. Oldukça sık bir şekilde, kısa vadeli ve dar sınıf 
çıkarları o kadar önemli ve vazgeçilmez olmaktadırlar ki, uzun vadeli 
ve sistemin bütününün söz konusu olduğu çıkarlar tercih edilme-
mektedir. Sık sık uzun vadeli çıkarları uğruna, kısa vadeli, ama o 
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anda kendisi için hayati özellik taşıyan çıkarlarından fedakarlıkta 
bulunmaya zorlanması oligarşinin bazı kesimleri için kolayca katlanı-
labilecek bir durum değildir. 

Anayasa komisyonu başkanı Orhan Aldıkaçtı'nın "ordunun sade-
ce bunalım dönemlerinde değil, normal zamanda da devreye girme-
sini kolaylaştırdık ve meşrulaştırdık" diye açıkladığı bu durum oligar-
şinin ve sistemin bütünü ve geleceği açısından uygun olmakla birlik-
te, bir kesimi de rahatsız etmektedir. Bunların siyasi iktidarı kimseyle 
- bu "son tahlilde" onun sınıf egemenliğinin koruyucusu olan ordu 
bile olsa - paylaşmaya niyeti yoktur. Hele de bu ordu 1908,1920-
23,1960 hareketlerinde görüldüğü gibi geçmişte kendisine bir takım 
burjuva-demokratik misyonlar yüklemiş Türk Ordusudur. Elbette 
artık Türk ordusu 12 Mart'ların ve 12 Eylül'lerin ordusudur, ama yine 
de “görece bağımsızlığı” olan bir kurumdur ve anayasa tasarısında 
yer verildiği ölçülerde siyasi iktidarın üzerinde etkin olmamasında 
fayda vardır. 

Bu durum ordunun ve cuntanın oligarşinin siyasi temsilcilerine, 
sivil politikacılara karşı takındığı olumsuz tavırla birlikte düşünülme-
lidir. Dünyanın hiç bir "yerinde herhangi bir sınıf, hele bu sınıf ikti-
darda ise, kendi politik liderlerini kolayca harcamaz, bir kenara it-
mez. Çünkü, sadece kendisine değil, bütün bir toplumun tanıdığı ve 
şu veya bu ölçüde saygı duyarak kabul lendiği politik liderler yetiştir-
meden bir sosyal sınıf iktidara talip olamaz. Böylesi liderlerin yetiş-
mesi kolay değildir. Dolayısıyla oligarşi politik liderlerine, sahip çık-
makta ve onların uygun bir şekilde devreye girmesinde yarar gör-
mektedir. Anayasa tasarısında sivil politikacıların durumuna ilişkin 
geçici bir madde konarak herhangi bir düzenleme yapılmamış, ge-
lişmelerin seyrine göre cuntanın istediği tutumu almasına olanak 
tanınmıştır. 

Anayasa tasarısının sistemsizliğinin ve tutarsızlığının ikinci nede-
ni tasarının 61 Anayasasına şiddetli bir tepkinin ürünü olmasıdır.27 
Mayıs hareketiyle birlikte 61 Anayasasına damgasını vuranların orta 
sınıflar olduğu özellikle 1950-60 arasında hızla gelişen kapitalizmin 
tekelci burjuvaziyi yaratarak orta sınıfları yok etmeye yönelmesiyle 
birlikte ordunun o zamanki yapısı çerçevesinde orta sınıfların 27 
Mayıs olayıyla bu yok edilme eğilimine karşı durmaya çalıştıkları 
hatırlanmalıdır. Bu çaba 61 Anayasası ile yasal-hukuksal temelleri-
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ne kavuşmuştur. Ne var ki, ekonomik ve sosyal gelişme eğiliminin 
önüne yasalarla ve hukuk kurallarıyla çıkılamaz. Uzun vadede ve 
son tahlilde ekonomik ve sosyal gelişmenin yönü yasaları ve hukuk 
kurallarını da kaçınılmaz olarak belirleyecek, kendine tabi kılacaktır. 
Ekonomik ye sosyal gelişmenin yönü tekelci burjuvazinin egemenliği 
doğrultusundadır, hem de sınırlamasız ve kısıtlamasız egemenliği 
doğrultusunda. Oysa 61 Anayasası bu gelişime engel olagelmiş, 
orta ve küçük-burjuvazinin tekelci burjuvazinin Kendilerini yok etme-
sine karşı mücadele edebilmelerine, bu yok oluşu zorlaştıran ve ge-
ciktiren eylemlere girişebilmelerine dayanaklar ve olanaklar sunmuş-
tur. Bundan dolayı tekelci burjuvazi 20 yıldır 61 Anayasasının bu 
yanlarını değiştirme, kendisinin daha kısa sürede gelişip, ekonomik 
ve sosyal yapıda olduğu gibi, siyasal ve hukuksal yapıda da tek ba-
şına egemen olmasını getirecek adımları atmaya çalışmıştır.12 
Mart1ta tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen bu çaba, bugün, 12 
Eylül'le birlikte artık gerçekleşmektedir. 12.Eylül'ün sebebi hikmeti 
de budur. Ama tekelci burjuvazi bu noktaya kolay gelmemiş, 20 yı l-
dır bunun mücadelesini vermiştir. Dolayısıyla bugün şiddetli bir tepki 
içindedir. Ama TRT eski-genel müdürü, tekelci burjuvazinin mümtaz 
temsilcilerinden Nevzat Yalçıntaş'ın dediği gibi "kantarın topu fazla 
kaçmıştır!" 

Üçüncü olarak, sistemsizlik ve tutarsızlığın bir diğer nedeni tasa-
rının hazırlanılması esnasında bugünkü açık diktatörlük koşulların-
dan fazlasıyla etkilenilmiş olmasıdır. Bugünkü koşullarda sınıflarara-
sı ilişkilerin durumu, sanki yarın da böyle olacakmış gibi düşünül-
müştür. Bugünkü sükûnet, bu geçici durum hep böyle sürecekmiş 
veya sürmeli imiş gibi sorunlar ele alınmıştır. Oligarşinin böylesi bir 
durumu arzu etmesi doğaldır, ama bu arzunun gerçekleşmemesi ve 
gerçekleşmeyeceği de son derece doğaldır. Oysa bu durum, dikkate 
alınmamakta ve hep böyle sürmesi için anayasa ile yasal ve hukuk-
sal tedbirler alınmaktadır. Öyle ki, anayasa tasarısı ile bugünkü açık 
diktatörlüğün üstüne bir şal örtülerek, örtülü bir diktatörlüğe geçiş 
öngörülmektedir, ama bu şal o kadar ince ve yer yer büyük deliklere 
sahip ki, altından açık diktatörlüğü çeşitli unsurları- rahatlıkla görül-
mekte, ortaya çıkmaktadır. Oligarşi sopasını abasının altına gizle-
mesi gerekirken, sopanın ucu görülmekte, bazen sopanın tümü or-
taya çıkmaktadır. 
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Nihayet dördüncü olarak da, şu söylenebilir; anayasa tasarısında 
parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında kesin bir tercih ya-
pılmamış, ikisi bütünleştirilmeye ve dengelemeye çalışılmıştır. Tasa-
rının sistemsizliğinin ve tutarsızlığının en önemli nedenlerinden biri 
budur. 

İster parlamenter sistem, isterse başkanlık sistemi olsun, her ikisi 
de özünde oligarşinin diktatörlüğüdür ve her diktatörlük gibi baskı ve 
zora dayanır. Bizzat devlet, egemen sınıfın bu egemenliğini sürdü-
rebilmek için diğer sınıflar üzerinde baskı ve zor uygulamasının ara-
cıdır, baskı ve zorun örgütlenmesidir. Ama sorunun irdelenmesi bu 
genel ilkelerin ışığında daha ayrıntılarda sürdürülmelidir. Eğer sorun 
bu genel ilkelerde bırakılırsa, somut koşulların tahlili yapılmazsa, 
mekanik ve “sol” bir anlayışa düşerek, burjuvazinin çeşitli devlet 
biçimleri arasında farklılık görülmez. Oysa yine bilinen bir ilkedir ki, 
burjuvazinin çeşitli devlet biçimleri arasında farklılıklar vardır ve bu 
farklı devlet biçimlerinde sınıf mücadelesinin gelişme ve sürdürülme 
yöntem ve biçimleri de farklılıklar arzeder.  

İşte bu genel açıklamaların ışığında değil kapitalist devletin farklı 
biçimleri arasında, oligarşik devletin parlamenter sistemi veya baş-
kanlık sistemi arasındaki ayrımı görmek gerekir. Bu ayrım elbette 
özde, temel de değildir. 

Anayasa tasarısında, parlamenter sistemle başkanlık sistemi 
arasında kesin bir tercihin yapılmaması demek, tekelci burjuvazinin 
kendisi dışındaki diğer burjuva kesimleriyle, (diğer mülk sahibi sınıf-
larla) ilişkilerinin nasıl olacağını henüz net bir şekilde kararlaştırma-
dığını gösterir. Bizim gibi ülkelerde, başkanlık sistemi, tekelci burju-
vazinin diğer mülk sahibi sınıflarla arasındaki ilişki ye çelişkilerin 
zaman zaman uzlaşma yoluyla değil, her zaman sert ve katı bir 
baskı ve terör yoluyla düzenlenmesine yol açmaktadır. Bu durum ise 
karşısındaki muhalefeti genişletmekte, özellikle şehir ve kır küçük-
burjuvazisini proletaryanın yanına itebilmektedir. Toplumsal çelişki-
lerin zaman zaman da olsa uzlaşma ve taviz vererek değil de, sü-
rekli baskı ve terör yoluyla çözümlenmeye çalışılması sert bir top-
lumsal çatışmaya yol açarak, toplumsal ve siyasal istikrarsızlığın 
doğmasına neden olmaktadır. Oysa parlamenter sistem genel ola-
rak başta diğer mülk sahibi sınıflar olmak üzere "herkese" daha faz-
la "özgürlük" demektir. Yani çelişkilerin zaman zaman tavizler verile-
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rek ve uzlaşmalarla çözümlenmeye çalışılması demektir. Ama taviz 
verebilmek için somunun büyük olması gerekir. Oysa Türkiye gibi 
ülkelerde mideler büyük, somun küçüktür. Herkes doyabilmek için 
değil, ancak yaşamını sürdürebilecek kadar pay talep ettiğinde bile 
somun yetmemektedir. Dolayısıyla sert bir çatışmaya girilmesi kaçı-
nılmaz hale gelmektedir. 

Parlamenter sistemle, başkanlık sistemi arasında kesin bir tercih 
yapılamazken, işte bu temelde bir tercih yapılamamıştır. Başka bir 
ifade ile söyleyecek olursak, tekelci burjuvazinin iki eğiliminden bas-
kıcı ve terörcü eğilimi anayasa tasarısına egemen olmuştur ama bu 
durum tüm mantıki sonuçlarına kadar götürülememiş, bu anlamda 
bir sistemliliğe ve tutarlılığa ulaşamamıştır.  
 
II- ÇEŞİTLİ SINIFLARIN ANAYASA TASARISI KARŞISINDA   
DURUMU 
 

Tekelci burjuvazi, orta ve küçük-burjuvazi ve proletaryanın ana-
yasa tasarısı karşısında durumlarını ele alıp incelemek, gelecekte 
bu sınıflar arasındaki ilişki ve çelişkiler toplumsal ve siyasal müca-
deleye yön vereceğinden dolayı, bugün önem kazanmaktadır.   

Önce tekelci burjuvazinin durumunu ele alalım. Tekelci burjuvazi 
anayasa tasarısı karşısında içinde barındırdığı iki farklı eğilime (te-
rörist ve "reformist") uygun iki farklı tavır geliştirmiştir. Yukarıda, ta-
sarıya tekelci burjuvazinin terörist eğiliminin egemen olduğunu be-
lirtmiştik. Yıllardır tekelci burjuvazi nelerden şikâyet etmişse, neye 
karşı çıkıp, neyi talep ettiyse, bunların hemen hepsi, hem de fazla-
sıyla tasarıda yer almıştır. Özellikle işçi sınıfı hareketini doğrudan 
doğruya, ilgilendiren çeşitli düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde tasarıda 
yer almış, normal yasalara bırakılmamıştır. Anayasa hukuku tekniği 
ve yöntemi açısından çok az görülen bu durumun nedeni sorul-
duğunda komisyon başkanı Aldıkaçtı açık sözlü konuşmaktadır: 
"Normal yasalar mecliste salt çoğunlukla ve nispeten kolay değiştiri-
lebilinir. Oysa anayasa maddeleri kolay kolay değiştirilemez” de-
mektedir. Yani tekelci burjuvazi yaptığı yeni düzenlemelerin, koydu-
ğu sınırlama ve kısıtlamaların kolayca kabul görmeyeceğinin, ciddi 
tepkiler yaratacağının bilincindedir. Anayasa tasarısında, toplu söz-
leşme görüşmelerinde nelerin istenip, nelerin istenemeyeceğine va-



K U R T U L U Ş                      71 

 

 

rıncaya kadar ayrıntılara girerek, bunları anayasa maddeleri haline 
getirerek, aklınca kendisini sağlama almaktadır.  

Bu çerçevede tekelci burjuvazinin terörist eğiliminin savunucuları 
anayasa tasarısını alkışlamakta, bu anayasanın ''sosyal barış ve 
huzur" getireceğini söylemektedirler. Bu "sosyal barış ve huzur"un 
ne olduğunu merak edenler, son iki yılda, yani 12 Eylül'den bugüne 
olanlara bakarak meraklarını giderebilirler. Tekelci burjuvazinin bu 
kesimine göre iki yıldır ülkede sosyal barış ve huzur sağlanmıştır ve 
bu durum böyle devam etmelidir. Gerçekten de tasarının ön gördü-
ğü bundan başka bir şey değildir. Yukarıda anayasa tasarısının bu-
günkü açık diktatörlüğün üstüne ince ve büyük delikleri olan bir şal 
attığını ve bu şalın altından açık diktatörlüğün çeşitli unsurlarının 
göründüğünü, ortaya çıktığını söylerken, bu durumu kastetmiştik. 
Tekelci burjuvazinin bu kesimi, yüksek enflasyon ve düşük faiz-kredi 
sistemi ile faaliyet göstermeye alışmış, üretimi daha çok iç tüketime 
dönük olup, ihracata yönelmekte güçlük çeken kesimidir. Mevcut 
ekonomik bunalımdan en fazla etkilenen ve bunalımdan çıkabilmek 
için "ithal ikameci" ekonomiden "ihracat ekonomisi"ne geçiş çaba-
larına rahat ayak uyduramayan bu kesim hiç bir alanda, hiç bir mu-
halefete tahammül gösterememektedir. Bu koşullarda özellikle sınıf 
hareketinin hafif bir kıpırdanışı bile onu zor durumlarda bırakmakta-
dır. Dolayısıyla o askeri diktatörlüğün iki yıldır sağladığı "sosyal ba-
rış ve huzur"un sürmesini isteyecektir. Tasarıda bu durum öngörül-
düğünden, tasarıyı alkışlamakta ve savunmaktadır. 

Tekelci burjuvazinin "reformist eğilimi olarak adlandırılabilecek bir 
diğer kesimi ise -ki bu kesim azınlıktadır- tasarının özüne ve bütü-
nüne karşı olmamakla birlikte bazı noktalarından hoşnut değildir. 
Yatırımları- büyük talep düşüşleri göstermeyen sektörlerde yoğunla-
şan, mevcut ekonomik bunalımdan diğer kesime oranla daha az 
etkilenmesinin yanı sıra ihracat ekonomisine daha kolay uyum sağ-
layan bu kesim daha uzun vadeli düşünebilme olanaklarına ve ko-
şullarına sahiptir.3 Daha uzun vadeli düşünme durumunda ise bu 
anayasa ile toplumun içine sığdırılmaya çalışıldığı elbisenin çok dar 
tutulduğu ve bu elbiseye bu toplumun girmeyeceği görülmektedir. 
Tekelci burjuvazinin bu kesimi elbette "özgürlük ve demokrasi" aşığı 
olduğu için değil, sistemin geleceği açısından "hak ve özgürlüklerin" 
fazlasıyla sınırlandırılmış olmasından başlıca iki noktada endişelidir; 
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birincisi, proletaryanın bu kadar ağır baskı ve sınırlamalara ciddi ve 
geniş tepki göstererek, sınıf hareketinin kendiliğinden de olsa ileri 
atılmasından, mücadelenin yükselmesinden endişelenmektedir. 
Böylesi bir atılımın sonuçlarını önceden kestirmek mümkün değildir 
ve böylesi atılımlarla birlikte sosyalist hareketin durumu ve boyutla-
rının da ne olacağı önceden kestirilemez. İkinci olarak ise, anayasa 
tasarısı ile sadece proletaryanın sınıf hareketi değil, proletaryanın 
düzene olan muhalefeti değil, her türlü muhalefet akımı yasaklan-
makta, yer altına itilerek, denetim dışına çıkmaktadır. Düzenin sınır-
ları içinde kalan, düzene sadık "güdümlü muhalefet" geleneği olan 
bir ülkede her türlü muhalefetin düzenin dışına atılarak üzerindeki 
denetimin yitirilmesinin sonuçları, tekelci burjuvazinin bu kesimini 
kaygılandırmaktadır. Özellikle ikisi de yer altına itilen, bu durumda 
daha radikal olma olasılığı belirecek olan orta ve küçük-burjuvazinin 
muhalefeti ile proletaryanın muhalefeti birleşebilirler mi? Birleşilirler-
se bu ortak muhalefetle başa çıkılabilinecek midir? Bu ve benzeri 
soruların cevapları bugünden verilemez ve sistemin geleceği açı-
sından tehlikeli noktalardır. Bu durumda tekelci burjuvazinin "refor-
mist" kesimi bu tür sorularla ve bunların bugünden verilemeyecek 
cevapları ile uğraşmak yerine "hak ve özgürlüklerin" sınırının daha 
geniş tutulmasından yana olmaktadır. Sistemin geleceği açısından 
bu yol daha emin ve sağlıklı gelmektedir ona. Proletaryanın siyasi 
mücadelesi elbette yasaklanmalıdır bu kesime göre, ama ekonomik 
mücadele tasarıda öngörülenden daha geniş sınırlarda sürdürüle-
bilmelidir. Orta ve küçük-burjuvazinin muhalefetine ise "makul sınır-
larda" izin verilebilir, proletaryanın yanına itilmemelidir.  

Böylece tekelci burjuvazinin bütünü açısından baktığımızda, ana-
yasa tasarısı esas itibariyle tekelci burjuvazinin, topluma tam anla-
mıyla ve her yönüyle egemen olmasını sağlamasından dolayı, genel 
olarak tekelci burjuvazinin bütününün onayını almaktadır. Tekelci 
burjuvazinin değişik eğilimleri arasındaki farklılık ve anlaşmazlık bu 
anlamda tasarının özüne değil, yukarıda belirttiğimiz önemli bazı 
ayrıntılardadır. Ama bu durumunda tekelci burjuvazi arasında ciddi 
bir çatışmaya yol açması beklenemez. 

Şimdi de orta ve küçük-burjuvazinin Anayasa tasarısı karşısında 
durumunun ne olduğunu ele alalım. 
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Türkiye adım adım 12 'Eylül*e yaklaşırken, bu süreçte orta ve kü-
çük-burjuva kitleleri faşist terörden yılmış, oligarşinin "komünizm ve 
bölücülük" diye ilan ettiği, proletaryanın sınıf hareketinin gelişimin-
den ve Kürdistan’daki anti-sömürgeci mücadelenin yükselmesinden 
korkuya kapılmış bir şekilde tekelci burjuvazinin kuyruğuna takılmış-
tı.12 Eylül'de Askeri Diktatörlüğün ilan edilmesi bir gecede olmamış, 
aylar öncesinden "geliyorum" diye diye gelmiştir cunta. Bu süreçte, 
oligarşi sosyalist ve işçi hareketine saldırdıkça burjuva ve küçük-
burjuva demokratları demokrat olmanın asgari gereklerini yerine 
getirememişler, tersine bu saldırılara destek olmuşlardır. Nihayet 12 
Eylül 1980'de askeri diktatörlük ilan edildiğinde alkış sesleri sadece 
tekelci burjuvaziden değil bütün mülk sahibi sınıflardan gelmiştir. 
Tekelci burjuvazi ile birlikte orta ve küçük-burjuvazi de mülkiyeti, 
aileyi, dini ve düzeni koruyup kurtarması için askeri diktatörlüğe des-
tek olmuşlardır. Orta ve küçük-burjuvazi 12 Eylül'e geliş sürecinde 
olduğu gibi 12 Eylül sonrasında da demokrat olmanın gereklerini 
yerine getirmemişler, askeri diktatörlüğün yumruğu altında sadece 
sosyalist ve işçi hareketinin ezileceğini sanmışlardır.12 Eylülden bir 
süre sonra cuntanın yumruğu altında sadece proletaryanın değil, 
kendilerinin de kaldığını, görmüşlerdir. Ama iş işten geçmiş, cuntaya 
ilk aylarda sağladıkları destek cuntanın topluma egemen olmasına 
yetmiştir. Daha sonra ise orta ve küçük-burjuvazi açısından yapıla-
cak bir şey kalmamış, cuntaya zaman zaman akıl yerip, ikna etmeye 
çalışarak, zaman zaman yalvarıp, sızlanarak bugüne gelmişlerdir. 
Bugün anayasa tasarısına karşı çıkarak feryat etmektedirler.  

Tekelci burjuvazi ile diğer mülk sahibi sınıflar arasınca "komü-
nizm ve bölücülük" tehlikesine karşı 12 Eylül'de askeri diktatörlüğün 
ilan edilmesinde somut olarak görülen uzlaşma ve ittifakın ekonomik 
ve sosyal temelleri 24 Ocak ekonomi politikasıyla parçalanırken, 
tasarı ile de siyasi temelleri parçalanmaktadır.12 Eylül öncesinde ve 
hemen sonrasında belli bir dönem proletaryanın sınıf hareketini ez-
mek ve Kürdistan'daki anti-sömürgeci mücadeleyi dağıtmak için, 
tekelci burjuvazinin orta ve küçük-burjuvazinin toplumsal ve siyasal 
desteğine ihtiyacı vardı ve bu desteği de sağladı. Artık bugün bu 
hedeflerine ulaşan tekelci burjuvazinin desteğe ihtiyacı kalmamıştır 
ve kendisini yeterince güçlü hissetmektedir. 
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İki buçuk yılı aşan bir süredir uygulanmakta olan 24 Ocak eko-
nomi politikası, ekonomik bunalımın yükünü proletarya ile birlikte 
orta sınıfların da sırtına yıkmıştır. Proletarya bu yükü sırtlamaya, 
zaten alışıktır, onun kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Sofrasındaki 
lokmalar küçülmekte, yaşamını sürdürmekte güçlük çekmektedir. 
Ama gideceği daha "alt" bir sınıf yoktur, o zaten "en alt" sınıftır. Oy-
sa orta ve küçük-burjuvazinin durumu farklıdır. Onun kaybetmekten 
korktuğu bir küçük mülkiyeti yardır ve sınıf değiştirme, daha "alt" bir 
sınıfa düşme, proleterleşme tehlikesi vardır. 24 Ocak ekonomi polit i-
kası ile orta sınıflar bu tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçe-
vede tekelci burjuvazi tarafından ezilen ve hızla yok edilen orta sınıf-
lar, anayasa tasarısı ile bu durumun kalıcı kılındığını, yasal-
hukuksal temellerinin atıldığını görmektedirler. Oysa 61 Anayasası 
orta sınıflara tekelci burjuvazi karşısında direnme ve mücadele etme 
olanakları ve dayanakları sunuyordu. Bunun bilincinde olan orta 
sınıfların sözcüleri bu tasarıya karşı çıkmakta, 61 Anayasa’sını sa-
vunma yoluna gitmektedirler. Anayasa tasarısına karşı çıkan orta 
sınıflar, bu konuda etkin bir mücadeleye girişmekten elbette uzaktır-
lar. Bu tutum sınıf ilişkilerinin, ülkenin bugünkü koşullarındaki özgül 
durumundan değil, bununla birlikte burjuva ve küçük-burjuva de-
mokratlarının genel tutumlarına da uygundur. 1850 yıllarının Fransız 
demokratları için Marks'ın sözlerini hatırlamak, bugünün Türkiye'sin-
deki demokratların tutumuna açıklık kazandırmak anlamında yararlı 
olacaktır.4  

Şöyle demektedir Marks: 
"Ama demokratlar ve küçük-burjuvaziyi, yani iki sınıfın çıkarları-

nın bir araya geldiği ve birbirlerine karıştığı geçici bir sınıfı temsil 
ettikleri için, genel olarak sınıf çatışmalarının üstünde olduklarına 
inanırlar. Demokratlar imtiyazlı bir sınıfla karşı karşıya olduklarını 
kabul ederler, ama ulusun geriye kalan bölümüyle birlikte kendileri-
nin halkı oluşturduklarını da iddia ederler. Onların temsil ettikleri şey 
halkın haklarıdır; onları ilgilendiren konu ise halkın çıkarlarıdır. Bu 
yüzden, ne zaman bir mücadele yaklaşmaya başlasa çeşitli sınıfla-
rın çıkarlarını ve durumlarını incelemeye ihtiyaçları yoktur. Bitip tü-
kenmeyen kaynakları ile kendilerini ezenlerin üstüne saldırmaları 
için halka bir işaret vermeleri yeterlidir. Eğer uygulamada çıkarları il-
ginç görünmezse ve güçlerinin aslında güçsüz olduğu ortaya çıkar-



K U R T U L U Ş                      75 

 

 

sa, bu ya bölünmez halkı birbirlerine düşman kamplara bölen tehli-
keli yalancıların hatasıdır, ya ordu saf demokratik amaçların kendisi 
için de en uygun olduğunu anlayamayacak kadar aptallaşmış ve 
körleşmiştir, ya uygulamanın bir ayrıntısında yapılan bir hata tüm 
planı bozmuştur, ya da tahmin edilmeyen bir kaza bu kez oyunu alt 
üst etmiştir. Durum ne olursa olsun demokrat en utanç dolu yenilgi-
den, harekete başlarkenki kadar masum olarak çıkar, Ne olursa 
olsun muzaffer olacağına olan inancı daha da artar. Kendisinin ve 
partisinin eski dayanak noktalarını terk etmeleri gerektiğini düşüne-
ceğine, başarıya ulaşabilmeleri için şartların daha olgunlaşması 
gerektiğini savunur." (18.Brumaire, Sf. 51,a.ç.Marks)  

Anayasa tasarısına karşı mücadele anlayışı bu çerçevede şekil-
lenen burjuva ve küçük-burjuva demokratlarının bu tasarıya karşı 
çıkışlarında sadece bencil sınıf çıkarlarının rol oynadığını ileri sür-
mek de yanlıştır. Özellikle küçük-burjuva demokratları kendilerini 
sınıf çatışmalarının üstünde gördüklerinden, sınıf mücadelesini red-
dederek sınıflar arasında uzlaşmayı savunurlar ve kendi özel kurtu-
luşları ile birlikte toplumun genel kurtuluşunun yolunu da sınıf mü-
cadelesinin önlenmesinde görürler. Burada sözü yine Marks'a bıra-
kalım:  

"Bu sınıf daha çok kendi kurtuluşunun özel koşullarının sınıf mü-
cadelesinin önlenebileceği ve modern toplumun kurtarılabileceği 
genel koşullar olduğuna inanmaktadır. Bunların demokratik temsilci-
lerinin hepsinin bakkallar ve bunların hevesli taraftarları olduğu da 
sanılmamalıdır. Eğitimlerine ve bireysel durumlarına göre birbirlerin-
den uzak kutuplarda olabilirler. Onları küçük-burjuvazinin temsilcisi 
yapan, kafalarının küçük-burjuvazinin gerçek yaşantıda yıkamadığı 
aynı engellerle sınırlı olması ve maddi çıkarlar ile sosyal durumun 
küçük-burjuvaziyi pratikte ittiği aynı sorunlar ve çözümlere teoride 
itilmiş olmalarıdır. Bir sınıfın politik ve edebi temsilcileri ile temsil 
ettikleri sınıf arasındaki genel ilişki budur. "(a.g.e. Sf.47-
48,.a.ç.Marks.) 

Böylece küçük-burjuvazinin anayasa tasarısına karşı çıkmasının 
en önemli nedenlerinden biri de ortaya çıkmaktadır. Küçük-burjuvazi 
bu anayasa tasarısı ile birlikte ülkede sınıf mücadelesinin şiddet-
lenmesinden ürkmektedir. Tasarı ile getirilen sınırlamalar ve kısıtla-
malar sınıf mücadelesinin eskisinden daha sert ve katı bir zeminde 
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gelişmesine yol açabilir. Bu durum ise sadece kendi özel kurtuluşu-
nu değil, toplumun genel kurtuluşunu da sınıf mücadelesinin önlen-
mesinde gören küçük-burjuvaziyi endişelendirmektedir. Sertleşen ve 
derinleşen sınıf mücadelesi, bu mücadelenin dışında, bu çatışmala-
rın üstünde yer alamayacak olan küçük-burjuvaziyi hem sosyal var-
lığı itibariyle hem de siyasal ağırlığı itibariyle tehlikeye atmaktadır. 
Tekelci burjuvazi ile proletarya arasında sertleşecek olan sınıf mü-
cadelesi 'küçük-burjuvazinin ekonomik ve sosyal varlığını eritip, gi-
derek yok olmasını hızlandırmasının yanı sıra, siyasi olarak da iki-
sinden birinin yanında yer almasını dayatacaktır. Bu ise siyasi ola-
rak küçük-burjuvazinin yok olması demektir.  

İşte esas olarak tasarıda bu unsurları gören küçük-burjuvazi ta-
sarıya karşı olumsuz bir tavır almaktadır. Ama bu tavrı, proletarya-
dan mücadele konusunda tutarlı bir tavır, bir atılım görmezse, sız-
lanmak, özellikle de cuntadan medet ummaktan öteye varamaya-
caktır. Proletaryadan bir hareket gelmedikten sonra, küçük-
burjuvazinin cuntayı ve tekelci burjuvaziyi "ikna etmek" için dil dök-
mekten başka yapabileceği bir şey yoktur.  

Gelelim proletaryanın anayasa tasarısı karşısındaki durumuna. 
Diğer sınıflara göre proletaryanın anayasa tasarısı karşısındaki du-
rumu çok daha basit ve nettir. Proletarya, genel olarak, sadece bu 
tasarıya değil burjuvazinin her anayasasına karşıdır. En "ilericisin-
den" en "gericisine" kadar burjuvazinin, her anayasası, onun sınıf 
egemenliğini, onun düzenini kalıcı kılan kurallar bütünüdür. Dolayı-
sıyla burjuvazinin herhangi bir anayasasını kabul etmek demek, bu 
anayasada demokratik hak ve özgürlüklerin sınırı ne olursa olsun, 
proletarya açısından burjuvazinin sınıf egemenliğini kabul etmek, bu 
egemenliğe boyun eğmek demektir. Proletarya, burjuvaziye karşı 
böyle bir taahhüde giremeyeceğinden hiçbir anayasayı da genel 
olarak benimsememelidir. Proletaryanın görevi kendi sınıf iktidarını, 
proletarya diktatörlüğünü kurmaktır. Eğer bunun koşulları ve olanak-
ları varsa, zaten bunu yapar. "Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga ede-
rek" yani burjuvazinin diktatörlüğünü devirerek kendi diktatörlüğünü 
kurar. 

Ama proletarya kendi diktatörlüğünü kurabilecek güce sahip de-
ğilse, bunun koşulları ve olanakları yoksa ne olacaktır? işte bugün 
ülkemizdeki durum budur. Proletarya siyasal bilinç ve örgütlenme 
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düzeyinin geriliğinden dolayı burjuvazinin baskı ve terörü altında, 
onun egemenliğini tanımakta ve boyun eğmektedir. Öznel koşulların 
ve sınıf ilişkilerinin nesnel durumu bu sonucu ortaya çıkarmaktadır.  

Proletaryanın genel olarak nesnel tavrı bu olduğunda, proletar-
yanın öncüleri ne yapacaklardır? Bu koşullarda proletaryanın öncü-
leri, proletarya sosyalistleri anayasada proleter sınıf mücadelesinin 
nasıl, hangi koşullarda sürmesinin öngörüldüğüne bakarlar, onları 
ilgilendiren bu olur. Burjuvazinin sınıf egemenliğine karşı mücadele-
sinde proletaryanın hangi hak ve özgürlüklere sahip olacağı, hangi 
koşullarda ve olanaklarla sınıf mücadelesinin yürütüleceği önem 
kazanmaktadır artık. Proletarya diktatörlüğünü kurma mücadelesi-
nin, sosyalizm mücadelesinin en kısa sürede başarıya ulaşabilmesi 
için sınıf mücadelesinin en serbest, en özgür, en açık koşullarda 
cereyan etmesinden yanadır. Proleter sınıf mücadelesi ne kadar 
özgür ve açık bir biçimde yürütülebilinir, ne kadar kısıtlanmasız ve 
sınırlandırılmamış örgüt ve mücadele biçimleri uygulanabilirse, pro-
letarya nihai amacına o kadar kolay ve o kadar kısa zamanda ula-
şabilir. Dolayısıyla demokratik hak ve özgürlüklerin sınırı, proletarya 
için bu yönden önem ve anlam kazanmaktadır. Bu anlamda prole-
tarya demokratik hak ve özgürlükler konusunda titiz olmak zo-
rundadır. Yine bu çerçevede proletaryanın mücadelesi "demokrasi 
okulundan" geçerek sosyalizme varır. Bu noktada reformizm ve iht i-
lalcilik birbirine karışmamalıdır. Proletarya nihai amacını gözden 
kaçırmadan, sosyalizm mücadelesini tali duruma düşürmeden "de-
mokrasi" mücadelesini yürütür. Reformlar için, demokratik hak ve 
özgürlükler için mücadeleyi reddetmeyen proletarya, bu mücadeleyi 
temel mücadele haline getirmez. Devrim için tutarlı ve kararlı müca-
dele, yan ürünler kazanımlar olarak reformları, yeni mevzileri de 
getirecektir. Bu ihtilalci anlayışın anayasaya ilişkin tavrı, genel ola-
rak burjuvazinin hiçbir anayasasını savunmamak ve kabullenme-
mek, anayasada sınıf mücadelesinin hangi koşullarda, nasıl cereyan 
etmesinin öngörüldüğüne bakmaktır. 

Bu genel açıklamaların ışığında, bugünkü anayasa tasarısını ele 
aldığımızda, tasarıda proletarya açısından olumsuz bir muhteva 
vardır. Tasarı sadece genel olarak burjuvazinin sınıf egemenliğini 
formüle etmesi açısından değil, doğrudan doğruya sınıf hareketinin 
önüne diktiği engeller açısından da son derece olumsuzdur. Prole-
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taryanın siyasi örgütlenme ve mücadelesi bir yana, ekonomik örgüt-
lenme ve mücadelesi bile sınırlandırılmakta, grev hakkı bile gasp 
edilmektedir. Dolayısıyla proletarya bu anayasa tasarısına şiddet le 
karşıdır ve bu tavrını da çeşitli yollarla ortaya koymaktadır. Bugünün 
koşullarda faaliyetlerine izin verilen cuntanın işbirlikçisi TÜRK-İŞ 'in 
gösterdiği tepki bile proletaryanın tasarıya karşı aldığı tutumu ve 
düşüncelerini yansıtması yönünden ilginçtir. Türk-İş yönetiminin 
tavrı anayasa tasarısındaki çeşitli maddelerin değiştirilmesi sonucu-
nu getirmeyebilir ve muhtemelen de getirmeyecektir. 5 Ama kendi 
ölçüleri içinde oldukça “aktif” tavır alan Türk-İş yönetimi özellikle işçi 
sınıfının eğilimini yansıtmaktadır, işçi sınıfının gözü üzerinde oldu-
ğundan elden geleni yapıyor havasında, zevahiri kurtarmaya çalış-
maktadırlar. Öte yandan da, gerçekten bu tasarıyla “mes leklerini 
icra etmekten” alıkonulacaklardır. Ayaklarının altındaki toprağın 
kaydığının da farkındadırlar. 

Daha önce belirttiğimiz bir noktayı burada bir kez daha vurgula-
yalım. Bu anayasa tasarısının akıbeti, uğrayabileceği değişiklikler -
sadece olumlu- doğrultudaki değişiklikler değil, olumsuz doğrultuda-
ki değişiklikler de esas olarak proletaryanın tavrına bağlıdır. Bütün 
sınıflar ve bu arada cunta da tutumunu ona göre ayarlayacaktır. Şu 
ana kadar proletarya tasarıda olumlu doğrultuda değişikliklerin ya-
pılmasını zorlayacak bir tavır geliştirememiştir. Eğer proletaryanın 
tepkisi sadece Türk-İş ve bağlı sendikaların açıklamaları ve protes-
toları ile sınırlı kalırsa, daha ciddi bir tepkinin bizzat kendisi veya 
açık işaretleri ortaya konmazsa, ne bu tasarıya karşı orta sınıflar 
daha ciddi bir tepki geliştirme gücünü kendilerinde bulabilirler, ne de 
bu tasarı ile istediği "sosyal barış ve huzura" kavuşan tekelci burju-
vazi geri adım atar. Nitekim bugüne kadar proletaryanın ciddi bir 
tepkisinin gelmemesi Danışma Meclisindeki proletaryanın sınıf 
düşmanlarını iyice küstahlaştırmaktadır. Faşist Murat Bayrak'ın da-
nışmanı olan Anayasa Komisyonu sözcüsü Şener Akyol, Danışma 
Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada "sendikalar iyi hatırlanacak-
tır" diyerek, artık sendikaların yok edildiğini ima ederken, diğer üye-
ler de, kahkahalar arasında "Allah rahmet eylesin!" diye çığlıklar 
atmaktadırlar. 

Evet, proletarya sınıf düşmanlarının bu küstahlığını cevapsız bı-
rakmamalıdır. Proletarya mutlaka şu ana kadar yaptıklarından daha 
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fazlasını yapmalı, kitlesel mücadelenin çeşitli biçimlerini gündeme 
getirmelidir. Bugünkü koşullarda kitlesel mücadele biçimlerinden 
hiçbirini uygulayacak gücü kendisince bulamazsa bile, geleceğe 
dönük olarak, gelecekteki tepkisinin ve mücadelesinin boyutları ko-
nusunda şimdiden belirtileri, işaretleri ortaya koyabilir. Bu bile bir 
tehdit ve baskı unsuru olabilecektir. Bunların hiçbiri olmazsa bu ta-
sarıda da değişen bir şey olmayacaktır. Bu durumda proletaryayı 
bekleyen, çok ağır koşullar altında sürecek zorlu bir mücadeledir. 
 
III- ANAYASA TASARISI NELER GETİRİYOR, OLİGARSİK   
DEVLETİ NASIL DÜZENLİYOR? 
 

Şimdi de anayasa tasarısı ile devletin nasıl yeniden düzenlendi-
ğini inceleyelim. Oligarşik devlette, yasama organı ve diğer temsili 
kurumların yetkileri sınırlandırılırken, yürütmenin güçlendirilmesi ve 
bürokratik ve militarist yapının etkinleştirilip sağlamlaştırılması söz 
konusu olduğuna göre, tasarıda öncelikle bu noktaları incelemek 
gerekir.  

Anayasa tasarısı yasama-yürütme-yargı arasındaki karşılıklı iliş-
kileri yeniden düzenlerken, yürütmeyi olağanüstü güçlendirmekte, 
yasama organının zaten sınırlı olan yetkilerini iyice sınırlandırırken, 
yargı gücünü de yürütme gücünün denetimine sokarak "bağımsızlı-
ğına" son vermektedir.  

a) Yürütmenin Olağanüstü Güçlendirilmesi 
Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşan yürütmenin güç-

lendirilmesi, esas olarak cumhurbaşkanına verilen yetkilerde ifade-
sini bulmaktadır. 61 Anayasasında öngörülenden farklı olarak artık 
meclis içinden olması şartı kaldırılan cumhurbaşkanı, TRT Genel 
Müdürü ve yönetim kurulunun iki üyesini atamaktan, Merkez Banka-
sı Başkanı’nı atamaya; Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri-
nin ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin tümünü, Danıştay üyelerinin 
dörtte birini,15 üyeden oluşan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in üç 
üyesini, Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin tümünü seçmeye; baş-
bakanı görevden almaktan, meclisi feshetmeye; 61 Anayasasına 
göre meclise ait olan ölüm cezalarını onaylama yetkisinden "acil" 
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durumlarda savaş ilan etmeye kadar çok geniş yetkilerle do-
natılmaktadır.  

Bu kadar geniş yetkilerle donatılan cumhurbaşkanının seçilmesi 
için meclisin salt çoğunluğunun oylarını alması zorunluluğu bile yok-
tur. İlk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt 
çoğunluk yeterli olacak, bu da sağlanamazsa dördüncü tura üçüncü 
turda en fazla oy alan iki aday girecek, bunlardan hangisi daha fazla 
oy alırsa o cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır. Yirmi gün içinde ta-
mam0lanacak bu seçim işlemi ile oligarşi istediği kişiyi rahatça cum-
hurbaşkanı seçtirmeyi amaçlamaktadır. 

Yürütmenin diğer kanadı olan başbakan ve bakanlar kuruluna da 
istediği konuda ve istediği zaman kanun hükmünde kararname çı-
karma olanağı verilmektedir. Yine başbakan istediği anda cumhur-
başkanından meclisin feshedilmesini isteyebilmektedir.  

Böylece siyasi iktidarın en güçlü öğesi haline gelen yürütme gü-
cü, az önce belirttiğimiz gibi, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu-
nun tümünü, Anayasa Mahkemesi üyelerinin tümünü, Danıştay üye-
lerinin dörtte üçünü cumhurbaşkanının seçtiği Yüksek Hakimler ve 
Savcılar Kurulu geri kalan dörtte birini de biz zat cumhurbaşkanı 
tarafından seçilerek, yargı üzerinde de denetimini kurmakta çok 
sözü edilen "yargı bağımsızlığı" da yok edilmektedir.  

b) Yasama Organı ve Temsili Kurumların Yetkilerinin          
Sınırlandırılması  

"Türk milleti adına egemenlik hakkını" kullanan organlardan sa-
dece ve sadece 400 kişilik meclis genel oyla seçilmekte ve sadece 
bu meclisin seçiminde halk kitleleri "demokrasiden" kendilerine dü-
şen payı almaktadırlar. Komisyonun Danışma Meclisine sunduğu 
tasarıda milletvekili olabilmek için 8 yıl lık öğrenim yani Ortaokul me-
zunu olma zorunluluğu getiriliyordu. Böylece çok açık bir biçimde 
meclisin kapıları, büyük çoğunluğu ilkokul mezunu olan ve hatta 
okur-yazar bile olmayan işçi ve köylülere kapanıyordu. 6 Danışma 
Meclisi genel kurulunda ortaokul mezunu olma yerine ilkokul mezu-
nu olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu bile önemli bir sınırlamadır. 

Ama meclisin kapılarının, işçi ve köylülere kapatılması yetme-
mektedir. Her yandan feshedilme tehdidi ile istenilen her yasa mec-
listen çıkarılacaktır. Öbür yandan da meclis üzerine düşen "Formali-
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teleri" süratle yapmalıdır. "Uzay çağında" olduğumuzdan oligarşi her 
şeyin büyük bir hızla yapılmasından yanadır. Meclisin toplanabilme-
si için salt çoğunluk olan 201 kişi gerekmemekte, 1/3'ü olan 134 kişi 
yetmektedir. 134' kişi ile toplanan meclis 100 kişinin oyu ile her türlü 
kararı alabilir.400 kişilik mecliste 1/4'ü teşkil eden 100 kişi o kadar 
geniş yetkilerle donatılan cumhurbaşkanını bile seçebilir. Hatta 
cumhurbaşkanını daha az sayıda üye seçebilir !   

Burada bir an için duralım ve "beyler, bu ne 'biçim demokrasidir" 
diye soralım. Demokrasinin çoğunluğun iradesi olduğunu söyler 
durursunuz. Çoğunluk ne derse, ne isterse o olurmuş demokrasiler-
de!  Bu iddia zaten kendi başına bir demagojidir, ama getirilen bu 
düzenlemelerle bu beyler, kendi demagojilerini kendileri çürütüyor-
lar. Hadi vazgeçtik sizin demokrasinizde toplumun çoğunluğunu 
oluşturan işçi ve köylülerin söz ve karar hakkının olmamasından, 
ama siz kendi kendinize oluşturduğunuz organlarda da çoğunluk 
aramıyorsunuz. Dört yüz kişilik bir meclis kurup, yüz kişiyle. çalış-
mak sizin demokrasi anlayışınızı, yani burjuvazinin demokrasi anla-
yışını ortaya koyan çarpıcı bir örnektir. Korkmayınız, o mecliste sınıf 
düşmanınız olan işçi ve köylüler zaten olmayacaktır. Onların suratı-
na sımsıkı kapattığınız kapıların arkasında bu korku ve telaş ne-
den?!  

Devam edelim. Affa uğrasalar bile herhangi bir şekilde "anarşik 
eylemlere" katılanların da seçilemeyeceği bu meclisin seçimleri beş 
yılda bir yapılacaktır. Halk 'kitlelerinin dört yılda bir politik hayata 
katılmaları da çok görülmekte ve bu beş yılda bire çıkarılmaktadır. 
Ayrıca eğer her şeye rağmen, bu meclise birtakım "muhalifler ve 
münafıklar" girerse, artık meclis kürsüsünden yararlanabilmek ve 
meclis çatısı altında siyasi faaliyet yürütebilmek anlamına gelen 
gurup kurma hakkını alabilmek için eskiden 450 kişilik mecliste 10 
üye yeterli iken, şimdi 400 kişilik mecliste 7 20 üye gerekmektedir. 
Bu da meclis içi muhaliflere, düzenin sınırları içinde kalan muhalifle-
re karşı getirilen bir tedbirdir. 

TBMM dışında yerel temsili organların, yani belediyelerin de yet-
kileri sınırlandırılmakta ve üzerlerinde devlet denetimi getirilmekte-
dir. Anayasa tasarısında "haklarında kovuşturma ya da soruşturma 
açılmış yerel yönetim organları ile bu organların üyelerini görevden 
alıkoymak" yetkisi içişleri bakanına tanınmaktadır. Ayrıca "Devlet, 
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yerel yönetimler üzerinde görevde birliğin sağlanması, toplum yara-
rının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 
amacıyla... denetim yetkisine sahip" olacaktır, (Madde 155.) Yerel 
temsili organlar üzerinde bu denetim, merkezi temsili organlara gi-
rememekle birlikte, yerel temsili organlara girebilecek ve bu organ-
larda etkin olabilecek sosyalistlere ve Kürdistan'daki anti-sömürgeci 
güçlere karşı alınan bir tedbirdir. 12 Eylül öncesinde bunun örnekleri 
görülmüştür. 

c) Militarist ve Bürokratik Yapının Etkinleştirilmesi  
"Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait" olduğunu söyleyen ana-

yasa tasarısı, bu egemenliği kullanan yetkili organlardan sadece 
meclisi, yukarda belirttiğimiz koşullarda ve biçimde 5 yılda bir halka 
seçtirdikten sonra, bu kadar "demokrasi" yeter, bu kadar seçilmiş 
organ yeter, diyerek birçok seçilmemiş organ yaratarak, militarist ve 
bürokratik mekanizmayı etkinleştirip güçlendirmektedir. Daha çok 
cumhurbaşkanının atadığı ve seçtiği bu organlar üzerinde 5 yılda bir 
sandık başına giden halk kitlelerinin hiçbir etkisi veya denetimi yok-
tur. Bu organlar aracılığıyla militarist ve bürokratik yapının etkinleşti-
rilip güçlendirilmesinin yanı sıra tekelci burjuvazi ile devletin bü-
tünleşmesi açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bu organlardan özellikle ordunun düşünce ve eğilimlerinin sap-
tanması, askeri ve sivil yetkililer arasında koordinasyonun sağlan-
ması amacını taşıyan Milli Güvenlik Kurulu 61 Anayasasında tavsiye 
üniteliğinde kararlar alırken, artık aldığı kararlar hükümet için uyul-
ması zorunlu bir özellik taşıyacaktır. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey ise "ekonomik ve sosyal politika 
arasında dengeyi kurmak, … çalışanların ücret, aylık, ikramiye ve 
sosyal yardımları arasındaki denge ve hakkaniyeti sağlamak" (mad-
de 148) amacıyla kurulmaktadır. 12 Mart'ın Genel Kurmay Başkanı 
Memduh Tağmaç'ın 12 Mart’ın gerekçesi olarak "sosyal gelişme, 
ekonomik gelişmeyi aştı" dediğini hatırlayacak olursak, bu konseyin 
işlevi de daha iyi ortaya çıkar. Ekonomik gelişmeye uygun bir sosyal 
gelişme, yani ekonomik geriliğe uygun bir sosyal gerilik, hareketsiz-
lik… işte bu konseyin görevi bunu sağlamaktır. Bunun yanı sıra işçi-
lerin günlük yaşamını yakından ilgilendirecek şöyle işlerle de iştigal 
edecektir konsey: Diyelim aynı işkolunda çalışan bir fabrikanın işç i-
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leri ayda toplam 20 bin lira ücret ve sosyal yardım alırken, bir diğer 
fabrikada ise işçiler ayda 15 bin lira alıyorlarsa, bu, “denge ve hak-
kaniyet” ölçülerine aykırıdır. Her iki fabrikanın işçileri de 15 biner lira 
almalıdırlar. İşte konsey bu gibi işlere de bakacaktır. 

Yüksek Hakem Kurulu ise bugün ne yapıyorsa, aynı işlevi sürdü-
recektir Bugün askeri diktatörlük grev ve toplu sözleşme hakkını 
yasaklamış ve YHK toplu sözleşmeleri düzenlemektedir. Nasıl dü-
zenlediği ise herkesin malumudur! Türk-İş bile duruma tahammül 
edemeyerek temsilcilerini geri çekmek zorunda kalmıştır. Yarın 
"demokrasi"ye geçilince, grev ve toplu sözleşme hakkı resmen ser-
best olacak, ama YHK ile getirilen "mecburi tahkim sistemi" ile fiil i-
yatta grev ve toplu sözleşme hakkının kullanılması engellenecektir. 

Devlet Denetleme Kurulu ise cumhurbaşkanına bağlı askeri ve 
yargı organları dışında her türlü kamu kurum ve kuruluşlarını, sendi-
ka, dernek, vakıf gibi örgütlerin denetleme görev ve yetkisine sahip-
tir. Bu kuruluşun çalışmaları militarist yapının nasıl ayrıcalıklı bir 
durumda olduğunu da açığa çıkarmaktadır. Yargı organları üzerinde 
böylesi bir organ aracılığıyla bir denetim kurulamaz, eğer kurulursa 
zaten işin suyu çıkar! Ama yargı ile birlikte askeri kurum ve kuruluş-
ların da aynı şekilde denetlenmeyeceklerinin belirtilmesi ilginçtir.  

 
d) Demokratik Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması 
Oligarşik devlette, demokrasinin sınırlarının sadece oligarşi için 

geçerli olabilecek biçimde sınırlandığını daha önce de sık sık belir-
tirdik. Anayasa tasarısı bu durumu da yetkinleştirmekte, kitlelerin 
düzene karşı gelişebilecek her türlü muhalefetini, her türlü söz, dü-
şünce ve örgütlenme hakkını yok etmekte veya fiilen kullanılamaz 
duruma getiren kısıtlamalar ve sınırlamalar koymaktadır. Komisyon 
başkanı Orhan Aldıkaçtı demokratik hak ve özgürlüklerle ilgili mad-
deleri bütün uluslararası belgelere uygun olarak düzenlendiğini ileri- 
sürmektedir. Yalan söylemektedir Aldıkaçtı. 

Bir örnek yeterli olacaktır. 1948'de kabul edilen insan Hakları Ev-
rensel Bildirisi'nden birkaç madde, aktaralım; 

"Madde 1: Bütün insanlar özgür, haysiyet ve haklar bakımından 
eşit doğlarlar." 

Anayasa, tasarısı ise böyle dememektedir. Eğer bu ülkede Kürt 
olarak doğmuşsan ana dilinde konuşmak, yazışmak, eğitim hakkı 
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v.b., yasaktır. Ana dilini özgürce kullanma hakkın yoktur. Eğer ilko-
kul mezunu değilsen seçimlerde aday da olamazsın v.b. v.b. 

“Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği her ferdin hakkı-
dır." 

"Madde 9: Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonamaz veya 
sürülemez." 

Anayasa tasarısı ise örneğin "serseri" ifadesi altında, bu sıfatı 
pek çok kişiye uygun duruma getirerek, bunların her türlü hakkını ve 
özgürlüğünü elinden almakta, hiçbir gerekçe gösterilmeden tutukla-
nabilmelerini öngörmektedir. Öte yandan ise polise istediği zaman 
insanları öldürme hak ve yetkisini tanımaktadır.  

"Madde 18: Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır. Bu 
hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmeme, memleket sınırları söz 
konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her vasıta ile aramak, elde 
etmek ve yaymak hakkını gerektirir."  

Anayasa tasarısı ise örneğin komünizmi açıkça yasaklamasının 
ötesinde, burjuva basınının bile şiddetle karşı çıktığı, basın özgürlü-
ğünü yok eden birçok yasaklamalar ve sınırlamalar getirmektedir.  

Evet, bay Aldıkaçtı'nın yalancılığının belgelenmesi için bu kadar 
örnek yeterlidir.  

Devam edelim. Tasarıda memurlara sendikal örgütlenme hakkı-
nın yasaklanmasının da ötesinde, geçmişte yarı-resmi nitelikte olan 
meslek odalarına üye olanları engellenmektedir. Dernek kurma hak-
kına da kısıtlamalar koyan tasarı, polise istediği zaman adam öl-
dürme yetkisi tanıyarak bir yanıyla da "polis devleti" yaratmaktadır. 
Basın özgürlüğü kısıtlanırken sendikalar, dernekler, siyasi partiler 
arasında her türlü işbirliğini yasaklayarak oligarşiye karşı yasal ör-
gütlü muhalefet cephelerinin oluşmasını da önlemektedir.  

Anayasa tasarısında bütün bu kısıtlamalar ve sınırlamalar o ka-
dar fütursuzca yapılmakta ve özellikle 61 Anayasasında yer alan 
demokratik hak ve özgürlükler o kadar rahat geri alınmaktadır ki, 
adeta oligarşi "ben verdim, ben alırım" diye düşünmektedir. Ama 
böyle düşünürken yanılmaktadır ve yanıldığını da görecektir. Türki-
ye'de demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi burjuva demok-
ratik devrimlerin gerçekleştiği başka ülkelerde olduğu gibi şiddetli 
mücadelelerle olmamıştır. Ama bu hiç mücadele olmamıştır demek 
değildir. Bu bir. İkincisi ise, bu hak ve özgürlükler nasıl elde edilmiş 
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olursa olsun, artık topluma malolmuş, onları kullananlarca değerleri 
anlaşılmıştır. Dolayısıyla bunları bir çırpıda yok etmek mümkün de-
ğildir. "Bu memlekete komünizm lazımsa, onu da biz yaparız" diyen 
1940'ların Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın kafası ve bakış açısıyla 
1980'lerin Türkiye'sinin sorunları çözülmez, çözülemez! Çözüleme-
yeceği görülecektir. 

Anayasa tasarısı ile bütün bu kısıtlamalar ve sınırlamalar getirilir-
ken, oligarşi açısından esas olarak dikkate alınılan iki olgu vardır. 
Onun egemenliğini yıkacak iki düşman vardır: Birincisi "komünizm" 
diye ifade edilen Türkiye proletaryasının devrim mücadelesidir. İkin-
cisi ise "bölücülük" diye ifade edilen ezilen ulusun mücadelesi, Kürt 
halkının anti-sömürgeci ulusal demokratik mücadelesidir. 

Doğrudan proletaryanın sınıf hareketine yönelik maddelere geç-
meden önce, tasarıda "bölücülük" sorununun nasıl ele alındığına 
değinelim. 

 
e) "Bölücülük"   
Kürdistan'ın denizaşırı bir sömürge değil de bir "iç sömürge" ol-

ması, coğrafi olarak Türkiye ve Kürdistan'ın yanyana olması sömür-
geci baskı ve zulmün sadece Kürt halkından değil, Türk proletarya-
sından ve halkından da gizlenebilmesine yarayan bir durum yarat-
maktadır. Hatta kendisine sosyalist diyen bazı unsurlar bile sömür-
gecilik olgusunu göremeyerek, sosyal-şoven bir tutuma girebilmek-
tedirler. 

Kürdistan'ın bir iç sömürge olması, oligarşinin bu durumdan ya-
rarlanarak siyasi ve hukuki yapıda açık ayrımlar, farklılıklar yarat-
madan, Kürdistan üzerinde egemenliğini sürdürmesine olanaklar 
sunmaktadır. Anayasa tasarısının 6. maddesinde olduğu gibi "her-
kes dil, ırk, renk, cinsiyet.." vb.. ayırım gözetmeksizin eşittir diyerek 
Kürt halkının varlığını, devletin sınırları içinde ayrı bir ulusun varlığı-
nı gizlemek yoluna gitmektedir. Ama ne kadar gizlemeye çalışırsa 
çalışsın tasarının 5.maddesinde "Türkiye devleti ülkesiyle ve mille-
tiyle bölünmez bir bütündür" derken, hemen ardından 4.madde de 
"Devletin temel amacı ve görevi, Türk milletinin bağımsızlığını ve 
bütünlüğünü ülkenin bölünmezliğini, ... korumaktır." derken ve daha 
pek çok maddede "bütünlük ve bölünmezlik" ifadelerine yer veren 
oligarşi, sömürgecilik gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu kadar sık ve 
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ısrarla "bütünlük ve bölünmezlik" konusundaki duyarlılığını ortaya 
koyan oligarşi neden endişe ediyor? Mademki, herkes eşittir, ma-
dem ki hiçbir "kişiye, aileye, zümreye, sınıfa" ve tabii ulusa imtiyaz 
tanınamaz.(Madde 6), o halde bu "bütünlük ve bölünmezlik" haykı-
rışları neden? İşte bu telaş oligarşiyi ele vermektedir. Bu suçluluk 
telaşının nedeni sömürgecilik suçudur. Bu telaşın ardında yatan 
gerçek, bu devletin sınırları içinde, bir yanda devlet kurma hakkını 
tekeline alan imtiyazlı bir ulus, ezen bir ulus vardır. Bu Türk ulusu-
dur. Dolayısıyla bu ulusu meydana getiren "kişiler, aileler, zümreler 
ve sınıflar" da imtiyazladırlar. Öte yanda da kendi kaderini tayin et-
me hakkından, başta devlet kurma hakkı olmak üzere her türlü hak-
tan yoksun ezilen, sömürge bir ulus vardır. Bu da Kürt ulusudur. İşte 
oligarşi bu gerçeği gizlemeye çalışmakta, gözlerden ve bilinçlerden 
uzak tutmaya çabalamaktadır. Ama çabası güneşi balçıkla sıvama 
çabasından başka bir şey değildir. 

 
f) Doğrudan Doğruya Sınıf Hareketine Yönelik Hükümler  
Bu hükümleri ayrıca ele alarak özel olarak vurgulamamız prole-

taryayı sadece bunlar ilgilendirir, diğer hükümler proletarya açısın-
dan önemli değildir anlamına gelmez elbette. Çünkü sınıf bilincine 
sahip bir işçi sadece kendi sınıfına yönelik baskı ve saldırılara değil, 
hangi sınıfa yönelirse yönelsin, hangi konuda olursa olsun her türlü 
baskı ve zulme karşı mücadele etmekle yükümlüdür. Ancak bu şe-
kilde topluma öncülük görevini yerine getirebilir, ancak böylesi bir 
mücadele anlayışıyla sınıfsal misyonunun gereği olan sadece kendi 
kurtuluşunu değil, tüm insanlığın kurtuluşunu da gerçekleştirebilir. 
Dolayısıyla genel olarak getirilen baskı ve sınırlamalar aslında prole-
taryaya yöneliktir. Basın özgürlüğüyle ilgili madde Danışma Meclisi 
Genel Kurulu’nda tartışılırken, anayasa komisyonu başkan vekili 
Feyyaz Gölcüklü "Merdiven altlarında kurulan korsan matbaaları ve 
gazeteleri engellemeyelim mi? Bunlar, serbest mi olsunlar?" derken, 
baklayı ağzından çıkardığı gibi, sorun proletaryanın basınının sustu-
rulması, sesinin kısılmasıdır. Sorun, proletaryanın örgütlenmesinin 
engellenmesidir. Sorun, proletaryanın seçme ve seçilme öz-
gürlüğünün ortadan kaldırılmasıdır. Sorun, proletaryanın polis tara-
fından istenildiği gibi baskı ve zulüm altında tutulmasıdır. 



K U R T U L U Ş                      87 

 

 

Bu çerçevede genel hükümlerin yanı sıra, doğrudan doğruya pro-
letaryaya yönelik, esas olarak ekonomik-demokratik (sendikal) ör-
gütlenme ve mücadelenin önlenmesi ve sınırlandırılması amacını 
taşıyan birçok madde vardır.  

Her şeyden önce. 5 kişiye 8 kadar işçi çalıştıran işyerlerinde sen-
dikal örgütlenme yasaklanmakta, buralarda grev ve toplu iş sözleş-
mesi, hakkı kaldırılmaktadır. Bu madde ile 5 kişiden çok fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinin pek çoğunda, işverenlerin aynı işyerinin deği-
şik bölümlerini ayrı ayrı işyeri göstermeleri v.b. gibi düzenlemeleriyle 
birlikte, sendikal örgütlenme mümkün olmayacaktır. Yani bu madde 
ile sadece 5 işçiye kadar olan işyerlerinde değil, daha çok ve geniş 
işyerinde sendikal örgütlenme engellenmiş olmaktadır.  

5 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise serbest olacak olan 
sendikal örgütlenmelere fiilen toplu sözleşme ve grev yapma ola-
nakları tanınmamaktadır. "İyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum 
zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde" grev hakkının kullanı-
lamayacağını (Madde 58) belirten anayasa tasarısı, aslında grev 
hakkını fiilen ortadan kaldırmaktadır. Grev hakkının kullanılmasının 
engellenmesi "toplum zararı ve milli servetin tahribi" gibi her türlü 
yoruma açık gerekçeler bir yana "iyi niyet kuralları" gibi akıl almaz 
bir gerekçeyle dahi engellenmektedir. En doğal haklarını elde ede-
mediği için, işverene karşı mücadeleye girecek işçinin işverene karşı 
iyi niyet taşıması mümkün müdür? Bu durumda ne zaman işçiler 
grev yapmaya kalksalar "hayır, siz topluma zarar veriyorsunuz, milli 
serveti tahrip ediyorsunuz, üstelik kötü niyetlisiniz, sizin niyetiniz 
anlaşmak değil" diyerek, her grev önlenebilecektir. Bu kadarla da 
kalmayarak "grev esnasında, grev uygulanan işyerinde, işçilerin ve 
sendikaların yaptıkları zararlardan, sendika sorumludur" (aynı mad-
de)  diyerek, sendikaları da grev uygulamasından uzak tutmaya 
çalışmaktadırlar. 

Bütün bu koşullara rağmen eğer greve gidilirse, bu grev en fazla 
60 gün sürmelidir. 60 gün içinde bir anlaşma sağlanamazsa Yüksek 
Hakem Kurulu anlaşmazlığı çözümleyerek, toplu sözleşmenin imza-
lanmasını sağlayacaktır. Taraflar YHK'nun kararlarına uymak zo-
rundadırlar. YHK'nun bugünkü işleyişi gelecekteki işleyişinin ve ça-
lışmasının nasıl olabileceğine ilişkin işçilere gerekli bilgiyi vermiştir. 
Buna eklenecek bir şey olduğunu sanmıyoruz.  
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İşçilere işte böylesi bir "grev hakkı" veren anayasa tasarısı, bu 
durumda işverenlerin çok güçsüz ve aciz kalacaklarını (!) düşüne-
rek, işverenlere de lokavt hakkını vermekte, lokavtı anayasal bir hak 
durumuna getirmektedir. Ee, tabii, bu da normaldir. Demokrasi de-
mek eşitlik demektir. Böylesi bir grev hakkına sahip işçi sınıfı karşı-
sında işverenleri de korumak gerekir !  

Grev yapabilme olanağı fiilen ortadan kaldırılan sendikaların ay-
rıca mali olarak da güçsüzleştirilmeleri için "check-off" sistemi de-
nen, sendika aidatının işveren tarafından kaynakta kesilerek sendi-
kaya verilmesini öngören, sisteme de son verilmektedir. Bundan 
böyle işçi kendi aidatını kendisi ödeyecektir. Genel olarak sendikala-
rı mali olarak güçsüzleştirmeyi amaçlayan bu yöntem, aynı zaman-
da geri tepebilecek bir silahtır da. Bu yöntem sarı sendikaları, sınıf 
işbirlikçisi ve uzlaşmacı sendikaları güçsüzleştirirken, işçilerin ger-
çekten güven ve desteğini kazanan devrimci sendikaları da geliştire-
bilir. Bunu önlemek için herhalde bu anayasaya göre yeniden dü-
zenlenecek olan 274 ve275. sayılı yasalarda gereken tedbirler alı-
nacaktır.  

Daha önce, toplu sözleşmenin uygulanmayan hükümleri için ya-
pılabilen "hak grevini" de kaldıran yeni anayasa tasarısı, toplu söz-
leşmede işçi ve işveren arasında doğan sorunların mahkemelerde 
çözümlenmesini istemektedir. Grevmiş, direnişmiş" öyle şeylerden 
hoşlanmamaktadır anayasa tasarısı. 

Bu koşullara ve olanaklara sahip sendikalar toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde; "kanun hükümlerine aykırı, bunları kaldıran veya de-
ğiştiren" (Madde 57) taleplerde bulunamayacaklardır. Yani sendika-
ların esas olarak yürütmek durumunda olduğu ekonomik-demokratik 
mücadele böylece engellenmiş olmaktadır. Yeni haklar ve mevziler 
kazanılması önlenmeye çalışılmaktadır. Kanun, sözgelimi, 30 gün-
lük kıdem tazminatı öngörmüşse, bunu daha fazlaya çıkarmak 
mümkün olmayacaktır. Kanun "1 Mayıs bahar bayramıdır" derse, 
veya kanun tepesi atıp "hayır 1 Mayıs bir şey değildir, ne bayramdır, 
ne seyrandır, gidin işinizin başına” derse, işçiler "1 Mayıs işçi bay-
ramıdır" diyemeyecekler, bunu kabul ettirmek için talepte bulunama-
yacaklardır. Şeriatın kestiği parmak acımaz, diyerek, madem kanun 
böyle diyor, boynumuz kıldan ince diyerek, yeni hiç bir hak talep 
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etmeyeceklerdir işçiler. Böyle ferman buyurmaktadır, "kanun-u esa-
si" ! 

Nihayet, "sendikalar... siyasi partilerden destek göremez ve onla-
ra destek olamazlar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve vakıflarla... ortak hareket edemezler" (Madde 56) di-
yerek anayasa tasarısı proletaryayı tecrit etmeyi, ekonomik-
demokratik mücadelede de onun müttefiklerinden, diğer emekçiler-
den ayırmayı ihmal etmemiştir. 

Böylece diğer emekçilerden tecrit edilen, grev hakkı elinden alı-
nan, mali olarak güçsüzleştirilen sendikaların hayır cemiyetlerine 
dönüştürüldüğü, proletarya, kendisine ne verilirse ona rıza göstere-
cek, oligarşi ne verirse onunla yetinip, Allaha bin şükürler olsun, 
diyecektir ! Allah daha kötüsünü göstermesin! İşte anayasa tasarısı 
ile proletaryaya layık görülen durum budur ! 

Sonuç olarak anayasa tasarısı ile nasıl bir toplum ve devlet dü-
zeni öngörüldüğünü bir cümle ile belirtecek olursak; Bu anayasa 
tasarısı ile tekelci burjuvazi egemenliğini pekiştirip sağlamlaştırmak-
ta ve toplumun her yönden örgütlenmesini azami ölçüde sınırlayan 
ve politikleşmeyi asgari ölçülere indiren bir toplum düzeni öngörülür-
ken, yürütmeyi olağanüstü güçlendirerek yarattığı “güçlü devlet” 
koşullar dayattığında kolayca açık diktatörlüğe dönüştürülebilecek 
bir özelliğe bürünmektedir.  

IV-SONUÇ 

12 Eylül 1980'de askeri diktatörlüğün kurulmasıyla birlikte Türki-
ye'de bir dönem sona erdi. Bu dönemin burjuvazi açısından ayırt 
edeceği özelliği şudur ki; 1950'lerde gelişmesi hızlanan, kapitalizm, 
1960’larda artık tekelci bir yapıya ulaşmış ve tekelci burjuvaziyi ya-
ratmıştır. Ancak kapitalizmin bu hızlı gelişimiyle birlikte yok olmaya 
mahkûm olan ve gerçekten de yok olmaya, erimeye başlayan orta 
sınıflar bu duruma direnmeye çalışmışlardır. Hızla gelişen, ama em-
peryalizme bağımlılıktan dolayı çarpık ve sağlıksız bir şekilde geli-
şen kapitalizmin yarattığı tekelci burjuvazinin "topluma her yönüyle - 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, felsefi,v.b.- ve tam anlamıyla 
egemen" olmasına direnmeye çalışan toplumsal güçlerden orta ve 
küçük-burjuvazi bu dönemde ön planda yer almıştır. 27 Mayıs hare-
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keti ve 61 Anayasası orta sınıfların bu tutumunun en ileri ve somut 
örneğidir. 

Orta sınıfların, kapitalizmin bu hızlı gelişimi ile birlikte yok olmala-
rına, erimelerine bir tepkinin ve tekelci burjuvazinin topluma her yö-
nüyle ve tam anlamıyla egemen olmasına karşı bir direnmenin ürü-
nü olan 27 Mayıs hareketini tekelci burjuvazi kısa bir süre sonra 
kontrol altına almayı becerdiyse de 61 Anayasası gibi orta sınıfların 
damgasını vurduğu bir anayasanın yapılmasını engelleyememiştir. 
Orta sınıfların bu anayasa ile kendilerini koruma çabaları, doğal ola-
rak anayasanın demokratik muhtevasının geniş tutulmasına yol aç-
mış ve bu "durumdan da gelişen kapitalizmin yarattığı işçi sınıfı ve 
sosyalist hareket yararlanma olanaklarını bulmuştur. 

Bu özelliklerinden dolayı tekelci burjuvazi 61 Anayasasını değişti-
rip, kendi damgasını vurduğu pir anayasa yapmak ihtiyacını duy-
muştur.12 Mart darbesiyle bu amacına ancak bir ölçüde varabilen 
tekelci burjuvazi, 12 Eylül darbesi ve henüz tasarı halindeki bu ana-
yasa ile amacına tam olarak ulaşmaktadır. Bütün bu süreçte top-
lumsal muhalefet içinde orta ve küçük burjuvazi daha etkin, daha ön 
planda olurken, proletarya ancak çok kısa sürelerde, bir anda parla-
yıp sönen saman alevi gibi etkinlik göstermiştir. Sosyalist hareketin 
dünkü ve bugünkü durumunun nesnel nedenlerini ve koşullarını 
oluşturan bu durum 1970'li yıllarının sonlarına kadar böyle süregel-
miştir. 

Ancak 12 Eylül 1980'e gelirken; 1970l’li yılların sonlarında durum 
artık farklıdır. 12 Mart döneminin ardından yine, özellikle şehir küçük 
burjuvazisinin etkinliğinde gelişmeye başlayan toplumsal muhalefet 
1977-78'lerden itibaren proletaryayı toplumsal ve siyasal mücadele 
sahnesinde ön plana çıkarmıştır.12 Eylül 1980'den önceki birkaç yıl, 
proletaryanın kendiliğinden bir sınıf olmaktan çıkıp, kendisi için bir 
sınıf olmasının- sağlıklı belirtileri ve bu temelde sosyalist hareketle 
işçi sınıfı hareketinin çakışma, birleşme sancıları iİe ayırt edici bir 
özellik taşımaktadır. İşte böyle bir anda ve ortamda askeri diktatör-
lük gelmiştir. 12 Eylül öncesinde, proletarya, sadece kendisine yö-
nelik saldırılara değil, doğrudan doğruya kendisine yönelik olmayan, 
başka sınıf ve tabakalara yönelik saldırılara da karşı koyarak (20 
Mart 1978 direnişi gibi), hem de sadece ekonomik nitelikte değil, 
siyasal nitelikte kitlesel eylemlerle (1 Mayıs'lar, 30 Nisan 1980 dire-
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nişi gibi) sınıfsal ve siyasal olgunluk düzeyini ortaya koymuştur. 
Doğrudan doğruya kendisine yönelik saldırılara ise proletaryanın 
cevabı hep aynı sertlikte olmuştur, İşte Tariş, işte Cevizli Tekel, işte 
Ant-Birlik direnişleri.12 Eylül geldiğinde aylardır sürmekte olan on 
binlerce işçinin katıldığı MESS ve Tekstil işverenlerine karşı gerçek-
leştirilen grevler... 

12 Eylül öncesinde sınıf hareketinin bu niteliği ve proletaryanın 
bu durumu ile birlikte daha önceki dönemlerde Türkiye'nin toplumsal 
ve siyasal mücadele sahnesinde gerektiği gibi yer alamayan bir un-
sur, daha vardır; Kürdistan. Kürdistan'daki anti-sömürgeci ulusal 
demokratik mücadele 12 Eylül öncesinde sınıf hareketiyle birlikte 
çıktığı toplumsal ve siyasal mücadele sahnesinden bir daha inme-
yecektir. İşte 12 Eylül öncesi ortamı ve koşulları belirleyen bu asli 
unsurlar önümüzdeki dönemin, gelişimini, ortamını ve koşullarını da 
belirleyecek asli unsurlar olmaya devam edeceklerdir. Bunun bilin-
cinde olan tekelci burjuvazi anayasa tasarısı ile önlemler almakta, 
özellikle sınıf hareketinin gelişmesinin önüne barikatlar dikmeye 
çalışmaktadır. 

1840'ların Almanya'sında işçi sınıfının durumunu incelerken En-
gels şöyle demektedir: "Burjuvazinin bütün, farklı hizipleri ve özellik-
le de en ileri hizbi, büyük fabrikatörler, siyasal iktidarı zaptedene 
devleti isteklerine göre yeniden biçimlendirene kadar, işçi sınıfının 
kendisi asla bağımsız olamaz, asla tümüyle proleter bir karakter 
kazanamaz. Ancak bunun gerçekleşmesinden sonra, çalıştıranlarla 
çalışan arasındaki kaçınılmaz çatışmanın yakınlaştığı an gelir. Ve 
bu çatışma artık geciktirilemez, işçi sınıfı artık, aldatıcı umutlar ve 
asla gerçekleşmeyecek vaatlerle alıkonamaz." (Almanya'da Devrim 
ve Karşı-Devrim. Sf .20.)     

Burada ifade edilen mantığın günümüz Türkiye'sine oturtulması; 
tekelci burjuvazi ile proletarya arasında "kaçınılmaz çatışmanın yak-
laştığı an" geliyor demektir. Önümüzdeki dönem artık oligarşinin 
karşısında yer alan toplumsal muhalefetin belkemiği, öncüsü prole-
tarya olacaktır. Bu rolü orta sınıfların, özellikle şehir, küçük-
burjuvazisinin üstlendiği dönem artık geride kalmıştır. Önümüzdeki 
dönemde küçük-burjuvazi yine birtakım hareketlere kalkışabilir, ama 
bu eskisi kadar uzun soluklu ve etkili olmayacaktır. Zaten prole-
taryanın küçük burjuvaziden sonra harekete geçme olasılığı daha 
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az, proletaryanın harekete geçerek diğer emekçi sınıf ve tabakaları 
mücadeleye çekme olasılığı daha fazladır. Nasıl olursa olsun, önü-
müzdeki dönemde mücadele bayrağı proletaryanın elinde olacaktır 
ve mücadele esas olarak proletarya ile tekelci burjuvazi arasında, 
cereyan edecektir. Tekelci burjuvazi bu durumun bilincindedir. Ve 
anayasa tasarısının incelenmesinde görüldüğü gibi bu mücadeleye 
hazırlanmaktadır.  

Tekelci burjuvazinin bilincinde olduğu bu durumu sosyalistler de 
kavramalı ve bilince çıkarmalıdırlar. Bu durumu kavrayan proletarya 
sosyalistleri, proletarya içinde faaliyetlerini bu temelde sürdürmekte-
dirler. Bugün askeri diktatörlüğün baskı ve terörü altında ezilen, ne-
fes almakta güçlük çeken proletarya hep böyle kalmayacaktır. Ya-
vaş yavaş kıpırdanmaya başlayacaktır. Anayasa tasarısı ile kendisi-
ne layık görülen duruma proletaryanın boyun eğmesi düşünülemez.  

Bütün bu gerçeklerin ışığında, öncü işçilere ve tüm sosyalistlere, 
demokratlara proletaryanın mücadelesinin yükseltilmesi doğrultu-
sunda çaba harcamaları çağrısı yapılmalıdır. Proletarya bu anaya-
saya' "hayır" derken, burjuva ve küçük-burjuva demokratları gibi 61 
Anayasası’nı tümüyle savunamaz. 61 Anayasasında yer alan çeşitli 
demokratik hak ve özgürlüklere proletarya sosyalizminin ilkeleri ışı-
ğında sahip çıkmak başka, 61 Anayasasını tümüyle savunarak ''bur-
juva demokrat" bir çizgiye düşmek başkadır. Proletarya ikincisini 
değil, birincisini yapmalıdır. 61 Anayasasında var olan çeşitli demok-
ratik hak ve özgürlüklere sahip çıkıp daha ileri haklar talep ederken, 
hem 61 Anayasasını hem de 82 Anayasasını proletarya sosyalizm i-
nin ilkeleri ışığında teşhir etmelidir. Proletarya sosyalistleri bu tavır-
da ve bu faaliyetin yürütücüsü olmalıdırlar. Proletarya sosyalistleri 
anayasa tasarısına ilişkin tartışmalarda ve referandumda proletar-
yanın bu soruna ilişkin görüşünü ve temel ilkelerini anlatarak, ana-
yasaya "HAYIR" derken, aynı zamanda şu temel talepleri de ileri 
sürmeli, bu hak ve özgürlüklerin elde edilmesi doğrultusunda propa-
ganda ve ajitasyonu yoğunlaştırmalıdırlar; 

- Sınıf esasına dayalı siyasi örgütlenme dahil sınırsız ÖRGÜT-

LENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
- Hak grevi, dayanışma grevi, genel grev dahil, sınırsız GREV HAKKI 

ve SENDİKAL ÖZGÜRLÜK 
- DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
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- TORLANTI ve GÖSTERİ YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜ 

- SÖZ ve BASIN OZGÜRLÜĞÜ  
-Polisin keyfi tutuklama ve işkencelerin sona erdirilmesi, İŞKENCE-

CİLERİN CEZALANDIRILMASI  

- En kutsal hak olan yaşama hakkının savunulması ve İDAM CEZA-

SININ KALDIRILMASI 
- ZİNDANLAR BOŞALSIN ! GENEL AF !  
- Irkçı-şoven baskılara, sömürgeci zulme son verilmesi - Ana dilde 
özgürlük 

Proletarya demokratik halk devrimi mücadelesinin bu evresinde 
anayasa tasarısında ifadesini bulan tüm engelleri aşma, saldırıları 
püskürtme çabasını "SİYASÎ ÖZGÜRLÜK”, "SİYASİ DEMOKRASİ" şiarı 
temelinde yürütmek durumundadır. Demokratik Halk Devrimi müca-
delesinin bugünkü durumu ve gelişimi bunu gerektirmektedir.  

Askeri diktatörlüğe karşı ne proletaryadan, ne de diğer emekçi 
sınıflardan kitlesel olarak ciddi bir tepkinin, başkaldırının henüz gö-
rülmediği bugünkü koşullarda, aktif kitle mücadelesinin her türlü 
biçimini hayata geçirerek yürütülme durumunda olan “Boykot”  poli-
tikası uygulanamaz. Örgütümüzün güçsüzlüğü, kitlelerden tecrit 
olma durumu ve özellikle proletarya içinde henüz sağlam mevziler 
elde edememiş olması gibi öznel koşullar bir yana, toplumdaki sınıf 
ilişkilerinin nesnel durumu ve niteliği de boykot politikasına uygun 
değildir.  

Askeri diktatörlük hala toplumdan geniş bir destek almayı sürdür-
mektedir. Her ne kadar bu destek ilk günkü gibi değilse de, her ne 
kadar azalmakta ise de henüz sınıf ilişkilerinin nesnel durumunun 
referandumun engellenerek, bu anayasanın yürürlüğe girmesini 
önleyebilecek bir noktada olmadığı açıktır. Dolayısıyla görevimiz 
referanduma katılarak ve "HAYIR" diyerek proletarya ve diğer 
emekçi kitleleri askeri diktatörlüğe karşı mücadeleye hazırlamaktır. 
Bugünkü koşullarda askeri diktatörlüğün verdiği ve kitlelerin de ka-
bullendiği "oy kullanma hakkını" kullanarak bu oyları askeri diktatör-
lüğe karşı bir silaha, mücadele aracına dönüştürmek durumundayız. 
Bunu gerçekleştirebileceğimiz ölçüde, yarın kitleler daha ileri müca-
dele araçlarını kullanmaya, daha sert mücadele biçimlerini uygula-
maya hazır bir duruma geleceklerdir.  

 

http://ise.de/
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ANAYASA ÜZERİNE   

1982-EKİM  

Danışma Meclisi tarafından hazırlanarak Konsey’e gönderilen 
anayasa taslağı son şeklini alarak oylamaya sunulacak hale geldi. 
Cunta şefleri birkaç günden beri şehir şehir dolaşarak hazırladıkları 
anayasanın ülke gerçeklerine ne kadar uygun, ne kadar güzel, akı l-
lıca hazırlanmış olduğunu anlatıyorlar. Siyasi demokrasinin en temel 
özelliklerinden biri olan söz ve yazı özgürlüğünü kendilerinden baş-
ka herkes için kaldırarak, bırakalım işçi ve emekçi sınıfları, burjuva-
zinin, kendilerinden farklı düşünenlerine dahi ağızlarını açmaları 
yasaklayarak vatandaşı “hiçbir baskı altında kalmaksızın” anayasa 
için oy kullanmaya çağırıyorlar.  

Anayasa’nın oylanmasına birkaç gün kaldığı şu arada, yeni ana-
yasanın amaçları, verilmek istenen hedef, sosyalistlerin ve toplum-
daki diğer siyasi güçlerin durumları konusunda bir kere daha bazı 
gözlemlerde bulunmak ve fikir yürütmekte yarar var. ( 9 )  

1961 Anayasasıyla getirilen demokratik hak ve özgürlükler top-
lumsal muhalefet geliştikçe, sınıf çelişkileri keskinleştikçe, emekçi 
sınıf ve tabakalar tarafından daha iyi bir şekilde kullanılmaya baş-
landı. Geçmiş dönemlerde yürütmenin güçlü olmasının doğurduğu 
sakıncalar özelikle çarpık ama hızlı kapitalist gelişmeden rahatsız 
olan, çıkarları zedelenen, maddi düzeyleri giderek düşen orta taba-
kaları rahatsız etmişti ve 61 Anayasası bu sakıncaları giderecek 
önlemler alarak yargı, yasama ve yürütme erklerini birbirinden ayır-
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dı, bunların devlet işleyişindeki fonksiyonlarında belirli bir eşitlemeye 
gitti. Yürütmenin nisbî güçsüzlüğü gelişen sınıf mücadelesinde dev-
letin, oligarşinin istemlerini gereğince yerine getirememesi sonucunu 
doğurdu. 12 Mart Muhtıra döneminde demokratik hak ve özgürlükle-
ri kısıtlayıcı, yürütmeyi güçlendirici bir kısım tedbirler Anayasa’ya 
eklendi. Ancak bunlar da oligarşi açısından istenen boyutlarda bir 
tedbirler paketi olamadı. Oligarşinin en yetkin temsilcileri sürekli ola-
rak, bu anayasayla memleketin idare edilemeyeceğini, mutlaka kök-
lü bir şekilde değiştirilmesi gerektiği yolundaki taleplerini dile getirdi-
ler. 12 Eylül Darbesi, Oligarşiye yeni bir anayasa hazırlamak açısın-
dan uygun koşulları yarattı. 

Anayasa; devlet iktidarının kazanılması ve bu iktidarın sınırlarını 
belirleyen hukuki kuralları bütünüdür.  

Yeni Anayasaya baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan, demok-
ratik hak ve özgürlüklerin son derece sınırlandırılması ile yürütme 
erkinin alabildiğine güçlendirilmesidir. Anayasalarda genel olarak 
kişilerin hak ve özgürlükleri belirtilir, daha sonra kanunlarla, kişiyle 
devlet arasındaki ilişkileri belirleyen kamu hukuku yoluyla bu hakla-
rın hangi durumlarda kullanılamayacağı belirtilir. Kapitalist sınıfın 
burjuva sınıf karakterini gizlemeye yarayan, onun sınıf diktatörlüğü-
nü örten bu çelişki aynı zamanda işçi sınıfı ve diğer emekçi sınıf ve 
tabakaların mücadelelerinde legal olanaklardan yararlanmalarını 
sağlar, manevra  sahalarını genişletir. Tabii ki esas olan, mücadele-
nin varmış olduğu noktadır. Bu hakları fiili olarak kullanımını sağla-
yan, mücadelenin almış olduğu boyutlardır.  

61 Anayasası hak ve özgürlükleri genel olarak belirtmiş, sınırla-
ma ve yasaklamaları ise kanunlar yoluyla düzenlemeye gitmiştir. 
Bunun sonucu olarak, örneğin 141, 142 gibi kanun maddelerinin 
alınan baskı tedbirlerinin, lokavtın anayasaya aykırı olduğu iddia 
edilerek demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımı ezilen sınıfların 
fiili dayatması yanında yasal bir dayanak bulma şansı doğmuştur. 
Kanunlarla kısıtlanan gelişen sınıf mücadelesini durdurmada yeterli 
olmadığını gören oligarşinin kişi haklarına (aslında bu, işçi sınıfı ve 
diğer emekçi sınıf ve tabakaların haklarıdır) yönelik her türlü kısıtla-
mayı 82 anayasasında cunta eliyle getirmektedir. 82 Anayasasının 
2. Bölümündeki kişi hak ve ödevleri bölümüne bakarsak:  
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a), Gecikilmesinde sakınca bulunan hallerde hakim kararı olmak-
sızın tutuklama; 

b), Kitap ve broşür yayını izne tabi tutulamaz, sansür edilemez 
maddesinin kaldırılması. 

c). Derneklere siyaset yasağı, sendikalara meslek kuruluşlarıyla 
ortak hareket etmemek yasağı; 

d), İşçi sınıfının ekonomik mücadele örgütlerine getirilen kısıtla-
malar, lokavtın anayasal hak olması; 

e), Siyasi partiler üzerindeki kısıtlamalar  

anayasal hükümler halini almaktadırlar. Maddelerin esas olarak 
hedefi ezilen sınıfların siyasi mücadele olanaklarını yok etmek, ör-
gütlenmelerini ve burjuva ideolojisinin, kapitalist düzeni teşhir etme-
lerini engellemektir.    

Sendikal haklara ilişkin bir maddenin Danışma Meclisi’nden çıktı-
ğı şeklin Konsey tarafından değiştirilmesi boyunca izlenen süreç 
oldukça ilginç ve eğiticidir. Danışma Meclisi taslağında Chack Off 
kaldırılmıştır.  Bunun üzerine çıkarları tehlikeye giren, daha doğrusu 
yaşam olanakları ortadan kalkan Türk-İş yöneticileri ve Danışma 
Meclisi’ndeki temsilcileri ayaklanmışlardır.  

Özünde güdümlü sendikacılığı tamamen yok edecek, ama kaçı-
nılmaz bir biçimde militan sendikacılığı doğuracak olan bu madde 
oligarşinin çıkarlarına aykırıydı. Kapitalist devlet hangi biçimi olursa 
olsun, ister faşist ister burjuva demokrasisi isterse oligarşik bir dev-
let olsun işçi sınıfının ekonomik hareketini tamamen yok edemeye-
ceğini bilir., bu yüzden onu denetim altına almanın yollarını arar. Bu 
yöntemler bizzat devlet eliyle sendikalar kurulmasından, sendika 
yöneticilerinin satın alınmasına kadar çok çeşitli olabilir. Türkiye’de 
1946’larda çok partili hayata geçişle beraber işçi hareketinin sendi-
kal örgütlenmeleri ortaya çıkmış ve devlet Türk-İş’i sendika ağaları 
aracılığıyla kesin kontrolü altında tutmuştur. 67’den sonra, özellikle 
DİSK’e karşı devlet tarafından, oligarşi tarafından kollanan, korunan 
Türk-İş’in sonu demektir.  
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Chack Off‘un kaldırılması, Sendikalara malî yönden zayıf hale 
düşürerek grev yapamaz hale gelmelerini hedefleyen madde, oli-
garşinin uzun vadeli çıkarlarını daha iyi gören Cunta tarafından kal-
dırılmıştır. Bu maddenin kaldırılmasıyla birlikte Türk-İş Başkanı Şev-
ket Yılmaz ve Danışma Meclisi’ndeki Türk-İş temsilcileri yeni anaya-
sanın en sadık savunucuları haline gelmişlerdir. Chack Off’un ana-
yasayla yasaklanmasından vazgeçilmesi açıktır ki oligarşi açısından 
akıllıca bir tutumdur. Türk-İş yöneticilerinin uşaklıkları ise bir kez 
daha hayat tarafından doğrulanma fırsatını bulmuştur.  

Yeni Anayasa’da işçi sınıfının ekonomik mücadelesi incelikle ha-
zırlanmış maddelerle yok edilmek istenmektedir. Örneğin ancak 16 
senelik işçilerin sendikalarda yöneticilik yapabilecekleri maddesi 
sınıfın genç, dinamik, mücadele yeteneği ve azmi en fazla olan, en 
uyanık kesimini sendikal mücadelede geri plana itmek, saf dışı et-
mek amacıyla hazırlanmıştır.  

Kâğıt üzerinde grev hakkı verilirken, grevlere katılmak istemeyen 
işçilerin üretimde bulunabilecekleri şeklindeki madde grev hakkını 
fiilen yok etmektedir. Sendikal hareketin bugüne kadar gösterdiği 
odur ki, grevler uzadıkça, işçiler geçim zorlukları içinde bunaldıkça 
özellikle sınıfın geri unsurları arasında yeniden işe başlama eğilimle-
ri kuvvetlenir. İşverenlerin de bu doğrultuda yapacakları çalışmalar 
ve greve her zaman için karşı olan bilinçsiz veya karşı-devrimci, 
patron adamı gibi unsurlar da hesaba katılırsa kâğıt üzerinde verilen 
grev hakkının pratikte hiçbir anlam taşımadığı daha iyi kavranacak-
tır.  

Gene sendikal haklara ilişkin kısımda hak grevlerinin yasaklan-
ması yapılan toplu sözleşmelere işveren uymadığı takdirde işçileri 
eli kolu bağlı bir hale getirmektedir. Bu durumda özellikle ekonomik 
krizin derinleştiği, işletmelerin aşırı kârlar elde edemedikleri dönem-
lerde toplu sözleşmeler işverenler tarafından rahatlıkla çiğnenerek 
yok sayılabilecektir.  

Anayasa maddelerinin ancak yasama organının 3/4 çoğunluğu 
tarafından değiştirilebileceği şeklindeki yeni hüküm göz önünde bu-
lundurulursa, şu gerçek ortaya çıkmaktadır. Sınıfın ekonomik ve 
demokratik haklarını genişletmek, yeni haklar elde etmek konusun-
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da yapacağı her çaba anayasaya, yani bizzat düzene yöneltilmiş bir 
saldırı görünümü yaratacaktır. Türkiye’de işçi sınıfının yeni Anayasa 
çerçevesinde kalacak bir mücadele yürüteceği beklenilmemelidir. 
Sınıfın varmış olduğu düzey genel olarak bu düzeyi aşmıştır. Sınıfın 
her eylemi ekonomik mücadeleyi aşmak, siyasi bir nitelik kazanmak 
durumunda olacaktır. Devletin, hakim sınıfların baskı aracı olma 
niteliği çok daha somut, açık bir biçimde ortaya çıkacaktır. İşçi sını-
fının ekonomik bilinç seviyesinden siyasi bilinç seviyesine çıkmasını 
çabuklaştıracak objektif bir faktördür bu. 

Kişi hak ve ödevlerine yönelik hükümlere ilişkin özet olarak şunla-
rı söyleyebiliriz: Hakların sadece adı kalmış, tüm metin kısıtlamalar-
la doldurulmuştur. Sınıf mücadelesinin bu çerçeve içerisinde tutula-
bileceğini sanmak ham hayaldir, sırılsıklam aptallıktır. Bu hükümler 
kısa bir sürede işlemez hale gelecektir.  

Anayasanın diğer bir ağırlıklı yanı da yürütmenin güçlendirilmesi-
dir. Yeni anayasayla yasama, yargı ve yürütme erkleri cumhurbaş-
kanının kişiliğinde birleştirilmişlerdir. Daha önce sembolik yetkilere 
sahip olan Cumhurbaşkanı, şimdi siyasi gücü merkezileşmiş bir şe-
kilde elinde tutan kişi olmuştur. Cumhurbaşkanı yasama, yürütme ve 
yargı organları üzerinde son derece geniş yetkilerle donatılmaktadır. 
Yeni düzenlemede yargının bağımsızlığı tamamen ortadan kaldırı l-
maktadır. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi üyeleri (tamamı ve kısmen) Cumhurbaşkanı tarafından 
atanmaktadır. Yasamaya ilişkin olarak hükümet bunalımları oldu-
ğunda Meclisi fesih yetkisi vardır. Gerekli gördüğünde Meclisi top-
lantıya çağırabilir, kanunları referanduma sunabilir. Yürütmeye iliş-
kin olarak Milli Güvenlik Kurulu’na başkanlık eder, toplantıya çağırır, 
silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verebilir, YÖK’ün rektörleri, 
devlet denetleme kurulu üyelerini seçer. Sıkıyönetim ilan edebilir.  

Saydığımız yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı ile amaçlanan, bir 
yandan yargı, yasama ve yürütmenin homojenliği ve uyum içerisin-
de çalışması, diğer yandan da sistemin sıkıştığı anlarda acilen ol i-
garşinin gerekli gördüğü tedbirlerin alınabilmesidir. Yasada Cum-
hurbaşkanı’nın meclis üyesi olma şartı da aranmamaktadır. Burada 
hedeflenen ise Genel Kurmay Başkanlarının veya askeri bürokrasi-
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nin üst kesiminden bir başkasının otomatikman cumhurbaşkanı ol-
ması şeklinde giderek gelenekselleşen yöntemi daha da kolaylaş-
tırmaktadır. Oligarşik devletin en sağlam yetkinleşmiş kurulu olan 
ordunun siyasi hayattaki rolü giderek daha da artmakta, adeta belir-
leyici bir hal almaktadır.  

Anayasanın bütününden anlaşılan şudur: Ülke, sürekli bir 12 Ey-
lül dönemi tehdidi içerisinde olacaktır. Sisteme yönelik tehlike belirti-
lerinde olağanüstü hal ilan edilecek, yarı askeri bir rejim sürekli bir 
hale getirilecektir. Ezilen sınıfların siyasi örgütlenmeleri yasaklana-
rak ve ekonomik örgütlenmeleri işlevlerini yerine getiremeyecek hale 
getirilerek tekelci sermayenin gelişim süreci hızını sürdürecektir.  

Evren’in anayasayı tanıtma programı adı altında yaptığı konuş-
malar bizlere çok zengin materyaller vermekte, siyasi gerçekleri 
açıklayabilmemiz için olanaklar sunmaktadır. Sosyalistlere düşen, 
Cuntanın demagojilerini teşhir etmek, onun tekelci sermayeye ve 
emperyalizme uşaklık ruhunu sergileyebilmektir. Cunta, anayasaya 
karşı oluşan muhalefetten son derece rahatsızdır. Bugüne kadar 
hemen hiç saldırmadığı bir eski siyasi partiye, AP’ye şiddetle sal-
dırmaya başlamıştır. Politikacı düşmanlığı anti-komünizmle birlikte 
anayasayı tanıtma konuşmalarının temel motiflerinden biri haline 
gelmiştir. AP tarafından benimsenen bir anayasayla birlikte kendi 
iktidarlarını da onaylatmak planının tehlikeye düşmesi Cuntayı çok 
huzursuz kılmıştır. Politikacılara saldırılar giderek politika düşmanlı-
ğı boyutlarına varmaktadır. Faşist demagoji ile çakışan yönler ön 
plana çıkmaktadır. Kayseri konuşmasında ilk olarak 12 Eylül öncesi 
faşistlerin komünist saldırılara karşı reaksiyon olarak geliştiği tezi 
ileri sürülmüştür. Bunlar Cunta içerisindeki faşist eğilimlerin açık 
belirtileridir. 

Feshedilen siyasi partiler de dahil olmak üzere toplumdaki bütün 
siyasi örgütlenmeleri keskin bir şekilde karşısına alan Cunta, eski-
den bu siyasi örgütlenmelerin tabanları olan kitlelerin açıkça deste-
ğini kazanmak ve böylece bu siyasi örgütleri tecrit ederek yok etme 
hesabı içindedir. Fakat bu politika aynı zamanda bütün siyasi hare-
ketleri Cuntaya ve anayasaya karşı muhalefete itmekte ve ister is-
temez muhalefet cephesini genişletmektedir.,. Bu ise. Her ne kadar 
Cunta kitlelerin desteğini sağladığına fazlasıyla güvense de anaya-
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sanın reddedilmesi hiç değilse “Hayır” oylarının önemli bir miktarda 
olması ihtimalini ortaya çıkartmaktadır. Böyle bir durum, şüphesiz 
Cuntanın bugünkü sağlam, güçlü görünümünü temelden sarsacak 
toplumsal muhalefete eylem alanı açacaktır.  

Anayasanın redde-
dilmesi halinde Cuntanın 
önünde iki şık vardır: Ya 
AP ile bir uzlaşmaya 
girmesi ya da faşist dik-
tatörlüğe yönelmesi. 
AP’ye yönelik saldırıların 
artması şunu göstermek-
tedir. Anayasanın kabul 
edileceğine kesin gözüy-
le bakıyorlar veya red-

dedilmesi durumunda uzlaşmaz bir tavra girecekler. Açık ki, anaya-
sanın reddedilmesi durumunda siyasi alanda çok ciddi çalkantılar 
yaşanacak, toplumsal muhalefetin sesini yükselteceği bir dönem 
olacaktır. 

Ülkedeki tüm sınıf ve tabakaların Kürt ulusunun gelecekteki du-
rumlarını çok yakından ve direkt olarak etkileyecek olan anayasa 
oylaması öncesi sosyalist hareketin durumu nedir? Bırakalım de-
mokratları, burjuvazinin çeşitli siyasi temsilcilerinin dahi sesini yük-
seltmeye başladığı bugünlerde sosyalistler açısından, işçi sınıfı ide-
olojisini savunanlar açısından hiç de parlak değildir.  

Siyasi çalışma açısından son derece zengin objektif koşullar de-
ğerlendirilememekte, işçi sınıfına, tüm ezilen sınıf ve tabakalara, 
Kürt ulusuna gerçekleri gösterecek, onlara askeri diktatörlüğün, te-
kelci …… {burada bir sözcük okunamadı. HznN} politikasını, devleti 
kavratacak bir çalışma kotarılamamaktadır. Cuntaya karşı muhalefet 
ancak 61 anayasasını savunma çizgisindeki demokratlardan, dinci 
örgütlenmelerden ve özünde anayasayı benimseyen ancak cuntanın 
iktidarının sürmesine karşı olan unsurlardan gelmektedir. Kısacası 
sosyal muhalefetin önderliği burjuvazinin fraksiyonları tarafından 
yürütülmektedir. İşçi sınıfının bağımsız politikası ortada yoktur. Ufak 
gruplar halinde yapılan çalışmalar son derece yerel kalmakta, çok 
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sınırlı çevrelerin dışına çıkamamaktadır. Bu, sol hareketin 12 Eylülle 
birlikte yediği darbelerin ne denli ağır olduğunun açık bir göstergesi-
dir. Kitlelerle bağların zayıflığının kanıtıdır.  

7 Kasımdaki anayasa oylaması, kitlelerin siyasi düzeyini genel 
olarak ortaya koyacaktır. İki seneden beri bir yandan askeri diktatör-
lüğün “anarşi, bölücülük, ekonomik iflas, vs.” diyerek ideolojik beyin 
yıkama faaliyetlerine tabi tutulan, diğer yandan tüm hakları gasp 
edilen yaşam seviyeleri çok gerilere giden işçilerin, ürettikleri malla-
ra çok düşük fiyatlarla el konulan köylülerin, her geçen gün iflasa 
sürüklenen küçük üreticilerin, esnafın, memurların bu dönem içeri-
sinde nasıl bir politik seyir izlediklerini kabaca da olsa göreceğiz.  

1982-EKİM   
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ANAYASAYA HAYIR !    
EKİM Sayı.5 Ekim 1982.   

 
 
12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri diktatörlüğün hedeflerin-

den biri de, oligarşik devleti reorganize ederek, onun baskıcı ve te-
rörcü yanını daha yetkinleştirmek, özellikle sınıf hareketinin gelişi-
minin önüne sağlam barikatlar dikmekti. Danışma Meclisi’nde kabul 
edilerek Cuntanın gündemine gelen Anayasa Tasarısı bunun nasıl 
gerçekleştirileceğini ortaya koymaktadır. 

Anayasa tasarısının bir cümleyle özü şudur ki: Bu anayasayla te-
kelci burjuvazi topuma tam anlamıyla ve her yönüyle egemen olma-
sını sağlamlaştırıp, pekiştirmekte, toplumun örgütlenmesini azami 
ölçülerde sınırlarken ve politikleşmeyi asgari ölçülere indirirken, yü-
rütmeyi olağanüstü güçlendirerek yaratılan “güçlü devlet” koşullar 
dayattığında kolayca açık bir diktatörlüğe dönüşebilecek bir özelliğe 
bürünmektedir. 

Bu anayasa her şeyden önce proletaryaya yönelik azgın bir saldı-
rıdır. Bu anayasa ile, proletaryanın siyasi hak ve özgürlüklerinin yanı 
sıra, ekonomik-demokratik hak ve özgürlükleri de ortadan kaldırıl-
makta, grev hakkı dahi gasp edilmektedir. 

Bu anayasa sadece proletaryaya değil, diğer emekçi sınıflara da 
karşıdır. Her türlü örgütlenme hakkını, söz ve basın özgürlüğünü, 
toplantı ve gösteri özgürlüğünü, her türlü ekonomik-demokratik mü-
cadele haklarının ………  …….. herkese yasaklayan ………..  {boş-
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luklardaki sözcükler okunamadı. HznN} burjuvazi için dikensiz bir 
gül bahçesi yaratmaktadır. Kendilerini ezen ve yok eden tekelci bur-
juvaziye karşı 61 Anayasası’nın sunduğu çeşitli olanaklar ve daya-
naklarla mücadele edebilen orta sınıflar artık bunlardan yoksun 
edilmektedirler.  

Bu anayasa elbette Kürt halkına ve onun anti-sömürgeci müca-
delesine karşıdır. Kürdistan’ın sömürge statüsünü pekiştirmekte ve 
zorla asimülasyona hız vermektedir. 

Tekelci burjuvazinin terörcü eğiliminin damgasını vurduğu bu 
anayasa tasarısı tekelcilerin iddia ettiği gibi “sosyal barış ve huzur” 
getirmekten elbette uzaktır. Onların sosyal barış ve huzur dediği, iki 
yıldır askeri diktatörlüğün süngü zoruyla, dipçik altında sağladığı 
“barış ve huzur”dur.  

Anayasa tasarısının bu niteliği, tekelci burjuvazinin “reformcu” 
eğiliminin savunucularını bile rahatsız etmekte, tasarının yukarıda 
vurguladığımız özüne genel olarak karşı olmamakla birlikte, biraz 
“yumuşatılması” talepleri yapılmaktadır. Dolayısıyla anayasa tasarı-
sına tekelci burjuvazinin terörcü eğiliminin temsilcileri ve cunta dı-
şında kimse doğru dürüst sahip çıkamamaktadır.  

Cunta her ne kadar henüz tasarıyı açıkça savunmamış ve bir ta-
kım imalarla yetinmişse de bu tasarıya ve özüne hareketle sahip 
çıkacak ve topluma kabul ettirmeye çalışacaktır. Tasarının geçici 
maddelerinin düzenlenmesiyle birlikte cuntanın tutumu da açıklık 
kazanmıştır. 

Geçici maddelerde, hem anayasanın kabulü ile birlikte Evren’in 
cumhurbaşkanı olacağının belirlenmesi, hem de cuntanın diğer dört 
üyesinin “Cumhuriyet Konseyi” adı altında kurumlaştırılarak cum-
hurbaşkanı Evren’in “danışmanları” olarak 1990’a kadar görevde 
kalmalarının sağlanması gelecek açısından karanlık bir tabloyu 
gündeme getirmektedir. Kısaca bunun anlamı 1983 sonbaharı veya 
1984 ilkbaharında yapılacağı söylenen seçimlerle birlikte cuntanın 
varlığı sona ermeyecek, bugünkü sahnedeki yerini terke ederek 
perde arkasına çekilecektir. Hem de baş aktör Evren’i sahnede bı-
rakarak. 

Bütün bu hesaplar ve tezgahlar parçalanmak veya dağıtılmak zo-
rundadır. İki yıldır süngü ve dipçik altında, açlık ve sefalet içinde 
inleyen, ama sesini henüz çıkaramayan proletarya bu hesapları bo-
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şa çıkarmak zorundadır. Cuntanın bu hesaplarını boşa çıkartabile-
cek, tekelci burjuvazinin bu saldırısını göğüsleyebilecek kudret ve 
yeteneğe sahip olan proletarya, diğer emekçi sınıfların da kendisin-
den beklediği öncülüğünü ispatlamak zorundadır. Proletarya sosya-
listleri anayasa konusundaki propaganda ve ajitasyonu bu noktada 
yoğunlaştırmalıdırlar. 

Proletaryanın bu misyonunu yerine getirmek üzere, sınıf hareke-
tinde ani bir gelişme, kendiliğinden patlama olasılığı henüz gün-
demde görülmemektedir. Ama çeşitli belirtiler bunun çok uzak, bi-
linmeyen bir gelecekte olduğunu da göstermemektedir. Bu belirtile-
rin en açık ve sağlamlarından biri Kasım ayında yapılacak referan-
dumda “HAYIR” diyerek, hem cellat Evren’e, hem de bu anayasaya 
karşı mücadele azminin ve kararlılığının sergilenmesi olacaktır. Pro-
letarya bu anayasaya “HAYIR” DERKEN;  

- Sınıf esasına dayalı siyasi örgütlenme dahil, sınırsız örgütlenme 
özgürlüğü; 

- Hak grevi, dayanışma grevi, genel grev dahil olmak üzere, sı-
nırsız grev hakkı ve sendikal özgürlük; 

- Söz ve basın özgürlüğü; 
- Düşünce ve ifade özgürlüğü; 
- Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü; 
- polisin keyfi tutuklama ve işkencelerin sona erdirilmesi, işken-

cecilerin cezalandırılması; 
- En kutsal hak olan yaşama hakkının savunulması ve idam ce-

zasının kaldırılması; 
- Irkçı-şoven baskılara, sömürgeci zulme son verilmesi; 
- Ana dilde özgürlük 
gibi en temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmalı, bunları elde et-

mek için mücadele etmelidir.  Proletarya demokratik halk devrimi 
mücadelesinin bu evresinde karşısına çıkan bu engelleri “siyasi öz-
gürlük”, “siyasi demokrasi” şiarlarıyla aşma çabasında olmalıdır. 
Demokratik halk devrimi mücadelesinin bugünkü durumu ve gelişimi 
bunu gerektirmektedir. Proletarya sosyalistleri bu çabanın örgütleyi-
cisi olmalılar, örgütlü güçlerinin elverdiğince her yol ve yöntemle bu 
görüşlerin ve taleplerin en geniş çevrelere ulaştırılmasına çalışmalı-
dırlar.  

EKİM Sayı.5 Ekim 1982.   
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“12 EYLÜL’E KARŞI OLANLAR,  

BU ANAYASAYA DA KARŞIDIRLAR”  

Burdur’da yaptığı konuşmada böyle demektedir: “12 Eylül’e karşı 
olanlar anayasaya da karşıdırlar!” Doğrudur, Evren doğru söylemek-
tedir. Gerçekten de 12 Eylül’e karşı olanlar bu anayasaya da karşı 
çıkmaktadırlar ve çıkmalıdırlar. Çünkü bu anayasayı hazırlayanlar 
12 Eylül’ü yapanlardır. 12 Eylül askeri darbesinin amacı ve hedefleri 
ne ise anayasa bunları içermekte, bunları kalıcı hukuk kuralları hali-
ne getirmektedir. Nedir 12 Eylül. Amacı ve hedefleri nedir? Bu soru-
lara verilecek cevaplar sorunu açıklığa kavuşturacaktır. 

12 Eylül, “siyasi özgürlük” ve “demokrasi” adına ne varsa onlara 
karşıdır. Her türlü demokratik hak ve özgürlüğün asker postallarının 
altında çiğnenmesi, süngü ve dipçik darbeleriyle yok edilmesidir.  

12 Eylül, işkence, idam ve katliam demektir. 10 yıldır idam ceza-
larının infaz edilmediği bir ülkede, 2 yılda 20 kişinin idam  edilmesi, 
resmî açıklamayla kabul edildiği gibi 15 kişinin işkenceyle katledil-
mesi –ki gerçek sayı mutlaka bunun çok üzerindedir- binlerce kişinin 
ise sakat bırakılması, yine resmî açıklamalara göre 200’den fazla 
kişinin, polis ve askerlerin düzenledikleri “operasyonlarda” katledil-
mesi, 3500 kişi hakkında devam eden mahkemelerde idam cezası 
talep edilmesi ve on binlerce kişinin zindanlara doldurulmasıdır.  

12 Eylül, açlık, sefalet ve işsizliktir. Resmî rakamlarda da ifadesi-
ni bulduğu gibi faal nüfusun her beş kişisinden biri işsizdir; yani iş-
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sizlik oranı % 20’ye ulaşmıştır. Çalışan insanlar ise her an işten 
atılmak tehdit ve korkusu altında ve sefalet içindedirler.  

12 Eylül, ürünleri ellerinden yok pahasına alınan köylülere emek-
lerinin karşılığının verilmemesidir. Topraksız ve az topraklı köylülerin 
köylerini terk ederek büyük şehirlere göç etmelerinin önüne polis 
zoruyla geçmek, insanları büyük şehirlerden toplayarak memleketle-
rine geri göndermek demektir.  

12 Eylül, evinde “yasaklanmış” bir kitap bulunan, insan olmanın 
onurunu bir yazısında dile getiren aydınların, bir eserinde ifade eden 
sanatçıların tutuklanması, baskı ve tehdit görmesi demektir.  

12 Eylül Kürt ulusu üzerinde sömürgeci baskıların alabildiğine 
yoğunlaşması ve Kürdistan şehirlerinin ve köylerinin birer hapisha-
ne, birer toplama kampına çevrilmesidir. Basılan köylerde erkeklerin 
çırılçıplak soyularak dövülmesi ve hakaret edilmesi, kadınların ırz ve 
namusuna el ve dil uzatılmasıdır 12 Eylül.  

İşte 12 Eylül demek, bunlar demektir. Yani 12 Eylül işçilere, köy-
lülere, emekçilere, aydınlara ve Kürt halkına karşıdır. Dolayısıyla 
toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan bu sınıf ve tabakalar ve Kürt 
halkı da 12 Eylül’e karşıdır. Bunun doğal sonucu da “12 EYLÜL 
ANAYASASINA” karşı olmalarıdır.  

Cunta bu durumu bilmekte ve ürkmektedir. Anayasanın serbest-
çe eleştirilmesinin ve karşı çıkılmasının önüne her türlü engeli dike-
rek, anayasanın lehinde olanlara söz hakkı tanıyan tek yanlı bir 
kampanya yürütülmektedir. Bayram tebriklerinin arkasına “Anayasa-
ya Hayır!” yazılması karşısında bile rahatsız ve huzursuz olmakta ve 
kendini kaybederek böğürmektedir. “Bunları bize gönderin ki, aynı o 
anarşistlerle mücadele ettiğimiz gibi, bunlarla da mücadele edelim. 
Mücadele ede ede bu gibi kişileri yola getireceğiz.”  

Cunta’nın “mücadele etme” ve “yola getirme” yöntemlerini ise 
herkes bilmektedir; işkence, baskı, tehdit ve katliam. Yöntemleri 
bundan başka bir şey değildir. Bayram tebriklerinin arkasında gör-
düğü “hayır!” kelimesinden adeta çılgına dönen cunta, bir de oy pu-
sulalarında aynı “Hayır” kelimesini görünce ne yapacaktır? İşte, ge-
çen sayımızda belirttiğimiz gibi, referanduma katılarak “Hayır” de-



K U R T U L U Ş                      107 

 

 

mekle cuntaya bir darbe vurulacağı, bizzat Evren’in bu tavrıyla daha 
iyi kavranmış olmalıdır.  

Referandumun sonucunun kendilerinin istediği gibi olacağından 
daha şimdiden kuşkuya düşen Cunta, olmadık vehimlere kapılmak-
tadır. Bürokrasideki zaafların ve kargaşanın herkesçe bilindiği ülke-
mizde 5 Eylül günü yapılan seçmen yazım işlemlerindeki aksaklık-
larda ve yanlışlıklarda bile kasıt aramakta, görevliler hakkında so-
ruşturma açılmasını istemektedir. Kuruntuya kapılmak iyi değildir 
Evren! Kişi, her yerde ve her şeyde engeller ve düşmanlar görmeye 
başlarsa, bu hayra alamet değildir!  

Yine Evren aynı konuşmasında, “Bize güveniyorsanız ‘Evet’ der-
siniz, güvenmiyorsanız ‘Hayır’ dersiniz diyor. İyi söylüyor! Gerçekten 
de Cuntaya güvenenler ‘evet’ demeli, güvenmeyenler ise ‘hayır’ 
demelidir.  

İşçiler size güvenmiyorlar Evren. Nasıl güvensinler ki? Sendikala-
rını kapatarak ve faaliyetlerini durdurarak, toplu sözleşme haklarını 
gasp ettiniz. Kurduğunuz Yüksek Hakem Kurulu’nun yaptığı hangi 
toplu sözleşme, hangi işçiyi memnun etti ki size güvenebilsin? İşçi 
sınıfının ikinci büyük sendikal örgütü olan DİSK’in yöneticilerini idam 
talebiyle yargılıyorsunuz, binlerce temsilcisini ve üyesini ise zindan-
lara doldurdunuz. İşçilere, “bu durum geçicidir” diye diye, Türk-İş’in 
de işbirliğiyle bugüne kadar tepkilerini önlediniz. Ama anayasada 
bütün bu yaptıklarınızı kalıcı kılıyorsunuz ve işçilerin kazanılmış her 
türlü hak ve özgürlüğünü ellerinden almaya kalkışıyorsunuz. İşbirlik-
çiniz Türk-İş yöneticileri bile bu duruma karşı çıkmak zorunda kalı-
yorlar. Bütün bunlara bakıp da işçilerin size güvenmesi mümkün 
müdür? 

Köylüler size güvenmiyorlar Evren. Tütünde, pamukta, ayçiçe-
ğinde, fındıkta hemen her üründe düşük taban fiyatları ile emekleri-
nin karşılığı yok pahasına ellerinden alındığı gibi üstüne üstelik pe-
şin para da ödenmeyen köylüler size nasıl güvensinler? Her yıl daha 
da pahalılaşan ilaç, gübre, tohum, yedek parça vb. gibi ihtiyaçlarını 
karşılayamayan, bunlara ödediği paraları bile geri alamayan köylüler 
elbette size güvenmeyeceklerdir. Kendisine yetmeyen toprağını terk 
edip şehirlere göç etmesinin önüne polis ve asker zoruyla geçerek 
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“toprak kölesi” haline getirdiğiniz yoksul köylüler size neden güven-
sinler ki?  

Dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığı karşısında yaşamını sür-
düremez hale gelen, her gün yeni iflaslarla işsizler ordusunun safla-
rına katılan şehirlerin emekçileri, her türlü örgütlenmesi dağıtılan 
“kafa emekçileri” hangi gerekçeyle size güvenecekler? 

Oğullarının ve kızlarının, kardeşlerinin ve kocalarının canlarını 
aldığınız, kanlarını döktüğünüz, işkencelerden geçirip hapishanelere 
doldurduğunuz yüzbinlerce kişi size neden güvensin Evren? Tam 
tersine, bilesiniz ki, bu gerçek dünyada –hoca çocuğu olduğunuzdan 
dini inancınız olsa gerek- ve “ahrette” iki elleri yakanızda olacaktır.  

21 yaşından küçük olan gençlere oy hakkı tanımayarak ama öte 
yandan 118 yaşını yeni bitirmiş, bıyığı terlemeyen gençleri ipe çek-
me hakkını kendinizde görerek, gençlere güvenmediğinizi ispatlıyor-
sunuz. Zaten onlar da size güvenmiyorlar. Gençliğin en seçkin, en 
yiğit temsilcilerini katlettiniz, işkencelerden geçirdiniz, binlercesini on 
binlercesini zindanlara doldurdunuz. İkişer üçer yattıkları hapishane 
ranzalarında size güvenmek şöyle dursun, daha bir bileniyorlar, sınıf 
bilinçlerini güçlendirip, sınıf kinlerini pekiştiriyorlar, dışarıya çıkınca 
sizden hesap sormaya hazırlanıyorlar. Siz kendiniz “Hapishanede 
ceza süresini dolduran bazı siyasiler eski alışkanlıklarını devam 
ettiriyorlar. Cezası bitip çıkan bu gibilerle tekrar 12 Eylül’e dönme-
mek için hep beraber mücadele edeceğiz” diyorsunuz. Onlar da en 
az sizin kadar mücadeleye kararlılar Evren.      

Kürt halkından güven istemeniz ne kadar büyük bir yüzsüzlüktür. 
Her türlü ulusal ve demokratik hakkını gasp ettiğiniz, sömürgeci 
baskı ve zulüm altında inlettiğiniz Kürt halkı size nasıl güvenebilir ki? 
Onurları ayaklar altına alınan Kürt erkekleri, ırz ve namuslarına sal-
dırılan Kürt kadınları size neden güvensin? Komandolarınızın bastı-
ğı Kürt köylerinden size kaç tane “Evet” oyu çıkar Evren? 

Size ancak büyük patronlar, para babaları güvenebilir Evren. Te-
kelci burjuvazi size güveniyor, onlara hizmet ediyorsunuz.  

Büyük toprak sahipleri size güveniyor, onların çıkarlarını savunu-
yorsunuz. 
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İşkencecilerin sizden başka güvenebileceği kimseleri yok. Sizinle 
birlikte kendilerinin de hesabının görüleceğini bilerek, korkuyla size 
sığınıyorlar. Siz de uşağı olduğunuz Amerikan emperyalizmine gü-
veniyor ve sığınıyorsunuz. Başka dayanabileceğiniz ve sığınabile-
ceğiniz bir yer yok. 

Bütün bir toplumda size güvenenler işte bunlardır ve başka kimse 
yoktur. Gerçekte bunu siz de biliyorsunuz ve korkuyorsunuz. Kork-
maya başladınız ve korku bir kez başladı mı durmak bilmez Evren, 
artarak sürer gider. Ta ki kişiyi ve temsilcisi olduğu sınıfı bitirip tüke-
tinceye kadar. İki yılın sonunda sonunuzun ne olacağı korkusunu 
duymaya başladınız, bir de daha yedi yıl ülkeyi yönetmeye talip olu-
yorsunuz. İşiniz zor Evren!  

İşçi sınıfı ve tüm emekçiler artık gerçekleri görmeye başlıyorlar. 
Kürt halkı, üzerindeki onca baskılara rağmen yılmıyor. Birkaç yıl 
halkların yaşamında uzun bir süre değildir. Kitleler yavaş yavaş öğ-
renirler ve hazmederler. Kitleler sabırlıdır, ama sabrın da bir sınırı 
vardır. Yılların ardından o sabır taşmaya görsün, önünde kimse du-
ramaz. İşte kitlelerin durumu budur ve her geçen gün sabrın taşma 
noktasına yaklaşılmaktadır.  

Yukarıda sıraladığımız somut gerçekleri herkesin henüz kavra-
madığı ne kadar gerçekse, bunları kavrayıp mücadeleye atılmaya 
hazırlananların da her geçen gün arttığı bir o kadar gerçektir. Ana-
yasa referandumunda kullanılacak oyların durumu, kitlelerin gerçek 
durumu konusunda daha iyi ve somut bir fikir yürütülmesine imkân 
verecektir. Kitlelerin askeri diktatörlüğe karşı mücadeleye hazırlan-
ması için, var olan mücadele gücünün ve azminin geliştirilip pekişt i-
rilmesi ve açıkça ortaya konmasının bir aracı ve biçimi olarak Ev-
ren’in Cumhurbaşkanlığına ve 12 Eylül Anayasasına “HAYIR” den-
mesi çabalarımızı yoğunlaştıralım.  

 

EKİM Dergisi, sayı 3. 17 Ekim 1982.  
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İLK KAZANAN CUNTA OLDU,  

SON KAZANAN  
İŞÇİ SINIFI VE HALKLAR OLACAKTIR 

 

Askeri diktatörlüğün hazırladığı anayasa, referandumda oyların 
% 91’ini alarak toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edil-
miş oldu. Türkiye’yi 1990’a kadar Cunta’nın vesayeti altında tutan, 
seçimlerden sonra da açıkça 7 yıllık bir “demokrasiye geçiş” dönemi 
öngören bu Anayasa ve Evren’in Cumhurbaşkanlığına karşı çıkanla-
rın oranı ise % 69’da kaldı ve 1,5 milyonu ancak geçti. Referandum-
da kullanılan oyların daha ayrıntılı bir değerlendirmesini daha son-
raya bırakarak, hemen dikkat çeken iki noktaya değinelim: Birincisi, 
12 Eylül öncesinde “anarşi ve terörün” yoğun olduğu şehirlerde 
aleyhte oylar son derece düşük kaldı. (Kars’ta % 2.9, Urfa’da % 4.5, 
Gaziantep’de %6.8, Hatay 5.6 Ordu 5.6 vb.)    İşçi sınıfının yoğun 
olduğu merkezlerde, “anarşi ve terör” de yoğundu. Ama buralarda 
oran, Türkiye ortalaması civarında ve biraz üzerinde oldu. Dikkat 
çeken ikinci özellik ise aleyhteki oy oranının ortalamadan belirgin bir 
şekilde yüksek olduğu yerler Kürdistan’ın bazı şehirleri oldu. (Diyar-
bakır %19.7, Bingöl’de % 23.5 Hakkari’de %17.2, Muş’ta  %14.9 
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Tunceli’de %17,4 gibi.) Türkiye’nin hiçbir şehrinde bu oranlarda 
aleyhte oy olmadı. Bu durum, Kürdistan’da ulusal-demokratik müca-
delenin geleceği açısından olumlu bir özellik olarak görülebilir. Tabii 
ki bu durumun göreceli olduğunu ve bu şehirlerde de büyük çoğun-
luğun bu anayasayı desteklediğini unutmadan. (En yüksek karşı 
oyun oranı Bingöl’de % 23’tür; yani burada da %77 gibi büyük bir 
çoğunluk bu anayasayı kabul etmişti.) 

Referandum sonuçlarının –leyhte ve aleyhte oy oranlarının du-
rumu- pek çok çevrede sürpriz olarak yorumlanması referandum 
öncesinde dikkati çeken çeşitli gelişmelere dayanıyordu. Basın ge-
nel olarak olumsuz bir tavır içindeydi. Evren’in konuşmaları ve geçici 
maddeler dışında anayasanın eleştirilmesi serbest olmasına rağ-
men, sorunun can alıcı noktası geçici maddeler ve Evren’in konuş-
malarında yaptığı yeni açıklamalar ve yorumlar olduğu için, bunlar 
üzerinde görüş belirtmek yasaklanınca, basın da adeta bir protesto 
niteliğinde ve giderek gelişen “Ezop Dili” üslubu içinde olumsuz bir 
tavra girdi. Basın-yayın organları dışında aydınlar suskundular. Eh-
ven-i Şer bir anayasa ile daha kötü gelişmelere açık bir belirsizlik 
arasında tercih yapmak zorunda kalmanın sıkıntısını çekiyorlardı.  

Cuntaya karşı burjuva muhalefetini temsil eden feshedilmiş part i-
ler – CHP, AP, MSP hatta MHP- Evren’in deyimiyle “el altından” 
aleyhte bir kampanya açmışlardı. Cunta’yı en fazla ürküten de buy-
du.  Öte yandan, yedikleri ağır darbeler sonucunda güçlerinden çok 
şey yitiren sosyalistlerin ve demokrat unsurların sesi çok cılız ve 
sınırlı bir kesime ulaşabiliyordu. Ağır baskı ve yasaklar altında bun-
lar da aleyhte bir kampanya yürütüyorlardı. 

Son anda yaptığı açıklamayla Cuntayı açıkça destekleyen tek ku-
ruluş Türk-İş oldu. Gelecekte işçi sınıfının hesabını sormak duru-
munda olacağı Türk-İş’in bu tavrı unutulmayacaktır.  

Bütün bunların sonucunda Cunta referandum öncesinde sonuç-
tan bu kadar emin ve rahat değildi. Cunta, bu gelişmeleri dikkate 
alarak planlı ve programlı bir politika izledi.  

Aleyhte propagandayı açıkça ve resmen yasaklayan Cunta, ge-
niş ve örgütlü bir propaganda kampanyasına girişti. Özellikle son 10 
gün boyunca pek çok şehir dolaşarak ve sabah-akşam radyo ve 
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TV’den kitleler propaganda bombardımanına tutuldu. Evren’in ken-
disinin de dediği gibi hiçbir anayasa böyle tanıtılmamıştı. Ekonomik 
sorunlara hiç değinmeden –bu alandaki sıkıntılar had safhadadır- 
sürekli olarak 12 Eylül öncesi durum işlendi, can güvenliği sorunu 
üzerinde duruldu. Evren’in her yerde söylediği aynen şuydu: “12 
Eylül öncesine dönmek istemiyorsanız, bu anayasaya evet dersiniz.”  

Bazı cezai tedbirler getirerek, oy kullanmayı zorunlu hale getiren 
cunta, böylece hem katılma oranını yükseltmeyi, hem de leyhte oy-
ların oranını yükseltmeyi sağlama yoluna gitti. 

 En önemlisi de şuydu: Bu anayasanın reddedilmesi durumunda 
ne olacağı bilinçli ve kasıtlı olarak saptanmamış ve belirsiz olarak 
bırakılmıştı. Evren sık sık tehdit eder bir tarzda “reddedilirse ne ola-
cak, reddedin diyenler böyle bir sonuçtan sonra ne olacağını biliyor-
lar mı” diyerek, bütün toplumu tehdit ve baskı altında tutarak, alter-
natifsiz bir durumda bırakıyordu. Ya bu anayasa kabul edilecek, ya 
da reddedilerek daha kötü gelişmelere gebe bir belirsizlik yaratıla-
caktı. İnsanların tercih yapabileceği belirli ve farklı alternatifler yoktu. 
Cunta böylesi alternatifleri sunmamayı bilinçli bir politikanın ürünü 
olarak yaparken ona karşı olan güçler de –ne burjuva muhalefet, ne 
sosyalist muhalefet- ona rağmen böylesi bir alternatifi topluma su-
nacak durumda değildiler. İşte bu ortam ve koşullarda insanlar san-
dık başına gittiler ve % 90’ın üzerinde ezici bir çoğunlukla bu anaya-
sayı kabul ettiler.  

Askeri diktatörlük tarafından iki yıldır apolitikleştirme işlemine tabi 
tutulan, “sessiz çoğunluk” diye isimlendirilen, toplumun çeşitli sınıf 
ve tabakalarını kapsayan geniş kesimi iki hassas noktadan etkilendi. 
Birincisi “anarşi ve terör” sorunu idi. Bu kesim ve giderek toplumun 
büyük çoğunluğu can güvenliğinin kalmaması ile karakterize edilen 
12 Eylül öncesi koşullara dönmek istemiyordu. Cuntanın propagan-
dasının en önemli unsurunu oluşturan, bu faktör etkili oldu. Evren’in 
ya bu anayasaya “evet” dersini ya da 12 Eylül öncesine dönersiniz 
tehdidi işe yaradı. Bu demagojiyi açığa çıkaracak güçler seslerini 
geniş bir şekilde duyurma olanağından yoksundu. İkincisi ise kütle-
ler ordu ve devletle karşı karşıya getirildi. “Devlet adına resmen” 
anayasayı tanıtma gezilerine çıkan Evren, anayasayı ordunun malı, 
ordunun bir ürünü olarak tanıttı. Bu anayasaya “hayır” diyecekler, 
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devletin ve ordunun düşmanı “vatan haini” olarak ilan edildiler. Ev-
ren’in sergilediği bu mantığa göre, bu anayasaya kendilerinin oluş-
turduğu Danışma Meclisi’nde de hayır diyenler vardı ve bu durumda 
onlar da “vatan haini” oluyorlardı. Böylece “vatan hainleriyle” işbirliği 
yapmak gibi bir suçu bizzat cunta da işlemiş oluyordu ama bu ve 
buna benzer çelişki ve komiklikler yaratan her türlü demagoji kulla-
nıldı ve etkili de oldu. Şimdi cunta, Danışma Meclisi’ndekiler de dahil 
olmak üzere 1,5 milyondan fazla “vatan hainini” ne yapacağını dü-
şünsün!  

Toplumun politik kesimleri ve aydınlar kötü bir anayasa ile daha 
kötü gelişmelere gebe bir belirsizlik arasında tercih yapmak zorunda 
kaldılar. Ehven-i şer’i  -kötülerin iyisi- seçmek ve bir an önce “de-
mokrasiye dönülmesi” isteğinin de bir ifadesi olarak bu anayasayı 
kabul etmek zorunluluğunu duydular. 

Cuntaya karşı burjuva muhalefeti temsil edilen fesh edilmiş siyasi 
partiler, özellikle de bu partilerin 5 veya 10 yıl siyaset yasağı konan 
milletvekili ve yönetici kadroları bu anayasanın aleyhinde bir tavır 
içindeydiler ve “el altından” taraftarlarını bu doğrultuda etkilemeye 
çalıştılar. Ama bu partilerin kararlı bir tutum içinde oldukları söyle-
nemez. Muhtemel bir red durumunda bu partilerin geliştirebildikleri 
veya üzerinde anlaştıkları siyasi bir çözüm ve alternatif yoktu. Cun-
taya karşı siyasi bir alternatif yaratmaları temsilcisi oldukları sınıfın 
burjuvazinin –tarihsel ve sınıfsal konumu açısından da olanaksızdı- 
anayasanın reddi askeri diktatörlüğün çökme olasılığını ve bu du-
rumda da faşizm olasılığı ile birlikte, devrimci bir bunalımın doğması 
ve devrimci-demokrat bir siyasi çözüm olasılığını da gündeme geti-
rebilirdi. İkinci çözüm yolu burjuvazinin günümüzde göze alabileceği 
bir çözüm yolu olamazken şu anda faşizmi gerekli ve zorunlu kıla-
cak koşullar da yoktu. Dolayısıyla hem burjuva partileri anayasa 
aleyhindeki tutumlarında çok kararlı olmadılar, hem de kararsız dav-
randıkları ölçülerde bile burjuvazi ve diğer mülk sahibi sınıflar onla-
rın arkasından gitmedi. 

Dağınık ve örgütsüz devrimci-demokrat muhalefet, her türlü sos-
yalist akım anayasaya aleyhte tavır alan en kararlı güçler oldu. Bu 
unsurlar örgütlü bir güç olarak toplumun karşısına – cuntaya rağ-
men- çıkamamakla birlikte, ayrı ayrı güçlerinin yettiği oranda aleyhte 
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bir kampanya yürüttüler ve sonuçta 1,5 milyonun üzerindeki aleyhte 
oyların önemli bir bölümünü etkilediler. Ama yurt dışında, Avrupa’nın 
çeşitli yerlerindeki Türk temsilciliklerine karşı, içinde bulundukları 
çaresizlik ortamında “hiç değilse müthiş bir gürültü çıkartalım” anla-
yışıyla, kitle çizgisinden kopuk, maceracı eylemlere girişen Dev-Sol 
kitlelerin gözünde bütün solu zor durumda bıraktı. Cuntanın 12 Eylül 
öncesini hatırlatmak için kampanyalar düzenlediği, salt bu hatırlat-
manın daha çarpıcı olması için Evren’in anayasayı tanıtma gezileri-
ne Fatsa’dan başlamayı düşündüğünü açıkladığı bir ortamda, “hari-
ka bir zamanlamayla” Dev-Sol’un giriştiği eylemler kitlelere en canlı 
bir şekilde 12 Eylül öncesi koşulları ve hâlâ en önemli sorun olduğu 
anlaşılan can güvenliği sorununu hatırlattı. Cunta da bu “akılsız 
dostların” marifetlerinden yararlandı. Canlarını düşünen kitleler hak 

ve özgürlüklerinin sınır-
lanmasına ve gasp edil-
mesine razı oldular.  

Anayasanın %90 ora-
nında kabul edilmiş olma-
sı, Cuntanın toplumun 
desteğini almayı sürdür-
düğünü gösterir elbette. 
Bu inkâr edilemez bir ger-
çektir. Ama bu gerçeği 
görmek ve kabul etmekle 

birlikte, bu gerçeğin ortaya çıkmasında yukarıda belirttiğimiz neden-
lerin ve koşulların oynadığı rol dikkate alınmalıdır. Bir başka olayda, 
bu nedenlerin ve koşulların tümü bir araya gelerek cuntaya aynı 
türde ve genişlikte bir desteği yaratamazlar. 

Anayasaya kabul oyu veren toplumun bu ezici çoğunluğunun her 
şeyden memnun olduğu ve hiçbir ciddi sorunu yok demek değildir. 
Her sorunda cuntanın bu oranda bir destek göreceği sonucu çıkarı-
lamaz. 

Yine bu sonuç, feshedilmiş ama hâlâ varlıklarını sürdüren burjuva 
partilerinin silindikleri ve hiçbir kıymet-i harbiyelerinin de kalmadığını 
göstermez. Bundan böyle bu partilerin ve yöneticilerinin önünde iki 
yol vardır: Ya kararlı bir muhalefete yönelerek cuntaya alternatif 
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olacaklar, ya da cuntaya boyun eğerek veya uzlaşarak yeni anaya-
sayla oluşturulmaya başlanan siyasi sisteme uyum gösteren bir tav-
ra girecekler. Temsil ettikleri sınıfın –burjuvazinin- konumu itibarıyla 
ikinci yolu seçmeleri daha doğal ve muhtemel olanıdır. Ama bu du-
rumda da partilerin kendileri veya kalıntılar bu anayasaya karşı mu-
halefet potansiyelini taşıyacaklar ve gelecekte ilk fırsatta açığa vu-
racaklardır.  

Gerek bugün gerekse de gelecekte toplum yeni sorunlarla ve ter-
cih yapabilecek somut alternatiflerle karşı karşıya kaldığında cunta-
nın oluşturduğu veya sahip çıktığı alternatifler bu anayasanın des-
teklendiği oranda desteklenmeyecektir. Bu iyi kavranmalıdır. Bu 
gerçeği özellikle zafer sarhoşluğu içindeki cunta göremezse kendi-
sini zor durumlara sokabilecektir. Ve bundan da sosyalist ve demok-
rat güçler yararlanmasını bilmelidirler.  

Bugünden yarına bu anayasa ve onun getirdiklerinin gerçek nite-
liği kavrandıkça –bu konudaki propaganda ve ajitasyon zayıflama-
malı, tersine daha da güçlendirilerek sürdürülmelidir.- Bugün evet 
diyenler, yarın bu anayasaya karşı mücadeleye gireceklerdir. Burju-
va muhalefetin cuntaya karşı örgütlü bir güç ve alternatif olarak çı-
kabilmesi dayandığı sınıfsal temel itibarıyla olanaksızdır. Ama prole-
tarya ve emekçi sınıflara dayanarak Türkiye ve Kürdistan’da prole-
tarya sosyalistlerinin önderliğini yapmaya hazırlanmaları gereken bir 
devrimci-demokrat muhalefet cephesi oluşturulabilir ve oluşturulma-
lıdır da. Proletarya sosyalistleri kendi örgütlenmelerini geliştirip, sağ-
lamlaştırmakla birlikte askeri diktatörlüğe karşı mücadelede ve de-
mokratik halk devriminin uzun vadeli hedeflerine uygun olarak, böy-
lesi bir muhalefet cephesi örgütlenmesi görevlerinin de olduğunu 
unutmamalı, bu göreve ilişkin hazırlıklara da başlamalıdırlar. Ancak 
böylesi bir kavrayışla sorunlar ele alındığında ilk kazanan cunta ol-
makla birlikte son kazanan, iyi ve kazanan, proletarya ve emekçi 
halklar olacaktır.  

EKİM. Sayı 4. 19 Kasım 1982.  
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ANAYASA REFERANDUMUNU  

‘BOYKOT’ EDENLER ÜZERİNE  

 

Engin SADIK.  

(TKKKÖ MYO) KURTULUŞ. Sayı 9. Nisan 1983.   

 

12 Eylül Askeri Diktatörlüğü Türkiye sosyalist hareketini ağır bir 
yenilgiye uğrattı. Kısa denilebilecek bir süre içinde birçok örgüt ağır 
darbeler yedi. Pek çok örgüt 12 Eylül öncesinde sahip olduğu kitle 
ilişkilerini yitirmekle kalmadı, daha dar bir çerçevedeki örgütsel yapı-
ları ve ilişkileri de dağıldı ve yıkıldı. Merkezi önderliklerinden başla-
yarak pek çok yönetici ve kadrolarını kaybettiler. Kısaca askeri dik-
tatörlük pek çok "siyasi hareket" veya “parti”nin örgütsel varlığına ve 
sürekliliğine son verdi. Türkiye ve Kuzey Kürdistan toprakları üze-
rinde siyasal ve örgütsel faaliyet yürütemez bir duruma getirdi. Bu 
duruma giren veya ülkede sınırlı ilişkilere sahip olup onlarla şu veya 
bu düzeyde ilişki sürdürmeye çalışan örgütlerin hemen hepsi ülke 
dışında varlıklarını sürdürmeye çalıştılar ve çalışıyorlar. Yayın çı-
karma gibi faaliyetler de dâhil olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulu-
nuyor, hatta Cuntanın karşısına “devrim alternatifini dikmek” için 
“Cephe” oluşturanlar bile var.  
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Bu durumda ülkedeki siyasi ve örgütsel süreklilikleri kesintiye uğ-
rayan veya çok cılız, örgütlü denemeyecek bir düzeyde ülkede ilişki-
lere sahip olan bu hareketler, esas olarak yurtdışında çıkardıkları 
yayınlarıyla ideolojik-teorik faaliyetlerini sürdürmeye çalışmakta, 
,çeşitli sorunlara ilişkin görüş ve tutumlarını ortaya koymaktadırlar. 
Bu noktada Kurtuluş açısından sorun bu hareketlerin ileri sürdükleri 
görüşlerle ilgili veya kendi aralarındaki tartışmalara ülke içinden ge-
cikerek katılmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ama gecikerek de 
olsa Kurtuluş bu hareketlerle tartışacaktır, tartışmalıdır. İşte buz bu 
yazımızda üzerinden 6 ay geçmiş olsa da 7 Kasım’da yapılan Ana-
yasa Referandumuna ilişkin çeşitli örgütlerin aldıkları tavırları ve 
bunların sonuçlarını tartışacağız.  

7 Kasım'daki anayasa referandumu karşısında alınan tavırlar bi-
zim açımızdan ilginç ve biraz da beklenmedik bir tabloyu sergile-
mektedir. Bu tablonun “ilginç ve biraz beklenmedik” oluşuna yol 
açan yanı “boykot” taktiğinin 79 seçimlerinde bu taktiği savunanların 
yanı sıra yeni örgütlerce de savunulması, 'boykot" taktiğinin daha 
çok ve geniş taraftar bulmasıdır. Sosyalist hareketi oluşturan grup 
ve örgütlenmelere egemen olan anlayış ve çeşitli olumsuz ge-
lenekler hatırlandığında bu durumun bir sürpriz olmadığı haklı olarak 
ileri sürülebilir. Ama biz, bizimle birlikte herkesin, Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan’da yaşayan ve siyasi mücadele içince bulunmuş olan her-
kesin 12 Eylül’ü gördüğünü ve yaşadığını, karşı-devrimin saldırıları 
sonucunda uğranılan ağır yenilgiden çeşitli dersler çıkaracağını 
umuyorduk. Kısaca 12 Eylül sonrasında her şey 12 Eylül öncesin-
deki gibi olamazdı, olmamalıydı. Biz olumlu doğrultuda gelişmeler 
umut ederken, tersine gelişmeler ortaya çıkmakta. Tabii bu durumu 
da karşı-devrimin zafer günlerine, yenilgi dönemine özgü ve doğal 
gelişmeler olarak kabul etmek gerekir. Dolayısıyla durum sadece 
"eski tas, eski hamam" değil, "eski hamama, yeni tas”lar katılmış. 12 
Eylül’den herkes aynı şeyleri öğrenecek ve kavrayacak değil ya. 
Kimine “boykot” taktiğinin faydalarını kavratmış, kimine de “MSP’nin 
faşist” olduğunu göstermiş! Toplumun farklı sınıflara bölünmüş ol-
duğu gerçeğinden hareketle yaşanan olaylardan herkesin aynı ders-
leri çıkarması, aynı gerçekleri görmesi beklenemez elbette. Her sınıf 
başka dersler çıkaracak, başka gerçekleri görecektir. 12 Eylülden 
proletaryanın çıkaracağı derslerle ve kavradıkları ile küçük-
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burjuvazininkiler tabii ki aynı olamaz. Anayasa referandumu karşı-
sında alınan tavırların ortaya çıkardığı tablonun hatırlattığı ilk gerçek 
bu.  

Hatırlanacağı gibi "boykot" taktiğinin savunulması ve uygulanma-
sı Türkiye sosyalist hareketi için yeni bir sorun. 7 Kasım referandu-
mundan üç yıl önce Ekim 1979’da yapılan kısmi senato seçimlerin-
de de bazı hareketler (Devrimci Yol, Halkın Kurtuluşu, Devrimci Hal-
kın Yolu vb.) boykot taktiğini savunmuşlar ve uygulamışlardı. Yine o 
zamanki boykot taktiğinin ileri sürülen gerekçeleri şu noktalarda top-
lanıyordu:  

1- Siyasi özgürlüklerin varlığından ve burjuva demokratik bir par-
lamentonun varlığından söz edilemez. 

2- Ülkede sıkıyönetim vardır. 

3- Kitleler CHP'den umutlarını kesmektedirler. 

4- Kitlelerin doğrudan siyasi mücadelesi yükselmektedir. 

Oysa bu gerekçelerle boykot taktiğinin savunulması mümkün de-
ğildir. Ve bunlar ısrarla ve kendi içinde tutarlı bir mantıkla savunul-
duğu takdirde, boykot, Komünistlerce belirli koşullarda başvurulan, 
başvurulabilecek bir taktik değil, her zaman ve her koşulda siyasi ik-
tidarı alıncaya kadar uygulanması gereken değişmez bir tavır haline 
gelirdi. Çünkü sorun parlamentonun tarihi olarak zamanını doldur-
ması değil, siyasi olarak da zamanını doldurup doldurmadığı sorunu 
idi. Yani proletarya ve diğer emekçi sınıfların parlamentonun gerçek 
niteliğini ve işlevini kavrayıp kavramadıkları, seçimlerin burjuvazinin 
emekçi sınıfları aldatmasını sağlayan bir araç olduğunu kavrayıp 
kavramadıkları idi. Kitlelerin bu gerçekleri kavramaları demek, bu 
kurumların sadece tarihi olarak değil, siyasi olarak da zamanını dol-
durmaları demekti. Bu durumda proletarya ve diğer emekçi sınıflar 
güçlü bir devrimci atılım içine girerek bu kurumların işlemesini en-
gellemeye ve kendi kurumlarını oluşturmaya girişirlerdi. Bu durumu 
Lenin en özlü ve açık bir şekilde şöyle açıklıyordu:  

“Boykot, doğrudan doğruya eski rejimi devirmeyi, ya da en azın-
dan, saldırı devirmeye yetecek ölçüde güçlü olmadığı durumda, o 
kurumu kuramayacak, onu işletemeyecek ölçüde zayıflatmayı he-
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defleyen bir mücadele aracıdır. Sonuç olarak boykotun başarılı ol-
ması için, eski rejime karşı doğrudan bir saldırı, ona karşı bir ayak-
lanma ve birçok durumda, ona karşı kitlesel başkaldırmış - bu tür-
den kitlesel başkaldırma ayaklanmayı hazırlamanın koşullarından 
biridir- olması gerekir. Boykot eski düzenin tanınmasının reddidir. 
Yani boykot, ifadesini örgütlerin sloganlarında ve halkların şiarında 
değil, eski sistemin yasalarına kafa tutan, yasadışı olsa bile sistemli 
bir biçimde gerçekten var olan yeni kurumlar vb. yaratan halk kitlele-
rinin hareketinde bulur. Böylelikle boykotla geniş bir devrimci yükse-
liş arasındaki ilişki açığa çıkar: Boykot, mevcut kurumun yalnızca 
örgütlenme biçimini reddeden bir mücadele aracı değil, aynı za-
manda onun varlığını da raddeden bir mücadele aracıdır. Boykot es-
ki rejime karşı açık savaş ilanı, onun üzerine doğrudan bir saldırıdır. 
Geniş bir devrimci yükseliş olmadan ,... eski yasallık sınırlarının dı-
şına taşan bir kitlesel huzursuzluk olmadan başarılı bir boykot diye 
bir sorun olamaz." 

Görüldüğü gibi sorun ne söz konusu kurumun gerici niteliği ve 
boyutlarına, ne de ülkede baskı ve terörün az veya çokluğuna bağlı-
dır. Sorun tamamen kitlelerin bilinç ve örgütlenme düzeyine, ülkede 
eski rejimi devirecek veya onun çeşitli kurumlarını işletmeyecek ve 
zayıflatacak geniş bir devrimci mücadelenin yükselmesine ve varlı-
ğına bağlıdır. 1979 Ekim'in de Türkiye'de böyle bir durumun olmadı-
ğı her gören göz için aşikârdı.  

Bu koşullarda Kurtuluş bağımsız proleter sosyalist adaylar çıka-
rarak seçimlere katıldı. Devrimci-Yol, Halkın Kurtuluşu, Devrimci 
Halkın Yolu gibi gruplar da seçimleri boykot ettiler. Seçimler 29 ilde 
yapılan kısmi senato seçişleri olmasına rağmen katılım oranı bekle-
nenden de yüksek oldu: %70.27. Bu durun kitlelerin parlamentodan 
henüz umutlarını kesmediklerini en açık ve somut olarak gösteriyor 
ve boykot taktiğinin yersizliğini ve yanlışlığım ortaya koyuyordu. 
Ama "dar kafalı" ve “geveze” boykotçular bu gerçeği görecek du-
rumda değildiler. Onlar çok ilginç hesaplamalarla, sayıları bölüp 
çarparak, toplayıp çıkararak "zaferlerini" ilan ettiler! Seçimlere katı-
lım %70 değil %55 idi ! Topumun yarısına yakını kendilerini izlemiş-
ti! Milyonlar onlarla birlikte idi ! Marksizm-Leninizm’in ilkelerinden ve 
gerçeklerinden kaçanlar matematik biliminin "engin marifetlerine" 
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sığınmaya ve onların yardımlarıyla kendilerini kurtarmaya çalıştılar. 
Daha doğrusu kendilerini ve taraftarlarını aldatmaya çalıştılar. Çün-
kü ileri sürdükleri gerekçelerin altında yatan gerçek neden ve bu 
hareketlerin gerçek korkusunu daha bu tartışmaların başlangıcında 
Kurtuluş ortaya koymuştu: Kendilerini “iktidar alternatifi” görecek 
kadar güçlerini abartan, kendilerini dev aynasında görenlerin gerçek 
güçleri ve durumları ortaya çıkacaktı. İşte, amaç bu gerçeğin ortaya 
çıkmasını engellemekti. Nitekim engellediler de! Ama bu gerçek 
nasıl olsa ortaya çıkacaktı. Aradan bir yıl geçmeden gelen askeri 
diktatörlük karşısında bu “güçlü” gruplar bir kaç ay içerisinde perişan 
oldular, bütün diğer sol gruplarla birlikte. Bunda şaşılacak bir yan 
yok elbette. Biraz şaşılacak bir yan varsa eğer, ülke içinde tutuna-
mayıp ülke dışına çıkmak zorunda kalan bu grupların bugün hala 
ülke dışından boykot diye çığlıklar atmalarıdır. Olan-bitenden beş, 
kuruşluk ders almamalarıdır. Bu grupların hâlâ Marksizm-
Leninizm’in ismine sığınmaları, bu isimden medet ummaları boşuna 
değil midir? 

79 Ekim’inde olmayan boykot koşullarının varlığından 82 Ka-
sım’ında hiç söz edilemezdi. Askeri diktatörlüğün saldırıları sonu-
cunda ağır bir yenilgiye uğramış olan sosyalist hareketin durumu 
ortada idi. Proletarya Hareketinin ve Kürtlerin ulusal kurtuluş hareke-
tinin durumu ortada idi. Dolayısıyla bu koşullarda Kurtuluş Referan-
duma ilişkin tavrını şöyle saptamıştı: 

Askeri diktatörlüğe karşı ne proletaryadan ne de diğer emekçi sı-
nıflardan kitlesel olarak ciddi bir tepkinin, başkaldırının henüz gö-
rülmediği bugünkü koşullarda, aktif kitle mücadelesinin her türlü 
biçimini hayata geçirerek yürütülme durumunda olan "boykot" politi-
kası uygulanamaz.  

Örgütümüzün güçsüzlüğü, kitlelerden tecrit olma durumu ve özel-
likle proletarya içinde henüz sağlam mevziler elde edememiş olması 
gibi öznel koşullar bir yana, toplumdaki sınıf ilişkilerinin nesnel du-
rumu ve niteliği de boykot politikasına uygun değildir. Askeri dikta-
törlük hala toplumdan geniş bir destek almayı sürdürmektedir. Her 
ne kadar bu destek ilk günkü gibi değilse de, her ne kadar azalmak-
ta ise de henüz sınıf ilişkilerinin nesnel durumunun referandumun 
engellenerek, bu anayasanın yürürlüğe girmesini önleyebilecek bir 
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noktada olmadığı açıktır. Dolayısıyla görevimiz referanduma ka-
tılarak ve "HAYIR" diyerek proletarya ve diğer emekçi kitleleri askeri 
diktatörlüğe karşı mücadeleye hazırlamaktır. Bugünkü koşullarda 
askeri diktatörlüğün verdiği ve kitlelerinde kabullendiği "oy kullanma 
hakkını" kullanarak, bu oyları askeri diktatörlüğe karşı bir silaha, 
mücadele aracına dönüştürmek durumundayız. Bunu gerçekleş-
tirebildiğimiz ölçüde, yarın kitleler daha ileri mücadele araçlarını 
kullanmaya, daha sert mücadele biçimlerini uygulamaya hazır bir 
duruma geleceklerdir. “(Anayasa Tasarısı Üzerine.) 

79’DA NE İSE 82’DE DE O.    

Aslında bu ara başlık durumu tam olarak yansıtmıyor. 82’deki 
boykotun gerçek nedeni her ne kadar 79'daki gibi gerçek güçlerin ve 
durunun ortaya çıkmasını engellemek ise de, durum iki noktada 
farklılık gösteriyor. Birincisinden daha önce söz ettik. Bu tavra katı-
lanların sayısında artış var. İkincisi ise daha da ilginç. Bazı gruplar 
79'dan aldıkları derslerle daha da akıllı ve kurnaz olmuşlar! Öyle bir 
tavır takın, öyle bir taktik belirle ki, kaybetme ihtimali olmasın. Yazı 
da gelse sen kazan, tura da gelse sen kazana. Ve aynı zamanda bu 
öyle bir tavır, öyle bir çağrı olsun ki, Marksizm-Leninizm’e açıkça 
ters düşmemiş olursun. En azından lafızda.! Bu durumda ne yap-
mak, kitlelere nasıl bir çağrıda bulunmak gerekir. Hiç kafanızı yor-
mayın! Bunu bulsa bulsa popülist sosyalistler bulur ve “cephe”yi de 
ikna ederler. Devrimci Yol şöyle diyor: “"Devrimciler olarak kitlelere 
halkın cuntayı onaylamadığını göstermesi için referandum günü ya 
hiç sandık başına gitmeyerek, ya da eğer bunun koşulları yoksa 
sandığa gidip hayır oyu kullanarak “Cuntaya hayır! Onun anayasa-
sına hayır!” deme çağrısında bulunmalıyız.   

İşte böylece sadece pasif boykotçular, sandığa gitmeyenler değil, 
"hayır" oyu kullananlar da senin çağrına uyar ve referandum sonuç-
ları ne kadar "güçlü" olduğunu gösterir! Her halükarda bu çağrı doğ-
rultusunda davranan çok olacaktır, milyonlar olacaktır. Olmuştur da. 
Al işte, bunların hepsi senin, bu milyonlarca kişi senin çağrın doğrul-
tusunda davrandı, çok güçlüsün! Ama bu "gerçeğe" rağmen bizim 
ve omuzları üstünde bir baş taşıyan herkesin anlayamadıkları ve 
soracakları basit bir soru olacaktır: Ülkede milyonlarca insan senin 
çağrına uyar ve gösterdiğin doğrultuda davranırken sen ne diye ülke 
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dışındasın? Turistik bir seyahatte olmadığını biliyoruz! Gel de bu 
milyonların başına geç! 

Evet, yeter ! Sosyalizm adına ileri sürülen bu saçmalıklara ve dar 
kafalılığa artık bir son vermenin zamanı geldi de geçmedi mi? 

FKBDC NE DİYOR?  

İçinde sekiz örgütün (Devrimci Yol, PKK, TKEP, Acilciler, Emekçi, 
SVP, İşçinin Sesi ve Devrimci Savaş-Başlangıçta Partizan da vardı, 
ancak daha sonra ayrılmış) yer aldığı Faşizme Karşı Birleşik Direniş 
Cephesi (FKBDC)’nin anayasa referandumuna ilişkin tavrını "ibret-i 
alem" için, uzunca bir şekilde FKBDC Yürütme Komitesinin yayınla-
dığı bildiriden alıntılarla gösterelim. Şöyle diyorlar: 

"Bugün ne anayasa tartışmalarında ne de referandumunda Tür-
kiye İşçi Sınıfı ve halklarımız taraf değildir. 

Anayasa tartışmaları, sınırları cuntanın çizdiği bir siyasal arenada 
çeşitli burjuva siyasal güçlerin rol aldığı, işkenceleri, katliamları, pa-
halılığı, işbirliği, sefaleti, zulmü perdeleyen, unutturan bir oyuna dö-
nüşmüş ve bu oyun halklarımıza zorla seyrettirilmektedir. Cuntanın 
sahneye koyduğu bu oyunu, anayasa tartışmalarını bir kenara atıp 
halklarımızın direniş mücadelesini, devrimi yükseltmeliyiz. 

Halklarımızın gerçek ve en önde galen savunucuları olan bizlerin, 
devrimcilerin bugün anayasa diye bir sorunu yoktur. Bugün tüm dev-
rimci, demokratik, yurtsever güçlere düşen görev, devrim güçlerinin 
içinde bulundukları dağınıklık ortamına son verip toparlanarak dev-
rimci demokratik mücadeleyi yeniden örgütleyip yükseltmektir. 

Bizler cephe güçleri olarak… tüm devrimci, ilerici, yurtsever ör-
güt, hareket, grup ve kişileri cuntanın ve egemen sınıfların anayasa 
ve benzeri aldatmacalarıyla oyalanmak yerine düzenin kendisini 
hedef almaya, bugünden Cuntaya karşı birleşik bir direniş mücade-
lesi yaratma ve sürdürme temelinde devrimin mücadelesini örgütle-
yip yeniden yükseltmeye çağırıyoruz. 

Cuntanın anayasasından ziyade cuntaya karşı çıkalım, faşizmi 
demokrasi adına tartışmayı reddedelim. 
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Referandum günü bu mücadelemizin bir parçası olarak  -ister 
sandık başına gidip 'hayır' oyu kullanarak, ister hiç sandığa gitmeye-
rek- 'Anayasaya hayır! Cuntaya hayır!' diyelim " (Altını çizen kendile-
ri.) 

Görüldüğü gibi FKBDC'nin kitlelere ister boykot edin, ister hayır, 
durumunuz hangisine uyar, canınız hangisini çekerse, diye çağrı 
yapmasının nedenleri şunlardır:  

1-) Bu-anayasanın işçi sınıfı ve halklara verebileceği, getirebile-
ceği olumlu hiçbir şey yoktur. Egemen sınıflar kendi aralarında tartı-
şarak egemenliklerini nasıl sürdüreceklerini anayasada ifade ede-
ceklerdir. Dolayısıyla biz bu tartışmalara katılmıyoruz, blz taraf deği-
liz. Bizimle ve işçi sınıfı ve halklarla değil kendi aralarında tartışıyor-
lar.  

Bu gerekçe çocukluk bile değildir ve onun da ötesinde siyasi ola-
rak saflık ve cehalettir. Ne bekliyordunuz yani, anayasa yapılırken 
işçi ve emekçilere hele onların "en önde gelen savunucuları" olan 
sizlere, devrimcilere mi danışacak, tartışacaktı cunta? Küsmeniz için 
bu neden olmamalı! Bu burjuvazi hep böyle yapar, sınıflı toplumlar 
tarihinin en akıllı, becerikli sömürücü, yönetici sınıftır. Kendi ege-
menliğini sağladığı veya yürüttüğü araç ve kuruluşları her zaman 
herkesin, işçi ve emeklilerin de malı veya onayladığı şeylermiş gibi 
sunar ve kabul ettirir.  

Burjuvazinin egemenliği yani diktatörlüğü altında başka türlüsü 
olamaz. Burjuvazi bu oyunlarını ve aldatmacalarını bazan “demok-
rasi” diye yutturduğu koşullarda bu kadar açık-seçik yapmaz, bazen 
de böyle askeri diktatörlüğün çizmeleri altında ezerek yapar. Sınıf 
mücadelesinin mantığı ve yasaları bunu gerekli ve zorunlu kılıyor. 
Yarın biz de işçilerin ve köylülerin anayasasını yaparken burjuvaziye 
danışmayacağız, onlarla tartışmayacağız. Yoksa siz başka türlü mü 
düşünüyorsunuz?  

2- Çok derin anlamı varmış ve bir marifetmiş gibi altını çizerek di-
yorlar ki "devrimcilerin bugün anayasa diye bir sorunu yoktur." İşte 
bunda gerçeklik payı var. TC Anayasası, TC sınırları içinde, yani 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yaşayanların bir sorunudur, onların 
siyasal, toplumsal, ekonomik vb. yaşamlarını ve ilişkilerini etkileye-
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cektir. Ülke dışında olanlar bundan doğrudan değil, ancak dolaylı bir 
şekilde etkilenebilirler. Dostlarımızın bugün böyle Bir sorunları ol-
mayabilir, ama yarın ülkeye dönerlerse, eğer böyle bir niyet ve dü-
şünceleri varsa bu topraklar üzerinle onların da sorunları olacaktır. 
Yarının bu sorununu bugünden dikkate alıp düşünseler iyi olur!  

3- Anayasa tartışmaları esas üzerinde durulması ve teşhir edil-
mesi gereken siyasal, toplumsal ve ekonomik gerçekleri unutturuyor 
ve perdeliyor imiş. Elhak doğru: Cuntanın, burjuvazinin amaçların-
dan biri de bu. Öyleyse sen de tartışmalara bu gerçekleri göstere-
rek, bunları teşhir ederek katıl. Kendini ille de anayasanın hukuki ve 
teknik sorunları ile sınırlı tutmanı isteyen kim? Zaten böyle yaparsan 
komünist propaganda ve ajitasyon yapmamış olursun, tartışmaları-
nın burjuva liberallerin tartışmasından bir farkı kalmaz. Komünistle-
rin asli ve temel görevi hangi sorundan hareketle olursa olsun siyasi 
gerçekleri açıklamaktır, bütün sınıfların devlet ve hükümetle olan 
ilişkilerini ortaya koymak, bu zeminde proletaryayı eğitmektir. Bu 
esas görevi yapmak için anayasa tartışmalarından uzak durmanın 
gereği yoktur. Tam tersine bu tartışmaların göbeğinde olmak, ola-
bilmek gerekir. Bu vesileden yola çıkarak işçi ve emekçilere siyasi 
gerçekleri teşhir etmek gerekir. 

Bu tartışmalara katılındığı takdirde dostlarımızın iki önemli kaygı-
sı var! Birincisi cuntaya politik olarak güç vermek. İkincisi ise cunta-
ya meşruiyet kazandırmak. Eğer anayasa tartışmalarında proletarya 
ve emekçi sınıfların çıkarları doğrultusunda görüş ve düşünceler ileri 
sürülecekse neden cuntaya politik olarak güç verilsin veya meşrui-
yet kazandırılsın. "Kanlı Generaller Darbesi" diye başlanacak bir 
tartışma ne cuntaya politik güç verir, ne de meşruiyet kazandırır. 

Tabii bizim bütün bu söylediklerimiz yasal olanaklarla, yasal ba-
sın ve yayın araçları ile olacak şeyler değildir. Yasadışı basında, 
proletaryanın devrimci sesini rahatça duyurabildiği yeraltı basınında 
olabilecek şeylerdir. Bu yasadışı basının etkinliği ve ulaştığı sınırlar 
ne olursa olsun önemi büyüktür ve mutlaka gerekleri yerine getiri l-
melidir. Bugünkü koşullarda devrimcilerin ve komünistlerin başka 
olanakları yoktur.  
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FKBDC’nin tartışmalara katılmamayı düşündüren alan yasal alan 
ise, yasal basın-yayın olanakları ve araçları ile bu gerçeklerin açık-
lanması mümkün değil, onun için tartışmalara katılmamak gerekir 
derse, daha da büyük bir yanlış yapmış olur. Özrü kabahatinden 
büyük olur. Hem bir yanıyla “yasalcılığa” düşerek, yasal alanla ken-
dini sınırlayarak büyük bir yanlış yapar, hem de diğer yandan koşul-
lar ve olanaklarne olursa olsun bu alandan yararlanma çabalarını 
zorlamamakla, anlayış olarak bunu reddetmekle yanlış yapmış olur. 
Soruna böyle yaklaşıldığında bu iki yanlış aynı zamanda yapılmış 
olur. 

4- Derler ki, bu tartışmaları bir kenara itip, biz işimize bakalım! Af-
federsiniz, nedir sizin işiniz, dünya yıkılsa umurunda olmayacak, 
aman bir taş da benim dükkâna, camekana gelmesin de ne olursa 
olsun beni ilgilendirmez, ben işime bakarım diyen bir esnaf mısınız 
siz? Haşa!  İşimiz devrim yapmak. “:halklarımızın devrim mücadele-
sini yükseltmeliyiz." Acaba bu mücadele nasıl yükselir? Bu ülkede 
burjuvazi bir anayasa yapmaya çalışıyor, yani sınıf egemenliğini, 
kendi düzenini kalıcı kılan kurallar bütününü oluşturuyor. Bunun na-
sıl olacağını tartışıyor. İşçi ve emekçiler de dinliyorlar. Sınıf bilinçleri 
olmadığından veya geri ve örgütsüz olduklarından dolayı bu tartış-
maların kendilerinin hayrına olduğunu düşünen çok, hem de pek 
çok. Ve bu tartışmaları dinleyip, izleyip "irşad olan" bu insanlar 7 
Kasım günü sandıklara gidip, "bu cunta ve anayasa iyidir" deyip, 
%90’ın üzerinde bir ezici çoğunlukla oy kullanıyorlar. Bu hazretler de 
ülke dışından buyuruyorlar ki, “biz taraf değiliz, bizim böyle bir soru-
numuz yoktur. Bizim işimiz devrim yapmak, mücadeleyi yükseltmek-
tir!” Herhalde bu "devrim" dediğiniz şeyi işçi sınıfıyla, kitlelerle yap-
mayı düşünüyorsunuz, safiyane niyetiniz bu! Bu durumda kitlelerin 
siyasi bilinç ve örgütlenmelerini geliştirmek zorundasınız. Kitlelerin 
ezici bir çoğunluğu, hele de politik unsurların tamamı belirli bir so-
runla ilgilenirken, bu sorunla ilgili tartışırken, çeşitli, görüş ve düşün-
celeri izler ve etkisi altına girerken, siz nasıl bu sorunla ilgilenmeme 
tavrında olabilirsiniz? Bu kitleleri nasıl örgütleyip, mücadeleye sevk 
edeceksiniz? Bugün anayasa tartışılıyor sizi ilgilendirmiyor. Yarın si-
yasi partiler ve seçim yasaları tartışılıyor, hele bunlar sizi hiç ilgilen-
dirmez. Gelip yasal parti kurup seçimlere katılacak haliniz yok ya! 
Öbür gün sendikalar yasası tartışılır bu durum ve mantık içinde yine 
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sizi ilgilendirmez vb. vb... Bu ülkede ve toplumda olan biten hiçbir 
şeyin sizi ilgilendirmesi mümkün değil. Mantığınızın en tutarlı ve 
tastamam anlamı bu. Sorunu böyle ortaya koyunca "işi abese iterek 
tartışıyorsunuz” diye feryat etliğinizi duyuyor gibiyiz. Ama feryadınız 
boşuna! Bize bağırmayı bırakan da bulunduğunuz yere bakın, sizi 
oraya biz itmiyoruz, siz kendiniz "abes" bir noktada ve durumdası-
nız. Size göstermeye çalıştığımız da zaten bu durumunuz. 

5- Gelelim kitlelere yapılan "ister boykot edin, ister hayır deyin" 
çağrısına. Her şeyden önce bu çağrı yukarıda "abes" niteliğini belirt-
tiğiniz ve eleştirdiğiniz ilgisizliği ve aldırmazlığı yansıtıyor. Bu tavırla 
arasında bağ kurulabilecek tek sınıf küçük-burjuvazidir. Onun da 
dünya yıkılsa umurunda olmayacak, beni ilgilendirmez, ben işime 
bakarım diyen bezirgân kesimidir. 

İkincisi bu tavır politik olmayan, politikayla ilgisi olmayan, genel 
olarak toplumun en geri tabakalarının tavrına uygun düşer, ancak 
onlara hitap eder. Pörsümüş, yılgın, hiçbir mücadele gücü ve yete-
neği olmayan tabakalara. Canınız nasıl isterse veya durumun han-
gisine uygunsa öyle davranın! Mücadele azmi ve gücü olanlara böy-
le seslenilir mi? Seslenilemez elbette. Boykottan komünistler daima 
"aktif boykot"u anlarlar. Boykot dendiğinde anlatılan budur. “Pasif 
boykot” teslimiyetin ve yılgınlığın bir belirtisi ve göstergesidir ancak. 
Bunun ise desteklenecek, teşvik edilecek ve sahip çıkılacak bir yanı 
yoktur. Tabii ki komünistler açısından. Biraz da endişeyle olsa gerek 
"boykot' sözcüğü kullanılmıyor, "isterseniz sandık başına gitmeyin" 
deniyor, durumunuz hangisine uygunsa öyle davranın, siz bilirsiniz!! 
Kullanılan bu ifadeler bile kimlere seslenildiğini, bu seslenilenlerin 
politik durumunu ve mücadele gücünü açıkça ortaya koyuyor. Üze-
rinde daha fazla söze gerek yok! Alın bu yoz ve yılgınlar sürüsü si-
zin olsun, komünistlerin ve devrimci proletaryanın onlarla bir işi yok.  

Üçüncüsü, böylesi bir tavır FKBDC'nin kendi içinde referanduma 
ilişkin farklı görüşlerin bulunmasından dolayı da olabilir. Çünkü 
FKBDC içinde yer alan SVP ve İşçinin Sesi sandık başına gidip “ha-
yır” denmesinden yanadırlar. Bu konuda görüşlerini açıklıkla ortaya 
koyuyorlar. Bu durumda "cephe" içinde iki farklı tutum görülmekte-
dir: "boykotçular" ve "hayır" diyenler. Aslında bun lar birbirinden son 
derece farklı iki tutumdur. Eğer FKBDC bu ikisine birden "Cephe’nin 
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birlik ve bütünlüğü" adına sahip çıkmışsa özrü kabahatinden büyük 
olur! İnsanlar haklı olarak cuntanın karşısına "devrim alternatifini dik-
mek” üzere kurulduğu ilan edilen "cephe'nin ciddiyetinden kuşkuya 
düşerler. Hiç kuşkusuz devrim yapmak, anayasa referandumu kar-
şısında bir tavır saptamaktan çok daha büyük, karmaşık ve ciddi bir 
olaydır. İlk somut siyasal bir sorun karşısında bu kadar, birbirinden 
farklı noktalara düşenler ve daha da kötüsü iki tavıra birden sahip 
çıkıp "birlik ve bütünlüklerini" böylece koruma yoluna başvuranlar 
yarın daha ciddi ve karmaşık sorunlar karşısında kalınca ne yapa-
caklardır? Meraka değer. 

Ancak biz bunun böyle olduğu kanısında değiliz. Devrimci Yol*un 
kendi bağımsız tavrını görmek yüreğimizi ferahlatıyor (!) ve "cep-
he"nin ciddiyetinden kuşkuya düşmek için şimdilik bir neden görmü-
yoruz: FKBDC'nin "ister sandığa gitmeyin, ister gidip hayır oyu kulla-
nın" diyen çağrısı ve tavrın gerçek mucidi ve sahibi Devrimci 
Yol'dur. Siyasal tarihimize geçecek bu tavrın patenti Devrimci 
Yol'undur, yani küçük-burjuva sosyalizminin, popülizmindir. 

79'daki boykot tavrının olduğu gibi şimdi daha da geliştirilen bu 
tavrın esas gerekçesinin mevcut durumun ve güçlerin net bir şekilde 
ortaya çıkmasını engellemek olduğunu belirtmiştik. Oysa sadece 
"hayır" dense de oldukça “güçlü” görünülebilirdi. Çünkü anayasa; 
sadece komünistler ve devrimciler değil başka çeşitli güçler ve 
akımlar da karşı çıkacak, "hayır* diyeceklerdi. Nitekim 1,5 milyondan 
fazla kişi hayır dedi, popülistlere bu kadar yetmez ! Onlar daha "bü-
yük"dürler, daha “güçlü”dürler. 

Bilindiği gibi referandum sonuçları kimin gerçekten güçlü olduğu-
nu ortaya koydu. Bu zaten bilinen ve açık bir gerçekti. % 90’ın üze-
rinde bir katılım ve katılanların % 90'ınından fazlasının oyu "evet" 
idi. Bu oranlar cuntanın bile beklentilerini aşıyordu ve cunta için bir 
zaferdi. 

Boykotçu grupların bu durumu ve referandumun sonuçlarını nasıl 
kavrayıp yorumladıklarını henüz bilmiyoruz. Yayınlarında bir şeye 
rastlamadık. Ancak yurtdışında çıkan ve Devrimci Yol’a FKBDC'ye 
olan "sempatisi bilinen" Demokrat Türkiye dergisinin referandum so-
nuçlarına ilişkin manşeti ilgi çekici ve 79 seçimlerinden sonra boy-
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kotçuların değerlendirmelerini ve aritmetik hesaplarını hatırlatıyor. 
Bu derginin 1. sayısının manşeti şöyle: "Oylamaya 2 milyon Hayır 
dedi, 3 milyon katılmadı, 18-21 yaş arası 4 milyon genç yine oylama 
dışı bırakıldı. Siyasal kovuşturmaya uğrayanlar seçmen kütüğüne 
yazılmadı." 2+3 eder 5 milyon, oy kullanamayan 4 milyon genç de 
bizden (!) sayılır. Etti 9 milyon. Buna yurtdışında yaşayan 2 milyonu 
da biz ekleyelim, eder 11 milyon. Derginin verdiği “hayır” oyu mikta-
rında ufak bir yanlışlık var… hayır oylarının miktarı 2 milyon değil 
1.5 milyon, yani üçte bir arttırma olmuş olur. O kadar. Bunun yerine 
“siyasal kovuşturmaya uğrayanları” koyduğumuzda gene yekûn 11 
milyona ulaşmış olur! Cuntanın aldığı 17 milyon oya karşılık, karşı-
sında olan oy miktarı da böylece olur 11 milyon! Hiç de az değil, 
gözü olanın gözü çıksın! Devrimci Yol ve FKBDC kaybetme ihtimali 
olmayan bir oyuna girdi ve kazandı. Kumarbazın bu kadar akıllı ve 
kurnaz olanı "yazı da gelse kazanır, tura da gelse kazanır." Bu ince-
likler ve kurnazlıklar sosyalizm adına yapıldığı sürece kaybeden de 
sosyalizm oluyor. Bizim de görevimiz proletaryaya ve halklarımıza 
bu tavır ve yöntemlerin proletarya sosyalizmiyle bir ilgisinin olmadı-
ğını açıklamak ve gerçekleri ortaya koymaktır. Proletarya sosyalizmi 
bir yana küçük-burjuva sosyalizmi ve popülizmi bir yana, bunlar iki 
ayrı dünyadır, dün de öyle idi bugün de öyledir, yarın da öyle ola-
caktır.   

TDKP NE DİYOR?  

TDKP-MK imzasıyla Ağustos 1982’de yayınlanan bir bildiriden 
TDKP/Halkın Kurtuluşu’nun “boykot” çağrısını ve gerekçelerini öğ-
reniyoruz. Şöyle diyor TDKP-MK: 

“Faşist diktatörlük sözde en demokratik anayasa bile yapılsa, o 
kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur Halkımız, faşist diktatörlüğün 
var olduğu şartlarda bir takım demokratik hakların anayasa maddesi 
haline getirilmesinin hiçbir işe yaramadığını bizzat kendi tecrübesi 
ile görmüştür. 1961 Anayasası kısmen böyle idi.  

Tüm emekçiler generallerin Anayasasına hayır dese dahi, gene-
raller, bu anayasanın onaylandığını göstermek için hileli yollara baş-
vuracaklardır... Tüm halkımız el ele vermeli omuz omuz hareket 
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etmeli ve bu anayasa oylamasını boykot etmelidir. Ve faşistler bu 
anayasanın halk tarafından kabul edilmediğini gizleyememelidirler. " 

TDKP'nin bu tavrı tam da "sol çocukluk" diye nitelendirilmesi ge-
reken bir tavır ve bu kadar kısa bir paragrafta Marksizm-Leninizm’e 
ters bu kadar çok laf etmek kolay değildir. Bu da bir marifettir, opor-
tünizmin marifeti. 

TDKP’nin “Boykot” gerekçeleri şunlar: 

1- ülkede faşist diktatörlük vardır ve “faşist diktatörlük altında 
sözde en demokratik anayasa bile yapılsa, o kağıt üzerinde kalmaya 
mahkûmdur.” Peki, burjuvazinin faşist diktatörlük dışında herhangi 
bir diktatörlüğünde de durum aynen öyle değil midir, her şey kâğıt 
üzerinde kalmaz mı? Kâğıt stoklarının ve matbaalarının 9/10’u bur-
juvazinin elinde iken basın özgürlüğünden söz edilebilir mi? vb..vb. 
Yani şu veya bu biçimiyle burjuva devletin, burjuva diktatörlüğünün 
olduğu bir ülkede "en demokratik anayasa" kâğıt üzerinde kalmaya 
mahkûmdur. Bu gerçek sadece faşist diktatörlüğe özgü değildir. 
Faşist diktatörlükte bu durum daha ileri noktalara ve açık biçimlere 
varır, o kadar. Çarlık otokrasisinin hüküm sürdüğü Rusya'da veya 
gerçekten faşist diktatörlüğün olduğu Bulgaristan'da komünistler bu 
durumu boykot gerekçesi kabul etmişler midir?  

2 – Derler ki 1961 Anayasa’sının geçerli olduğu faşist diktatörlük 
koşullarında demokratik hakların anayasa maddesi haline getirilme-
sinin hiçbir işe yaramadığı tecrübeyle görülmüştür, sabittir. Elbette 
demokratik hakların güvence altına alınması, onları burjuvanın ana-
yasasına yazmaktan geçmez. Bu hakların güvencesi proletaryanın 
ve emekçi kitlelerin bilinci ve onlara sahip çıkması, onları kullanması 
ve savunmasıdır. Bu durum olduğu ölçüde burjuva onları zorunlu 
olarak anayasasına yazar, orada yani kâğıt üzerinde yazılı kalması 
için de her türlü tedbiri almaya çalışır, kullandırtmamaya çalışır. 
Kâğıt üzerinde kalması bile tehlike ve sakınca arz ediyorsa gücü 
yettiği ilk fırsatta o kâğıdın üzerinden de silmeye çalışır. Kısacası 
sorun kitlelerin bilinç ve mücadelesi sorunudur. Bu hak lar anayasa 
maddesi olmasa da eğer kitleler bunları kullanabilecek bir bilinç ve 
örgütlülüğe ulaşmışlarsa yasal sınır ve yasak dinlemeden kullanırlar.  
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Bu hakların varlığının anayasa ve yasalarda ifadesini bularak 
burjuvazi tarafından da kabullenilmesi proletarya ve emekçi kitleler 
açısından kazanılmış bir mevzidir. Mücadele daha iyi ve elverişli 
koşullarda ve olanaklarla sürdürülebilir. Proletaryanın demokrasi 
mücadelesinin bir anlamı da bu değil midir? Lenin'in sözleriyle ifade 
edecek olursak: "Marksistler, anarşistlerden farklı olarak, reformları, 
yani isçilerin durumunda, eskiden olduğu gibi, iktidarı egemen sını-
fın ellerinde bırakan ıslahatı kabul ederler... Kapitalizm devam edi-
yorsa reformların ne devamlı ne de ciddi olamayacağını anlayacak 
olan işçiler, ücretli köleliğe karşı daha dirençli bir mücadele sürdür-
mek amacıyla yararlandıkları ıslahat için mücadele ederler." 

1961 Anayasası’nın geçerli olduğu koşullarda yaşanan tecrübe 
sadece Marksizm’in en genel ve temel ilkelerinden biri olan “burjuva 
diktatörlüğü altında demokratik hakların kâğıt üzerinde kalması” 
gerçeğini göstermekle kalmamıştır. TDKP’nin anlayamadığı kavra-
yamadı bir gerçeği, bu mevzilerin, bu hakların anayasa ve yasalarda 
tanınmış olmasının yarattığı faydaları, olanakları da göstermiştir.   

Öyle ki bu satırlarda tersini söyleyen TDKP bile bildirisinin so-
nunda "özgür sendika kurma hakkı” talep ederken bu gerçeği, belki 
de farkında olmadan "itiraf" etmektedir! Madem bu hakların anayasa 
ve yasalarda ifade edilmesinin bir anlamı yok, TDKP ne diye bunları 
talep etmektedir? 

3- Tüm emekçiler anayasaya hayır dese bile cunta hileli yollara 
başvurarak, sahtekârlıklar yaparak bu anayasanın onaylandığını ilan 
edebilirmiş. Ancak, boykot edilerek cuntanın hilekârlığının önüne 
geçmek mümkün olabilir ve gerçek gizlenemez.  

Yukarıda değindiğimiz ideolojik siyasi gerçeklerin "tutarlılığına" 
uygun olarak oylamanın pratik yanlarına ilişkin ancak bu kadar "tu-
tarlı" ve "akıllı" gerekçelerle boykot çağrısı yapılabilirdi! Her şeyden 
önce burjuvazi ve onun generallerinin sizin zannettiğiniz kadar aptal 
olmadığını görmenizde fayda var. Eğer “tüm emekçiler” bu anayasa-
ya hayır derse, bu anayasa büyük bir çoğunlukla reddedilmiş olur. 
Ve sonuç hem siyasi olarak, hem de pratik olarak öyle kolayca ters 
yüz edilemez. Burjuvazi ve onun generalleri toplumun, "tüm emekç i-
lerin'' bu eğilimlerini, içinde bulundukları bu durumu dikkate almak 
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zorundadırlar. Bu kadar zamandır toplumu yöneten bu sınıfı ve in-
sanları biraz daha ciddiye alsanız iyi olur! Düşmanı bu kadar kü-
çümsemeyin. Aynı zamanda “tüm emekçileri” de bu kadar küçüm-
semeyin. “Tüm emekçiler” sandığa gidip hayır oyu verdikten sonra 
referandumun sonucunun tam tersinin açıklandığını görünce hiçbir 
şey yapmazlar mı?  

Her halde biz yanılmışız deyip evlerinde otururlar, fabrika ve iş 
yerlerinde sakin bir şekilde çalışmaya devam mı ederler acaba? 
"Tüm emekçilerin" cuntaya ve onun anayasasına hayır oyu vermele-
rinin ileri bir siyasi bilinç ve örgütlülük gerektirdiği basit bir gerçektir. 
Oylarının sonucunun tam tersine açıklanması bu siyasi bilinç ve 
örgütlülük içinde bulunan kitlelerin hiçbir tepkisine yol açmaz mı? 
Kendinize “komünist” sıfatı yakıştıran sizler bu gerçekleri görmüyor 
veya düşünmüyor olabilirsiniz ama bunu sizden başka herkes düşü-
nür ve dikkate alır. B arada bir yandan küçümsediğiniz ve ciddiye 
almadığınız düşmanı bir yandan da çok büyütüyorsunuz! “Tüm 
emekçiler” yani toplumun çoğunluğu, milyonlarca kişinin oylarının 
sonucu pratik olarak da öyle kolayca tam tersi gösterilemez, ilan 
edilemez. Cunta iyiden iyiye sizin gözünüzü yıldırmış, gücünü ve 
olanaklarını kadir-i mutlak görüyorsunuz neredeyse” Böyle bir tutu-
ma siyasi bir tavır olarak Cuntanın girebileceğini sanmadığımızı 
belirtmiştik, ama zaten pratik olarak bu o kadar kolay değildir. Bunun 
tümüyle olanaksız olduğunu söylemiyoruz elbette. Hele cuntanın ne 
dolaplar çevirebileceği, ne sahtekârlıklar, ne hileler yapabileceği ve 
yaptığı gerçeğini görmemek ve bunları göstermemek tavrı elbette 
bizden uzak olsun.    

Ama bunlar başka, toplumu yönetmek ve siyasi mücadele baş-
kadır. Bugün oligarşinin ve onun generallerinin toplumsu sadece 
yalan-dolanla, hile ve sahtekârlıkla yönettiğini sanmak saflıktan da 
öte bir şeydir. Burjuvazinin politikasında bunların yer alması gerçeği 
başka, sadece veya esas olarak bunlarla bir sınıfın egemenliğini 
sürdürdüğünü ve toplumu yönettiğini düşünmek başkadır. Ko-
münistler bu kadar sığ ve dar, gerçeklerden bu kadar uzak olamaz-
lar. 

Bütün bu söylediklerimizin yanı sıra sadece bir hatırlatma için ya-
şanmış bir örneğe değinmekte yarar var. Uruguay’da da askeri dik-
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tatörlük bir anayasa yapılmış ve halkoyuna sunmuştur. Ve Uruguay 
halkı bu anayasayı reddetmiştir. Uruguay'daki askeri diktatörlük re-
ferandum sonuçlarını tersyüz edememiş, sonucu anayasanın kabul 
edildiği doğrultusunda açıklamamıştır. Bunu beceremediğinden mi 
yoksa böyle bir yoldan gitmeyi uygun mu görmediğinden dolayı so-
nuçları doğru bir şekilde açıklamıştır. Orası ayrı bir tartışma konu-
sudur, bilinmez. Ama oylamanın sonucunu gizlememiş veya gizle-
yememiştir, tam tersine göstermemiş veya gösterememiştir. Ama 
bunu dürüstlüğünden ve oylamanın sonuçlarını kabul edip “saygı”  
ile karşıladığından dolayı yapmadığı kesindir. Çünkü oylamanın bu 
şekilde sonuçlanmasından sonra yoluna eskisi gibi devam etmeye 
kalkışınca sandıklara gidip “hayır” oyu veren Uruguay halkı bu kez 
sokaklara dökülmüş kitle gösterileri başlamıştır. “Hayır” oyu veren 
Uruguay halkı bunun ardından kitle mücadelesini yükseltmiştir. 
Bundan daha doğal bir şey de olamaz. 

Sonuç olarak TDKP’nin ve aynı gerekçeyi ileri süren diğer boy-
kotçuların (TKP-B de aynı gerekçeden söz ediyor) referandum so-
nuçlarının Cunta tarafından tam tersi açıklanabileceğinden, oyların 
çoğunluğunun “hayır” olmasına rağmen Cuntanın çeşitli hileler ve 
sahtekârlıklarla veya sadece basit bir açıklamayla oyların çoğunlu-
ğunun “evet” olduğunu göstermesi ve ilan etmesi ihtimalinden bu 
kadar endişe etmeleri yersizdir. 

Bu ülkede insanların çoğunluğu, hele de “tüm emekçiler” anaya-
saya "hayır" desinler de varsın cunta olağanüstü bir "siyasi aptallık 
ve duyarsızlıkla" ve büyük bir beceriyle bu sonucu gizlesin veya tar 
tersini ilan etsin. Hiç endişelenmeyin dostlar, oylar ziyan olur diye 
kaygılanmayın! Keşke böyle bir durum olsa, keşke! Siz hayır oyu 
verecek o çoğunluğu bulun, o "tüm emekçileri" bir bulun, bir de o 
toplumun yönetilmesinden ve siyasi mücadeleden anlamayan bir 
anta bulun, gerisini bize bırakın, komünistlere bırakın! Biz o ülkenin 
altını üstüne getirir, o cuntaya hayatı zehir ederiz! Siz hiç merak 
etmeyin!.. 

TDKP’nin bildirisinde, son bir noktaya daha değinmek istiyoruz. 

 Revizyonistlerin tutumunu eleştirir ve onlara saldırırken TDKP bi-
raz kendini kaybetmiş! Şöyle diyor: “Generaller, senelerden beri AP, 
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MSP gibi faşist partilerin savundukları rejimi kurmuşlardır ve bunu 
sürekli hale getirmeye çalışıyorlar. "TDKP’nin revizyonistlere olan 
öfkesini anlıyoruz, haklı bir öfke denebilir. Cuntayı "Kemalistler” ve 
“gericiler” diye ikiye ayırıp, cuntanın arasına kama sokmaya çalışan, 
cunta içindeki "Kemalistlerden demokratik bir anayasa için medet 
uman T"K"P'ye öfkelenmemek, mümkün değil. Veya anayasa refe-
randumunda "kırmızı oyların" (yani hayır oylarının) zafer kazanma-
sından dem vuran TSİP'e de öfkelenmemek mümkün olmayabilir. 
Bütün bunları anlıyoruz diyelim. Hatta AP’nin faşist parti ilan edilme-
si de yeni ve bizi şaşırtacak bir olay değil. TDKP geçmişte de AP’nin 
faşist olduğunu söylerdi. Bunu da anlıyoruz diyelim. Bütün bunları 
anlıyoruz da MSP’nin faşist bir parti olarak ilan edilmesini anlamak 
biraz zor! Bu gerçeği TDKP 12 Eylül sonrasında görmüş anlaşılan! 
MSP’yi faşist bir parti ilan edip, ardından cuntanın “senelerdir 
MSP’nin savunduğu rejimi” kurduğunu ve bunu sürekli hale getirme-
ye çalıştığını söyleyebilmek için kişi ya da MSP’nin ne olduğunu ve 
neyi savunduğunu hiç ama hiç duymamış ve bilmiyor olması gerekir, 
ya da kendisinin ne söylediğini bilmiyor olması gerekir.  

Bize kalırsa ikincisi söz konusudur. TDKP revizyonistlere saldırır-
ken girdiği “öfke krizi” içinde ne dediğini bilmiyor!  

Bu tür değerlendirmeler ve revizyonistlerle yapılan tartışmalarda 
yapılan böylesi hatalar sadece revizyonistlere kan vermekle kalmaz, 
………. {Burada bir-iki satır okunamamıştır. HznN }… kendilerinden 
olmayan herkese faşist derler” diyen anti-komünistlerin, gericilerin 
ve faşistlerin de son derece işine yarar. Onların yürüttüğü propa-
gandayı haklı çıkartan bir görüntü sağlar. Bu son derece kötü olur. 
Devrimci komünist” isimlerini kendisine yakıştıranlar daha ciddi ve 
dikkatli olmak zorundadırlar.  

TKP-B KİMİN İÇİNDE ERİYOR?  

EKİM'in 5. sayısında TKP-B’nin boykot taktiğini ve gerekçelerini 
eleştirmiştik. Burada onları tekrarlamaya ve yeniden üzerinde dur-
maya gerek yok. Ama TKP-B'nin Kurtuluş''u eleştirirken ağzından 
kaçırdığı bir noktaya değinmekte yarar var. TKP-B’nin maruzatını 
uzunca da olsa aktaralım. Şöyle diyor: " Bizim tavrımızın, anayasa-
ya karşı çıktığı halde Cuntayı meşrulaştırmaktan çekinmeyen hatta 
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anayasaya karşı çıkışı cuntayı meşrulaştıran bir mantıkla yürüten 
burjuva ve küçük-burjuva demokrat kesimlerden farklı olması gere-
kir. Bu farklılığı ilk olarak anayasaya karşı yürüteceğimiz propagan-
dada göstereceğiz. Anayasaya karşı propagandayı faşist cunta ikt i-
darına karşı propaganda ile birleştirip yürüteceğiz.  

Ancak mevcut şartlar da propaganda olanaklarımız ve gücümüz 
alabildiğine sınırlıdır. Bu durumda taktiğimizin cuntayı meşru göste-
rici tehlikelere özellikle kapalı olması gerekir. Bunu sağlayacak olan 
taktik, anayasanın, “referandumun” ve cunta iktidarının her üçünün 
de reddedilmesi tavrını bünyesinde birleştiren boykot taktiğidir. Cun-
tayı meşru göstermeye açık bir taktik yeteri kadar anti-cunta propa-
ganda ile beslenemeyeceğinden, burjuva ve küçük burjuva demok-
ratlarının cunta kuyrukçusu tavrı içinde erimeye mahkûmdur. Dev-
rimci sol saflardan gelen "hayır” sesinin kaderi yazık ki farklı olmaya-
cak, bu ses burjuva ve küçük burjuva demokratlarının ve liberalleri-
nin anayasayı eleştirip cuntayı kutsayan seslerinin gürültüsünde 
boğulmaktan kurtulamayacaktır. " (İşçi Gerçeği, s.l3, sf.11 -12) 

Görüldüğü gibi TKP-B'nin kaygısı anayasaya karşı çıkmakla bir-
likte cuntayı meşrulaştıran, hatta cuntayı kutsayan burjuva ve kü-
çük-burjuva demokratlarının ve liberallerinin içinde erimemek. Öte 
yandan 1TKP-B şöyle demekten de geri kalmıyor: "Referanduma 
katılıp 'hayır' oyu kullanma tavrını, anti-faşist bir tutum olarak görü-
yoruz ve destekliyoruz. Ancak ‘hayır' tavrının mevcut şartlarda doğru 
tutum olmadığını, Anayasayı reddederken cuntanın meşru görün-
mesine kapıyı açık tuttuğunu, “referandum oyununa alet olmayı ge-
tirdiğini belirtiyor ve eleştiriyoruz.  

Her şeyden önce propaganda olanaklarının sınırlılığı ne olursa 
olsun komünistlerin tavrının burjuva ve küçük-burjuva) demokratla-
rının veya liberallerinin tavrından farklı olduğu sonuçta "hayır" dene-
rek aynı çağrı yapılsa da ortaya konulur ve kitlelere anlatılır. Ama bu 
yeterince yapılamasa bile TKP-B her şeye rağmen bu tavrı anti-
faşist bir tavır olarak görüyor ve desteklediğini söylüyor. Öte yandan 
boykot taktiğinin ve boykotçuların tavrının, politikayla ilgilenmeyen, 
toplumun politik olarak en geri, en yoz ve pörsümüş tabakalarının 
"pasif boykotçu", sandığa gitmeyi külfet olarak gören boykotçuların 
tavrı içinde eriyeceği gerçeğine Kurtuluş’un dikkat çekmesi üzerine 
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şöyle diyor TKB-B: "Peki boykot tavrının politik olmayanların tavrı 
içinde erimesi ihtimali yok mudur? Vardır. Kitleler arasında anaya-
saya karşı devrimci siyasi faaliyet yürütülmezse, devrimci bir siyasi 
birikim söz konusu değilse bu ihtimal olgu halini alacaktır." (agd. 
Sf.11) Yani TKP-B boykot tavrının toplumun en geri, pörsümüş ta-
bakaları içinde eriyebileceğini kabul etmektedir. Hele propaganda 
olanaklarının sınırlılığı ile birlikte bunun gerçeğe dönüşeceğini söy-
lemektedir. Bu durumda TKP-B kendi oluşturduğu sakat mantık ve 
anlayış çerçevesinde, kendi oyunuyla yenilen güreşçi gibi tuş olmak-
tadır. TKP-B'nin yürüttüğü mantık sonucunda Kurtuluş hiç olmazsa 
"anti-faşist olurken TKP-B politik bile olamamakta, toplumun politik 
olmayan, en geri, en yoz tabakaları içinde erimektedir! Boykot tavrı-
nın olup olacağı da bundan başka bir şey değildir! 

KÜRDİSTAN'DA NE YAPMAK GEREKİR? 

Bu soruya FKBDC içinde yer alan FKBDC Yürütme Komitesi’nin 
de üyesi olan PKK, yazımızın başında FKBDC'nin tavrını ortaya 
koyarken değindiğimiz ve eleştirdiğimiz şu cevabı veriyordu: "İster 
sandık başına gidip 'hayır” oyu kullanarak, ister hiç sandığa gitme-
yerek “Anayasaya Hayır, Cuntaya Hayır” diyelim, bu tavrın ve çağrı-
nın ne anlama geldiğini ve yanlışlığını yeterince ortaya koyduk. 
FKBDC içindeki ilişkilerden de alışmış olsa gerek (Sosyal şovenlerle 
'devrim ittifakı' yapmak" ve onların Kürdistan sorununa yaklaşımla-
rından etkilenmemek zor olsa gerek) Kürdistan halkı ve Kürdistan 
ulusal kurtuluş güçleri "adına" konuşmaya alışmış olan PKK, 
FKBDC içinde aldığı tavrın yanı sıra şöyle diyor:  

"Ne dün, ne de bugün gündeminde anayasa vb. gibi bir sorun 
olmamış olan Kürdistan halkı açısından anayasa konusunu tartış-
mak isteyenler açıktır ki, ancak sömürgeci faşistlerin tescilli uşakları 
olabilirler…   

"Bu nedenle tüm tartışmalar ve dikkatler sahte anayasa yuttur-
macaları" değil, devrim sorunlarının ve devrim programlarının haya-
ta geçirilmesine yöneltilmelidir. Halklarımızın bu tür tartışmalarla 
oyalanıp, faşizme köle edilmesi oyunlarına göz yumulmamalı, tüm 
halk güçleri devrim için örgütlendirilip ayağa kaldırılmalı-
dır.(Serxwebun- s.9 . Sh.19) 
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Hatırlanacağı gibi yazımızın başlarında FKBDC'nin anayasa tar-
tışmalarında "taraf değiliz" diyerek, bu tartışmaları bir kenara itmek 
gerektiğini ileri süren tavrına değinmiştik. FKBDC’ni kaygısı tartış-
malara katılmakla cuntaya politik olarak güç vermek ve meşruiyet 
kazandırmak idi. Zaten cuntanın bu korkusu bu idi. “Aman devrimc i-
ler, komünistler beni gayri-meşru ilan ederlerse ne yaparım” diye' 
kara kara düşünüyordu. Devrimcileri, komünistleri gayrı meşru ilan 
etmekle kalmayan cunta, onları katlederken, imha ederken bir yan-
dan da bunu düşünüyor olsa gerek. Cuntanın bu açığını yakalayan 
FKBDC tam on ikiden isabet kaydetti. Biz taraf değiliz, bizim anaya-
sa diye bir sorunumuz yoktur diye ilan ederek, cuntayı tecrit etti ve 
bir avuç destekçisi ile kaderiyle baş başa bıraktı. Tavşan dağa küs-
müş, dağın haberi yok! Bu duruş ancak bir “kara mizah” olarak de-
ğerlendirilebilir. 

Anayasa konusunu "tartışma sorununa” yasak koyarken PKK da-
ha da ileri gidiyor, korkunç denebilecek bir suçlamada bulunuyor: 
"Kürdistan halkı açısından anayasa konusunu tartışmak isteyenler 
açıktır ki, ancak sömürgeci faşistlerin tescilli uşakları olabilirler."  

Herhalde PKK'nın kastettiği şu olmalı: bu anayasayı, cuntanın 
hazırladığı anayasayı Kürdistan halkı açısından tartışmak, yani bu 
anayasanın Kürdistan halkı için iyi ve olumlu bir yanı ve anlamı ol-
duğunu ve olabileceğini söyleyebilmek için sömürgeci faşistlerin tes-
cilli uşağı olmak gerekir. Kastedilen ve anlatılmak istenen bu olursa 
yerden göğe kadar haklı ve doğrudur. Çünkü bu anayasa ve oligar-
şinin hazırladığı ve damgasını vurduğu her anayasa Kürt ulusunun 
varlığını tanımaz, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etmesini tanı-
maz, Kürdistan'daki sömürgeci baskı ve zulmü pekiştirmekten, 
"anayasa maddesi" haline getirmekten başka bir şey yapmaz. Bütün 
bunlar doğrudur. Ama bu doğrulardan ve gerçeklerden yola çıkarak 
cuntanın hazırladığı bu anayasayı veya oligarşinin hazırladığı her 
hangi bir anayasayı Kürdistan halkı açısından tartışmak için ancak 
"sömürgeci faşistlerin tescilli uşağı" olmak gerekir” sonucuna ulaş-
mak büyük bir yanlıştır. Komünistler açısından bu tartışma sadece 
mümkün ve gerekli değil, zorunludur. Bu anayasanın ve oligarşinin 
her anayasasının Kürt ulusu diye bir ulusun varlığını tanımadığını, 
Kürdistan diye bir ülkenin varlığını tanımadığını belirterek, bu en 
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temel gerçekleri belirtmekle başlayıp Kürdistan'da sömürgeci baskı 
ve zulmün nasıl anayasaca ifadesini bulduğu, "yasal ve hukuksal" 
temellere oturtulduğunu teşhir etmek zorunlu bir görevdir. Soruna bu 
açıdan yaklaşıldığında vs., bu gerçekler teşhir edildiğinde "sömür-
geci faşistlerin tescilli uşağı” mı olunacaktır? Aynı mantıkla hareket 
edildiğinde bu anayasa veya burjuvazinin hazırladığı her hangi bir 
anayasa Türk işçi sınıfı ve emekçileri açısından tartışıldığında Türk 
işçi ve emekçileri üzerinde nasıl bir sömürü ve baskı sistemi kurdu-
ğunun ortaya konması durumunda oligarşinin veya burjuvazinin 
“tescilli uşağı” olmak gerekir ki, bu anlayışla hiçbir sorun tartışıla-
maz, propaganda ve ajitasyon faaliyeti yürütülemez.  

Soruna böylesi bir yaklaşımın mantıksal sonucunu böyle açıkça 
belirttiğimizde ortaya çıkan "abes duruma" işaret ettiğimizde 
PKK'nın muhtemel cevabı "hayır anlatmak istediğimiz bu değil” şek-
linde olabilir, bilemiyoruz. 

Ama görülen ve anlatılan bundan başka bir şey değil, tastamam 
budur. Soruna, böylesi bir yaklaşımda, Kürdistan'ın sömürge olduğu 
gerçeğinden hareketle "ayrı örgütlenmeyi” mutlaklaştıran anlayışın 
da payı vardır." Türkler bizi ilgilendirmez. Türk devleti bizi, Kürtleri 
ilgilendirmez. Bizim görevimiz kendi ülkemizde, Kürdistan’da devrim 
yapmaktır. Türk yoldaşlar da kendi ülkelerinde Türkiye'de devrim 
yapmakla uğraşsınlar." Ayrı örgütlenmeyi mutlaklaştıran anlayış son 
tahlilde kabaca böyle düşünmekte, bunları ileri sürmektedir. Bu du-
rumda ne dün, ne bugün, ne de yarın anayasa diye bir sorunu tar-
tışmak gereksiz hale gelir. Türk Devleti’nin anayasasından bize ne 
denir. Ama bütün bunlar dendiğinde de soruna proletarya sosyalizmi 
ve proletaryanın çıkarları açısından değil, küçuk-bur juva milliyetçili-
ği ve ezilen ulusun burjuvazisinin çıkarları açısından bakılmış olur. 

Türkiye'de anayasa referandumuna ilişkin tavır belirlerken Türk 
işçi ve emekçi sınıflarının içinde bulundukları somut siyasal koşulla-
ra, kitle mücadelesinin ulaştığı düzeye ve niteliğe bakmak gerektiği 
gibi, Kürdistan'da saptanacak tavır için de Kürdistan'ın sömürge 
olduğu gerçeği yeterli değildir. Bu gerçekle birlikte Kürdistan işçi ve 
yoksul köylülerinin somut siyasal koşullarına bakmak ve değerlen-
dirmek gerekir. Kürdistan halkının çoğunluğu kendi varlığını bile 
tanımayan, kendi kaderini tayin etmesini “özgür ve demokratik Kür-
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distan”ı sağlamayan her anayasanın kendi aleyhine olduğunu kavra-
madıkça görev bunun kavratılması doğrultusunda çalışmak ve bu 
anayasaların reddedilmesi için mücadele etmektir. Parlamento se-
çimlerinin veya anayasa referandumunun "boykot" edilmesinin 
mümkün ve doğru bir taktik olabilmesi için Kürdistan'da ulusal kurtu-
luş mücadelesinin ileri ve yüksek bir düzeyde olması gerekir. Türk 
sömürgeciliğinin temellerini parçalayan veya sarsan bir düzeyde 
olması gerekir. Referandum sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi 
Kürdistan halkı Türkiye ile kıyaslandığında yer yer belli farklılıklar da 
gösterse yine de “ezici” denebilecek bir konumda olmaması gerekir. 
(Referandum sonuçlarını hatırlayacak olursak, en yüksek karşı oy 
oranı %23’le Bingöl’de olmuştur. Yani burada da %77 gibi büyük bir 
çoğunluk bu anayasayı desteklemiştir. PKK'nın 12 Eylül öncesinde 
"çok güçlü" olduğunu söylediği Urfa'da % 5,2 aleyhte oya karşılık 
%94.8 leyhte oy kullanılmıştır. Veya Gaziantep'te%5'e karşı %95, 
Kars'ta %3’e karşı %97 gibi.) 

Referandum sonuçlarının da gösterdiği gibi bugün Kürdistan'da 
ulusal kurtuluş mücadelesi askeri diktatörlük tarafından bastırılmış 
ve dağıtılarak çok geriletilmiştir. Her şeye karşın yer yer ulusal ve 
demokratik bilincin varlığını az-çok koruduğu yerlerde Türkiye orta-
lamasının belirgin bir şekilde üzerine çıkan aleyhte oy oranlarının da 
gösterdiği gibi bu mücadele tümüyle yok edilememiştir ve bundan 
sonra edilemez de. Ama Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine 
cuntanın ağır darbeler vurduğu, çok gerilettiği de açık bir gerçektir. 
Yükselen bir ulusal hareketin, ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadele-
sinin çok geriletilmiş olduğu günümüz koşullarında Kürt halkının 
kendi kurtuluşunu sömürgeciliğe ve yerli uşaklarına karşı mücadele-
de gördüğünün somut ve açık göstergelerinin olmadığı bu koşullar-
da, doğru taktik, "boykot" değil, referanduma katılarak "hayır" de-
mektir.  

Sonuç olarak anayasa referandumu karşısında alınan tavırlar, bu 
tavırlardan oluşan tablo kötü ve olumsuz bir tablodur. 12 Eylül önce-
sinde sosyalist hareket içinde var olan olumsuzluklar, zaaflar ve 
hatalar varlığını korumakla kalmamış, karşı-devrimin zaferiyle, as-
kerî diktatörlüğün saldırıları sonucu uğranılan ağır yenildi koşulların-
da daha da derinleşmiş, sistemleşmiş ve komünistlerce “abes” diye 
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nitelendirilebilecek mantıksal sonuçlarına ve boyutlarına ulaşmıştır. 
Çeşitli ülkelerin devrim mücadelelerinin tecrübeleri göstermektedir 
ki, yenilgi dönemlerinde, karşı-devrimin zafer günlerinde sosyalist 
hareket içinde yer alan çeşitli akımlar arasında, yani temelde prole-
tarya sosyalizmi ile burjuva ve küçük-burjuva sosyalizmi ve popü-
lizmi arasındaki farklar ve ayrılıklar iyice derinleşir ve sistemleşir. 
Yaşadığımız ve çeşitli biçimlere ve boyutlara bürünerek yaşayaca-
ğımız süreç budur.  

Bu süreci iyi kavramak gerekir, özelliklerini iyi tanımak gerekir. 10 
yıl kadar önce Türkiye sosyalist hareketi bir yenilgiye daha uğramış-
tı: 1971 yenilgisi. 71 döneminin ardından, uzak geçmişi ve 71 Dö-
nemi’ni değerlendirme çabasıyla yola çıkan Kurtuluş, daha ilk sayı-
sında “Yol Ayrımı” yazısında şöyle diyordu: “Bugün de Türkiye dev-
rimci hareketinde var olan iki çizgi: Biri geçmişteki mücadele anlayı-
şını tümden yok etme çabası içinde; diğeri ise zorunlu olan bu mü-
cadelenin ülke şartlarında nasıl verileceğini bulma çabasında; biri 
kaşarlanmış; diğeri gençlik çağını yaşıyor. Biri devrimci özü yok et-
meye, diğeri onu geliştirmeye, her noktasına hâkim kılmaya çalışı-
yor.  

Bundan böyle mücadele birincileri yok etme, ikincilerin hatalarını 
doğruya dönüştürerek devrimci özü her noktaya hâkim kılma doğrul-
tusunda olacaktır.”  

(Kurtuluş Sosyalist Dergi. S.1. sh. 42.)  { Belgede bu alıntı yarıda 
kesiliyor ve sanki yarım kalmış gibi bir duygu yarattığı için. Söz ko-
nusu alıntı yerinden alınarak bütünüyle eklendi. HznN. } 

 

Engin SADIK. (TKKKÖ MYO) KURTULUŞ. Sayı 9. Nisan 1983.   
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Mazhar ARIKAN. Ocak 1983.  
 
Yoldaşlar, 

 
Bilindiği gibi tartışma kampanyamızın başladığı bir hayli zaman 

oldu.. Birçok yoldaşın aktif katkısı yazı yazmak şeklinde gerçekleş-
medi ise de, gözleyebildiğim kadarıyla ikili üçlü vb. tartışmalar şek-
linde gerçekleşiyor. Böyle bir kampanyayı ilk defa gerçekleştirmiş 
olmanın yanında çeşitli etmenlerin de katılım biçimi üzerindeki etkisi 
yadsınamaz. Tartışmalar "üzüm yemek" niyeti ile yapılırsa, kampan-
yamızın bizlere katkısı sınırsız olabilir. Ama izleyebildiğim kadarı ile 
pusulayı şaşırmış vaziyetteyiz. Neden? 

Çünkü bildiğimiz gibi bizim kampanyamızın dört ana başlığı var-
dı. Bugüne kadar bunlardan esas olarak Ulusal Sorun ele alındı ve 
çözümlenmeye çalışıldı. Ama dikkat edilecek olursa Ulusal Sorun 
konusunda dahil tartışmaların orijini 12 Eylül sonrası ve Ekimcilerin 
gafları, hataları, eksiklikleri, yalancılıkları bütün tartışma bu noktanın 
etrafında dönüyor. Varsa yoksa "Ekimciler aşağı, Ekimciler yukarı...” 

Yoldaşlar eğer düşünce sistematiğimizi böyle kurar ve sorunları-
mızı bu sistematik üzerinde yürütüp sonuçlandırmaya çalışırsak 
elbette bir yere varırız ama vardığımız yer zannederim birlik ve bü-
tünlüğümüzün pekiştiği nokta olmaz. Her şeye rağmen birlikte yü-
rünmeye devam edilse bile bir müddet sonra aynı tartışmalara yeni-
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den başlarız. Ondan sonra da sil baştan yapıp, hatayı nerede yaptık 
diye tekrardan aramaya başlarız. Neden?  

Çünkü olayların sadece bugünü ve yarını yoktur. Bir de dünü 
vardır. Bugünün başaklarının tohumlarını ve filizlerini dünde görmez 
isek, 12 Eylülden sonra yapılanlara bakar bakar şaşar kalırız. On-
dan sonra da kaleme kâğıda sarılır başlarız, ne amaca hizmet ett i-
ğini benim bir türlü anlayamadığım eleştirilere.  

Yoldaşlar unutmamalıyız ki 12 Eylül sonrası, bir sonuçtur. Neden-
ler, 12 Eylül öncesindedir. 1976-1980 arası 4 yıl, kendimizi örgüt ilan 
ettiğimiz 1978-1980 arasında 2 yıl geçmiştir. Bu sürelerle ilgili tari-
himiz tartışılmadan gerçekleri açığa çıkartmak mümkün değildir. 
Aksini iddia eden var ise, yani 12 Eylül sonrası mantığın, yoktan var 
olduğunu iddia eden var ise bunu açık açık yazmalı ve ispatlamalı-
dır. Yoksa üstü kapalı her şey çok güzeldi. “Ekimciler” geldiler yaktı-
lar yıktılar, mahvettiler diye yorumlamanın sonuçları da yukarda be-
lirttiğim gibi izafi olur. Bu sistematiği kullananlar, kampanya ile birlik-
te öyle bir yöntem ve üslup seçtiler ki neticede ortalık toz ve duman-
dan birbirini görmez oldu. Doğal olarak birileri de aynı yöntemle bu 
yoldaşlara cevap vermeye kalkarsa, "filim" bitmez, kopar. Bunun da 
kimseye faydası olmaz.  

Elbette amaçlanan bu değildir. Bu sistematiği kullanan yoldaşla-
rın da "bağcıyı dövdüklerini" iddia etmiyorum. İddiam şudur ki, "bağı 
kırıp geçiyorlar" , böyle giderse, süresini kestiremem ama bu bağın 
üzüm verimi çok düşer. Yanlışı ile doğrusu ile yapılanlar herkesi 
bağlar. İster sürece katılalım ister katılmayalım eksikliklerimiz veya 
farklılıklarımız farklı, ama sorumluluğumuz ortaktır. Bu örgüt geçmişi 
bugünü ve geleceği ile bir bütündür, ileride örgütün tarihi yazılacak-
tır. Tarihimize 12 Eylül 1980 - Ocak 1983 arası “Ekimciler" diye de-
ğil, hatalara ve eksikliklere rağmen Kurtuluşçular diye geçecektir. 
Gerçeği bu biçimde kabullenmek istemeyenleri günah sürecimizde 
değil de "Keçilerde" aramak isteyenleri tarih affetmeyecektir. Bu 
konularda F.Yıldız yoldaşın yaklaşımı ve C. Kamil yoldaşın çözüm-
leme yöntemi yoldaşlara örnek olmalıdır. 

 
Mazhar Arıkan. Ocak-1983.  
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Mazhar ARIKAN.  Şubat 1983.  
 
Yoldaşlar, 
 

12 Eylül’den bu yana 3 çeyrek sene seçti. Geçen süre içinde ile-
riye mi gittik, geriye mi düştük, bu konuda örgütümüzde rivayet muh-
telif, ama hemen herkesin mutabık olduğu bir nokta var. Bunca za-
man kolay geçmedi. Tek tek her insana ve bir bütün olarak örgütü-
müze bu yıllar bir şeylere mal oldu. 

Elbette örgütümüzde yaşananların bir 12 Eylül öncesi vardı, 12 
Eylül süreci yaşandı ve sonrası da olacak, Geleceğe sağlıklı yön ve 
biçim verebilmek için geçmişi ve bugünü doğru değerlendirmek ve 
çözümlemek gerekir.  

Bunun için Tam Üyeli GMK toplantısından sonra ne olup ne bittiği 
iyi kavransın, üyelerimiz gerçek hakkı olan uygulama süreci yanan-
da karar alma sürecine de katılsın diyerek sınırları tespit edilmiş bir 
tartışma kampanyası başlattık. Ve bu tartışmaları, yapacağımız kon-
feransla netleştirip geleceğe sağlıklı bir şekilde yönelecektik.  

Gel gör ki bir tartışma başladı, öyle iddialar ortaya atılmaya baş-
ladı ki meseleler çözülmek mi isteniyor yoksa ipler mi koparılacak 
hiç bir şey belli olmuyordu. 

Yalın bir ifade ile örgüt içinde bir tozkoparan fırtınası başlamış, 
göz gözü görmez bir durum yaratılmıştı. ( 10 ) Bu olay hemen örgüte 
yansıdı, yorumlar arttı, polemiklerin biçimi sertleşmeye başladı. Bu 
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ortamı veri kabul eden bazı yoldaşlar ise geçmiş durumlarını “izah” 
eden ve süreç boyunca kendilerinin ne kadar "haklı" ve “masum” 
olduğunu, tüm günahın "keçilerde" olduğunu izah eden yazılar ya-
yınlamaya başladılar.  

Benim de içinde bulunduğum, tavırlarımla, az ya da çok etkide 
bulunduğun süreç için öyle tepetaklak şeyler yazıldı ki, bunlar konu-
sunda geniş bir açıklama yapmayı bir gereklilik hatta bir zorunluluk 
olarak görüyorum. 

Bu yazı bir yanı ile senelerdir bu örgütte yerel düzeyde yöneticilik 
yapmış olan insanların, o seneler sonucunda vardıkları yeri, diğer 
yanı ile de batağa saplanan bir yerel örgütün sokaktan toplanarak 
yeniden dirilişinin tarihidir.  
X İLİ OLAYLARI  

Bilindiği gibi örgütümüz içerisinde yukarıdaki isimle anılan olaylar 
GMK’nın 1982 Ağustos ayında yapmayı kararlaştırdığı örgüt konfe-
ransına, yerel örgüt komitesinin karşı çıkışı ile başlamış, örgütümüz 
tarihinde, yerel örgütler bazında ilk defa yapılan konferansla sonuç-
lanmıştır. 

Bu gün tekrardan gündeme gelmesinin esas nedeni eksik kalan 
veya atlanmış olan yönlerinin ifade edilmesi ve bunların ışığında 
yeniden değerlendirme yapılmasının istenmesi değildir. Esas neden 
bazı yoldaşların yazının girişinde belirttiğim nedenlerden dolayı gör-
dükleri halüsinasyonlardır. 

O yüzden olayların iyi kavranabilmesi için esas olarak belgelere 
yer verecek, bunların üzerinden yorumlar yapmaya, sonuçlar çıkar-
maya çalışacağım. 

Gelişimin iyi kavranabilmesi için öncelere gideceğiz. Ocak 
1982.'de YİK 12 Eylülden sonra örgüt içinde ortaya çıkan hizip ile 
ilgili karar almıştır. Şimdi bu metni hep beraber okuyalım. 

12 EYLÜL HİZBİ ÜZERİNE  
Hareketimiz önderliğinin "12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim" yazı-

sında belirtilen görüşlere ve yöneltilen eleştirilere bütünüyle katılıyo-
ruz. Önderliğimiz, hizbi meydana getiren insanların yazılarındaki 
görüşleri yeterince teşhir etmiş olmakla birlikte, şu noktaları vurgu-
lamakta yarar görüyoruz:  

1- İşin en olumlu yanı sorunun çözümünde hareketinizin önderli-
ğinin izlediği yoldur. Yani demokratik mekanizmaların harekete geç i-
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rilmesidir. Hizipçilerin iddia ettiği gibi "demokrasi" olmasa idi, yer-
leşmiş demokratik mekanizmalar ve bu konuda bir gelenek olmasa 
idi, sorunun çözümünde böyle bir yol tutulabilir miydi? Böylesi zor 
koşullarda sorunun çözümünde tutulan yol, hareketimizin geleceği 
açısından, örgütlenme ve çalışma tarzımızın Leninist özünün sağ-
lamlaşması ve pekişmesi açısından büyük yararlar getirecektir. 

2- Hizipçilerin-ideolojik siyasi tutarsızlıkları / perspektif/ yoksunlu-
ğu 12 Eylül askeri diktatörlüğünün kendilerinde yarattığı-manevi-
entellektüel bozgun, en açık ve en somut olarak, hareketimizin bu-
günkü durumuna 'satır' aralarında ortaya koydukları bakışlarında 
görülmektedir.  Hareketimizin bugünkü durumuna ilişkin çizilen tablo 
karanlıktır. Zımnen anlattıkları; öldük, bittik, mahvolduk! Proletarya 
içinde ciddi bir gücümüz yok ve olamıyoruz da. Böylesi bir saptama 
onları paniğe ve şaşkınlığa sürüklemekte ve 'hizipsel’ davranışlara 
iterek / veya öteden beri var olan bu davranışlarını açıkça ortaya 
koyup "itiraf ederek" kendilerini kurtarmaya çalışmaktadırlar. Onlara 
gere gemi batmaktadır, ve fareler gemiyi terk etmeye çalışmaktadır. 
Bırakalım fareler gemimizi terk etsinler!  

Bu insanlar proletarya ve kitlelerin örgütlenmesine o kadar dar bir 
perspektifle bakıyorlar ki, bu dönemde proletarya arasında gözle 
görülür bir gelişme görülemeyince telaşlanmaktadırlar. Önümüzdeki 
dönemde askeri diktatörlük koşullarında siyasi ve örgütsel varlığını 
ve sürekliliğini koruyabilmiş bir hareketin hangi olanaklara sahip 
olabileceğini düşünememekte, kavrayamamaktadırlar. Onlar öteden 
beri malul oldukları "dar pratikçi" ve idealist bakışlarıyla, bugünkü 
durumu mutlaklaştırmakta, yarını görememektedirler. Sorunun özü 
budur. Bundan dolayı bizi şaşırtacak kadar "açık" olmaktadırlar. 

3- Hareketimizin önderliği proletaryanın örgütlenmesine daha bü-
yük bir önem ve ciddiyetle eğilebilirdi, eğilememiştir. Bu eleştirimizin 
kanıtı bu hizipçilerin durumu bilindiği halde -yani perspektif yoksun-
lukları, dar pratikçi anlayışları, yeteneksizlikleri bilindiği halde- yıllar-
ca proletaryanın en yoğun olduğu X Kenti organında ve diğer organ-
larda yer almalarıdır.  Bunların yer aldığı ve yönettiği organlarla pro-
letarya içinde güç olunamayacağı bilinmeyecek, düşünülemeyecek, 
bir şey değildir. Nitekim sonuçlar ortadadır, bu insanlar kimden ne-
yin hesabını sormaktadırlar. Hesap soracak olan varsa, bizler hare-
ketimizin Merkez’inden bu insanları, layık olmadıkları halde, böy lesi 
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önemli ve kilit sorumluluk mevkilerinde niye bunca yıl tutmasının 
hesabını sormak durumunda oluruz. Biz bunu söylerken, şunu da 
biliyoruz ki, hareketimizin önderliğinin bu duruma katlanması, bilerek 
uzun zaman göz yumması ve oldukça geç müdahale etmesinin te-
meli, çeşitli kişi ve çevrelere karşı sadece bu hizipçi baylara karşı 
değil "dengeci" bir politika yürütmesidir. Bu politikanın terk edildiğini 
görmek bizim için sevindiricidir ve bu yeni politikayı bütün gücümüz-
le destekliyoruz. 

Hizbe karşı alınacak örgütsel tavra ilişkin önerilerimiz ise şöyle-
dir. 

1- Hareketimizin önderliğinin kararı doğrultusunda, hizip kendini 
dağıtmalı ve her biri tek tek ve yazılı olarak öz eleştiri yapmalıdırlar. 

2- Eğer bunu yapmazlarsa ihraç edilmelidirler.  
Ocak,1982. 
Evet, bu belgenin altında imzası olan Halil S.Atay yoldaş Şubat 

1983’de bakalım ne diyor: 
"... Bu aşamadan itibaren tüzük... program... üyeliklerin askıya 

alınması, "12 Eylül hizbi" diye adlandırılan arkadaşların tasfiyesi ... 
(abç) 

Şimdi Şubat 1982'deyiz, YİK tüzük ve program üzerine aşağıdaki 
satırları kaleme almaktadır:  

PROGRAM ÜZERİNE... 
Bu değerlendirme bir yanıyla programın içinde bulunduğumuz 

koşullara uygun ve geleceğe ışık tutan saptamaları ne ölçüde içer-
diği, diğer yanıyla bizim için taşıdığı anlamı ve bize neler kazandıra-
cağı şeklinde ele alınabilir. 12 Eylülden bu yana bir buçuk yıl gibi 
uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen, örgütlerimizin henüz da-
ha istenilen sağlamlığa oturduğu söylenemez. Bizce bunun en 
önemli nedeni programsızlıktır. Bugün bile hâlâ bir buçuk yıl önce 
alınan geri çekilme kararının kadrolarımızın bir kısmı tarafından ye-
terince kavranmadığı görülüyor ve bu eksikliği gidermeye çalışıyor-
sak, bu söylediklerimizin gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya koyar 
kanısındayız. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım, programsız bir ça-
lışma ile sorunlarımızın üstesinden yeterince gelebilmemiz mümkün 
değildi? Örgütümüzün hemen hemen yeniden şekillendiği bir dö-
nemde kaleme alınan bu programda dün bugün ve yarın bizce en 
özlü bir biçimde ifade edilmiştir. Önemli bir eksikliği Enternasyona-
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lizmdir. Bu konuda net bir görüş belirtilmeliydi. Denebilir ki böyle 
programla bir buçuk yılda aldığımız yolu birkaç ayda almak müm-
kündür. Artık bundan böyle örgütümüzün döneme ilişkin politikası 
herkesin kafasında ayrı ayrı şekillenmeyecek veya onun yorumu tek 
tek kişilerin verasetinden çıkacaktır. Hedefler belirlenmiş ve her 
şeyden önemlisi bir bütün olarak gelişimimizi denetleyebilmenin 
gerçek yolları açılmıştır. Parti programına giden yolda en ciddi adım 
atılmıştır. Örgütümüzde artık herkes program rotasında faaliyet gös-
termekle yükümlüdür. Örgütsel işlevi tutucu kılan her türden tartışma 
/ sağ eğilim suçlamasında olduğu gibi / program rotasında doğma-
dan ölmeye mahkûm olacaktır.  

İşte bu saydığımız ve daha da çoğaltabileceğimiz olumluluklarıy-
la, örgüt sel gelişimimizin bir dönüm noktasını oluşturan programın 
çıkışını sevinçle karşılıyoruz. 

TÜZÜK ÜZERİNE…  
Bir örgütün işleyişini belirleyen kurallar bütünü olmaksızın gerçek 

anlamda bir Merkezi örgütten bahsetmek mümkün değildir. Hak ve 
görevlerinin bilincinde olmayan üyeler arasında demokratik merke-
ziyetçi bir işleyişin kurulabilmesi ise hemen hemen imkânsızdır. İşte 
tüzük ile birlikte son derece zaaflı bir dönemi geride bırakmış, De-
mokratik Merkeziyetçiliğin gerçek yollarını açmış bulunuyoruz. Artık 
teemmüllerle işleyiş devri kapanmıştır. Dengecilik, güç dayatma vb. 
kötü geleneklerin önüne set çekilmiş, kollektif çalışma ve sorumlu-
luk, eleştiri özeleştiri, rapor alışverişi vb. olumlu-gelenekler ise sağ-
lamlaştırılmıştır. Ve her şeyden önemlisi örgütümüzün sınırları netçe 
çizilmiştir. 

Gerek tüzük ve gerekse programın, örgütümüzün yeni bir niteliğe 
ulaşmasının ilk ve en ciddi adımları olarak kavrıyoruz. 

Şubat, 1982.  
Halil S. Atay yoldaş Şubat 1983'de aynı konuda şunları kaleme 

alıyordu. 
Tüzük ve program, "fiili görevdeki" GMK'nın anlayışı ve içinde bu-

lunulan sorunlarda, kendi mantığını doğrulayan bir tarzda ele alına-
rak hazırlanmış ve örgüte dayatılmıştır. Tüzük ve program bir tutar-
sızlıklar manzumesi olup, neye hizmet ettiği anlaşılmayan "bel-
ge"lerdir. 
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Aynı raporun altında imzası olan C. Güneş yoldaş ise Kasım 
1982'de kaleme aldığı yazısında konuya ilişkin Ağustos 1982'de 
GK’'ya GSV yoldaşla şunları ilettiğini söylüyor:  

... Şu an program ve tüzüğün içeriğini tartışmıyoruz, bu gelişme-
ler karşısında bize program ve tüzüğe katılıp katılmadığınız sorul-
mamalıdır... bu aşamada bize böyle dayatıcı davranılmamalıdır. 

Peki, ne olmuştur da görüşler bu kadar değişebilmiştir. Yoldaşlar 
tüzük ve programda ciddi hata ve yanlışlarını görmüşlerdir. 

12 Eylülle kesintiye uğrayan bilinçlenme süreci, uzunca bir süre 
teorik faaliyetinde hemen hemen tatil edilmesiyle devam etmiştir. 
Böyle bir bilinç gerilemesi içinde olan kadrolarımız hem yeni döne-
min yeni sorunlarının, hem ideolojik-teorik sorunların bilince çıkartı-
larak kavranmasında yetersiz kalmışlardır. (C.Güneş) 

Bu işin bir yanıdır, ancak Kasım 1983'de ifade edilmiştir. Ama 
esas olarak sürece damgasını vuran diğer yandır. Şubat 1983'de 
Halil S.Atay yoldaş şunları yazıyordu:  

Merkez içi sorunlar, örgüte sınırlı bir şekilde açıldığı zaman, so-
run epeyce karmaşık bir hal almıştı. 12 Eylül'den sonra, merkezin 
birlik içinde, sağlam diyaloglar kurarak: çalıştığını, örgütün geleceği 
hakkında ortak tasarruflarda bulunduğunu düşünenler yanıldı. 

Kasım 1982'de C. Güneş yoldaş ise şunları kaleme alıyordu.  
"Mayıs 1982 sonunda YİK ile yapılan toplantıda; 12 Eylül'den bir 

müddet sonradan bizim ilk kez öğrendiğimiz o güne kadar önderli-
ğimizin kollektif çalışmamış olduğunu anladık. Dolayısıyla o güne 
kadar atılan adımlarında (örgütümüzün program ve tüzüğünün ha-
zırlanıp parti kuruluş kongresine kadar geçerli olmak üzere" yürürlü-
ğe girmesi, geçmişin değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin yeni ideo-
lojilerin oluşturulmasında)  önderliğin bir bütün olarak katılımına iht i-
yaç duyulmaksızın ve tabii ki onayları olmaksızın atıldığını öğreniyo-
ruz. K örgütü adına ve bizleri de bağlayıcı olan program ve tüzüğün 
bu biçimde oluşturulmuş olması bizi ciddi bir şekilde düşündürmeye 
başlamıştır. K örgütünün program ve tüzüğünün önderlerin tümünün 
(bu durumda çoğunluğunun) katılmadan ve onayları olmadan oluş-
muş olması kurallara uygun işleyen bir örgüt içinde izah etmek 
mümkün değildir." 

"Bu bir buçuk yılda oluşturulan ve örgütümüz açısından hayati 
öneme haiz olan program ve tüzüğün oluşumuna önderlerimizin 



K U R T U L U Ş                      149 

 

 

önemli bir kısmının katılmamış olmaları ciddi şekilde endişelendir-
miştir.  

Böyle bir soruna bizim açımızdan “kişiler önemli değildir, görüşler 
önemlidir” şeklinde yaklaşmak pek mümkün değildir. Çünkü söz 
konusu olan sıradan kişiler değil önderlerdir. Tabiki önderlerin gö-
rüşleri,   atacağımız adımlar açısından (özellikle temel konularda) 
vazgeçilmezdir. 

Yoldaşlar, bu mantığa dikkat edilmelidir. Yazılanlar ilk bakışta 
bazı yönleri ile belki de tümü ile doğru gelebilir insana, ama bu doğ-
ru gibi gelen yan, mantığın üzerindeki boya ve ciladan ibaret tir. Ka-
zınırsa, altından ülkemizdeki devrimci hareketlerde ağırlıklı yeri olan 
abicilik, şeflik mantığı çıkar. Bu da pratikte "abim demiş ise doğru 
demiştir, abim dememiş ise yanlışlık vardır, katılmam" diye tezahür 
eder. Bu görüş olayları ve olguları değerlendirmede sosyalist bakış 
açısına tekabül eden bilimsel kuşkuculuğun yerine dogmatizmin 
geçirilmesidir. 

İşin daha ilginç ve bir o kadar da doğal yanı ise belirttiğiniz yanlış 
mantığa sahip olan kişiler veya kurumlar, süreçleri kendilerinin ya-
şamasına ve yön vermelerine rağmen, sonunda nedenler ve sonuç-
lar değerlendirilirken, mücadelenin biçimini tayinde de belirleyici 
olarak kendi dışlarındaki etmenleri göstermelidir.  

Bu bakış açısı inkâr edilmeden sosyalist bir örgüt yaratılamaz. 
Aslolan kollektif irade olduğu, kişisel beceri ve yeteneklerin bu irade 
içinde bir mana ifade edebileceği ve ancak böyle bir yapılanma içe-
risinde kişisel beceri ve yeteneklerin gerçekten bir değer taşıyacağı 
kavranamaz ve bu mantık reddedilirse ancak önderler ve önderlik 
tarihteki gerçek yerine oturur ve bu yer kuşkusuz ki ifade edilmeye 
çalışılana nazaran daha saygın dolayısı ile daha yetkin bir yer olur.  

OLAYLARIN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ  
Bilindiği gibi Haziran 1982'de, 12 Eylülden sonraki en ciddi ope-

rasyonu yedik. Olay hem verilen kayıplar açısından hem de GMK'ın 
hayata geçirmeye çalıştığı programın gecikmesi açısından olumlu 
idi. Esas olumsuzluk ise "hemen hemen durmuş olan" siyasi faaliye-
tin, sınırlı bir şekilde başlamasının gecikmesi idi. Bütün bunların 
yanında GMK dönemin YİK'sına, kendi iç sorunlarını açmış durum-
dadır. Ve bundan sonra olaylar hızla gelişmeye başlar. Yukarıda 
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işaret ettiğim mantık hayatta boy vermeye başlar. Temmuz 1982’de 
YİK, GMK’nın Mayıs Raporu’nu şöyle değerlendiriyor. 

Merkezimiz örgütlerine sürekli raporlar verme kararı alması ve ilk 
raporu vererek örgütsel gelişimimiz hakkında örgütleri haberdar et-
mesi olumlu bir gelişmedir. Hareket olarak yukarıdan aşağıya ve 
aşağıdan yukarıya rapor alışverişini sürekli gelenek haline getirebi-
lirsek hem hareketin merkezi denetimi hem de aşağıdan yukarıya 
denetim sistemli hale gelecektir.         

Hareketimizin önüne konan hedefler gücümüzle orantılı olmalıdır. 
Yeni alınan kararlar örgütsel gelişimimizle uygunluk göstermiyorsa, 
karar almaktan öteye gitmeyecektir. Onun için karar almaktan çok, 
merkezi denetimi artırarak örgütsel seviyemizi geliştirmek başlıca 
hedefimiz olmalıdır. 

Hareketimizin doğuşu, gelişimi ve geleceğine ilişkin somut tespit-
ler ve geçmişimizin değerlendirilmesinin yapılmasında acele edil-
memelidir. Bu konular yurt-dışındaki GİK üyelerinin de bulunduğu 
tam üyeli GMK toplantılarıyla yaratılacak ortak bir platformda ele 
alınarak sonuçlandırılmalıdır. İdeolojik ve örgütsel konularda atıla-
cak adımlar, yurt dışındaki GMK üyeleri de bilgi lendirilerek ve onay-
ları alınarak atılmalıdır. Amacımız örgütümüzün bütünlüğünü gerekli 
tüm çabaları göstererek korumak olmalıdır.  

İkinci ve üçüncü paragraf dikkatli okunursa ikinci paragraf üstü 
örtülü olarak siyasi faaliyetlerin başlangıcına karşı çıkar, üçüncü 
paragraf ise merkezin iç işleyişine olan tepkisini belirtir…  

Mantık yürümeye devam eder ve aynı ay içinde (Temmuz 1982) 
C. Güneş yoldaşın yazısında altını çizerek "tartışma amacıyla" ( 11 ) 
verdiğini belirttiği, YİK'in döneme ve geleceğe bakışını ve siyasi yak-
laşımlarını sergilediği “Haziran Operasyonu ve Düşüncelerimiz” ya-
zısı yayınlanır. Bu yazıdan kısa pasajlar ve ‘Sonuç’ bölümünü akta-
rıyorum. 

"İstanbul’da darbelerden uzak kalmanın verdiği rahatlık gücümü-
zü abartmaya uygun önümüze hedefler koymayı getirdi."  

İstanbul'daki durumumuz tek yanlı değerlendirilerek, geri çekil-
meyi tamamladık denilmiştir. Ve de gelişme-genişleme faaliyetlerine 
başlanmış, belir bir süre darbelerden uzak kalınca, siyasi faaliyete 
başlama ve askeri diktatörlüğe savaş açma faaliyetine girilmiştir." 
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"A. Diktatörlüğe karşı zafer de, bu dönemde, örgütü yaşatmak 
olacaktır."  

"Nitel gücümüzü gözden geçirerek, esas olarak gücümüzü İstan-
bul'da toplayarak, gücümüze uygun örgütler kurmalı, dışa açılmayı 
bir yana bırakarak bilinçli bir kadro politikasıyla kadrolarımızın bilinç 
düzeylerini yükselterek deney ve tecrübelerini artırmalıyız."  

Özetlersek: 
A— Hareketin sürekliliğini koruma ve geri çekilme politikası doğru 

olarak hayata geçirilememiştir. 
B- Kadroların korunması ve geliştirilmesi için gerekli çaba sarf 

edilmemiş, kendiliğindenci bir kadro politikası izlenmiştir. 
C- Gücümüz abartılarak, önümüze gücümüzü aşan hedefler ko-

nulmuştur. 
D- 12 Eylül’den bu yana Türkiye devrimci hareketinin yaşadığı 

deney ve tecrübe yeterince değerlendirilip bu dersler ışığında adım 
atılmıştır. {Bu paragrafın kuruluşu, cümlenin ‘olumsuz’ bitmesini ge-
rektiriyor. Diğer maddelerle de birlikte düşünülünce, “adım atılmıştır” 
sözünün “adım atılmamıştır” biçiminde olması muhtemeldir. - HznN } 

E- Merkez içinde tutucu ve dengeci ilişki ve tavırlar devam etmiş-
tir. 

F- Güçlerimizin bir araya toplanması, geri çekilmenin başarısı 
olarak değerlendirilmiş ve A. Diktatörlüğe savaş açma anlayışına 
gidilmiştir. Pratikte devrimci harekete önderlik edebilecek, siyasi 
mücadeleyi bütün koşullarda ve her zaman yürütecek bir örgüt kuru-
lamamıştır. 

G- Sürekli reorganizasyonlar örgüt içi deşifrasyonu had safhaya 
vardırmıştır. 

H- İnşa örgütü olma, genişleyip güç olma, gazete çıkararak örgü-
tün flaş hale getirilmesi ve "tüzüğün işlerliğe kavuşması için" örgüt 
olma anlayışları geri çekilmeyi askıya alarak gevşemenin ve zaafla-
rın kaynağını teşkil etmiştir. (3)  

GKK ile YİK arasında bunlar olurken Y’de neler olmaktadır? İs-
terseniz onu da daha sonra göreve gelen YİK'in Mart 1983 tarihli 
raporundan izleyelim.  

"Önce Y'deki organlar dağıtılır."  
Bu operasyonla birlikte faaliyetsizlik içinde "faaliyet' başlar. Kişi-

sel görüş adına (operasyonu niye yedik?) gündemli tartışmalara 



BELGELER  7. Kitap                       152  

 

gidilir. “Her operasyon kişisel eksiklikten midir?” gibi masumane so-
rularla geliştirilen tartışmalar hızla gündemini değiştirir; YİK "yoldaş-
ça etkileme" görevini yerine getirmeye çalışmakta, adım adım gün-
dem maddelerini çoğaltmaktadır. Önceleri "Çuvaldızı Kendimize" 
gibi bunalan eleştiriler, giderek görüşülen kişinin İK yetkilisi mi, yok-
sa bir başka siyasetin acımasız eleştirmeni mi kargaşalığına dahi 
yol açacak boyutlara varır. 

İşler bu durumda iken GMK dışarıdaki yoldaşlara bir mektup, 
yazmış ve bilinen örgüt konferansı kararını almıştır. O günleri C. 
Güneş yoldaş Kasım l982’de şöyle tasvir ediyordu:  

"Karşı karşıya kaldığımız bu durumun bizler açısından en önemli 
yanı ideolojik, teorik ve pratik olarak bir bütün olarak güvendiğimiz 
önderlerimizin bir kısmının hala katılmadıkları ve tanımadıkları konu-
lar hakkında ne düşündüklerini bilmememizdi. Durum böyle olduğu 
halde "konferansla bir bütün olarak karşılarına dikilecektik." 
.Katılmadıkları ama bizleri bağlayan tüzük hükümlerine göre yapıla-
cak konferansı da tanımamaları doğaldı." 

"Örgütün birliğinin korunması, ayrılığa doğru giden süreci dur-
durmak açısından gerekli gördüğümüz önerilerimizi içeren ikinci 
yazılı raporumuzu verdik."  

O günlerin Halil S. Atay yoldaş tarafından Şubat 1983 tarihli yazı-
sında yapılan tasvirini biraz geniş tutarak izleyelim. 

12 Eylül sonrası dönemde, açıklık ilkesi adına, örgütümüzde var 
olan sağlam gelenekler yıkılarak, spekülatif bir ortam yaratılmış ve 
yukarıdan aşağıya dedikodu geliştirilerek, yanlış yöntemlerle örgüt-
sel vaziyete hakim olunmaya çalışılmış; sonuç itibariyle de örgüt içi 
güvensizlik dağınıklık baş göstererek, örgüt hesabı kolay verileme-
yecek bir kaosa sokulmuştur. 

"Buna rağmen ‘tam yetkili’ GMK tarafından, bütün GİK üyeleri 
arasında ne canlı bir bağ, ne de sağlıklı bir diyalog oluşturulmaya 
çalışılıyordu. "Fiili görevdeki" arkadaşlar bildikleri ve istedikleri doğ-
rultuda tek taraflı ve örgütün geleceğini ilgilendiren (zaaflı durum 
yaratacak türden adımlar atmakta idiler. 

"Bu nedenle ‘Görünen köy kılavuz istemez’ misali açmazların ço-
ğalarak, örgütsel birliğin nereye doğru gittiği görünüyordu." 



K U R T U L U Ş                      153 

 

 

Bu anlamda da örgütün geleceğini tayin edici bir konferans ola-
caktı. Bunlara karşın biz konferansın sadece merkez içi sorunları 
tartışmasını ve öneriler getirmesini istedik." 

Evet, durum böyle gören YİK Ağustos 1982'de aşağıdaki satırları 
kaleme alır:  

Gelinen noktada merkez içerisindeki sorunların böyle bir yöntem-
le (konferans) çözülmeye çalışılması, birlikçi değil ayrılıkçı tavra yurt 
içindeki arkadaşların tümünü ortak etme anlayışıdır. Böyle bir plat-
form hareketimizin tümünü temsil etmediğinden bağlayıcı kararlar 
alamaz (Böyle anlayış yurt dışındaki merkez üyelerini gıyaplarında 
yargılama ve çıkan sonuca boyun eğmelerini sağlamak anlayışıdır.). 
Bu platformu birlikçi değil ayrılıkçı gördüğümüz için katılmıyoruz ve 
tanımıyoruz.  

Ortaya çıkan bu sorunların sorumluları bizler değiliz. Biz Merkezi, 
bir bütün olarak görüyoruz ve sorunların çözümünü de merkezi bir 
platformda görüyoruz. Hareketimizin birliği ve geleceği açısından bu 
sorunların çözümünü merkezi platform dışında gören anlayışı ayrılı-
ğı körükleyici ve sonuçlandırıcı bir anlayış olarak "gördüğümüzden, 
böyle bir anlayışla bir arada olamayız. 

Şu anda yurt içindeki görevli arkadaşlar, yetkilerini pratik faaliyeti 
sürdürmekle sınırlandırmalı, bugüne kadar hareketin resmi görüşler 
anlamındaki tasarruflarını dondurmalı, esas olarak merkez içindeki 
sorunları merkezi platformda çözmek için çalışmalara girmelidir. 
Aksi takdirde şu andaki yurt içindeki yetkili organı Kurtuluş hareket i-
nin yetkili organı olarak görmeyeceğiz. Ağustos 1982’de gelinen 
nokta açıktır. YİK "postasını atmıştır". Sadece tehditle kalmaz, fiili 
uygulamalar içine girer. YİK'yı bu kadar cüretkar ve fütursuz kılan bir 
başka etken de Y’deki çoğu yoldaşlardan gördükleri açık destektir. 
Bu yoldaşlar farklı farklı nedenlerle YİK’ya destek olmaktadırlar. 
Ama buna rağmen GMK kendilerine sorunu çözme doğrultusunda 
yaklaşır. GSV-Y' ye gelir ve kendilerine sandıkları gibi birilerini tasfi-
ye etmek diye bir amaçlarının olmadığını, sorunu yanlış kavradıkla-
rını, gizli-kapaklı, imalı bir işlerin olmadığını, sorunlara nasıl baktık-
larını ve ne yapmak istediklerini, dışarıya gönderilen mektupta açık 
açık anlattıklarını, mektubun cevabını beklediklerini, müsterih olma-
larını, buna rağmen şüpheci davranırlarsa; 
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1- YİK'in görüşlerini yansıtan "Haziran Operasyonu ve Görüşle-
rimiz" isimli yazıyı tüm örgüte dağıtılacağını, bu yazıyı geri çekerek 
isterlerse başka bir yazı verebileceklerini, onu dağıtıma sokabilecek-
lerini;  

2- Başka şehirlere adam göndermemelerini; kimle görüşmek isti-
yorlarsa, isim vermelerini, bu kişilerce görüşmeyi GMK'nın sağlaya-
bileceğini; aksi takdirde, insanların ne yapıp ne ettiklerini son du-
rumlarının ne olduğunun (bırakmış, izleniyor vb.) bilmediklerinden 
başlarına da bir iş gelebileceğini; 

3- YİK'ya dışarıdan bir merkez üyesi yoldaşla telefonla görüştü-
rebileceğini; kendi sandıkları gibi bir durumun olmadığını; kendileri-
ne doğrulayabileceğini (O sırada GS ülkeye gelmiş imiş,) bütün bun-
lara karşılık ise YİK’nın içine girdiği kuraldışı davranışlara son ver-
mesini ister. 

Ama YİK yarattığı halüsinasyonlara kendisini öyle bir kaptırmıştır 
ki, dur durak tanımaz, "kendi geçmişlerini geleceklerini (tabii bu ara-
da peşlerine takılanların ve bütün olarak örgütün geleceğini) kumara 
basar ve örgütten ayrılırlar. ( 12 )  

Ayrılış ifadesi ilginçtir: ( 13 ) 
"… Fiili görevdeki" GMK'nın platformu içinde" (Halil S. Atay). 
Şimdi buraya kadar yaşanan süreci yeni YİK'nın Mart 1983 tarihli 

raporundan izleyelim: 
a - ) GMK içi sorunların yansıtılışı: 
“Fiili GMK kendilerine emanet edilen mührü emanetin sahiplerini 

tasfiye etmek için kullanmaktadır. Yetkilerini aşmışlar, kötüye kul-
lanmışlardır. Sadece pratik işleri yapmaları gerekirken ideolojik-
politik hattı değiştirmektedirler, yazıya çiziye başlamışlardır. Yetkileri 
olmadığı halde GMK'ya yeni üye almışlardır. Program ve tüzük 
yapmışlardır. İşin vahimi, dışarıdaki merkez üyelerinin onayını al-
madan tasarrufta bulunmaktadırlar. Üstüne üstlük korunma anlayı-
şını değiştirmişler, yurda dön çağrısı yapmışlardır. Bu kararlar kuru-
cu merkez üyelerini de kapsamakladır. Gelinemeyeceği bilindiği 
halde ! niyetleri vakit gelince toplanılamadığından tasfiyeye bahane 
aramaktadır. C kendini özgür ilan etmiştir. Yaptıklarınıza hiç mi karşı 
çıkan yok? diye sormaktadır. H hakkında müfettiş raporu dikkate 
alınmamaktadır. " 

b) GMK ile YİK arasındaki ilişkiler:  
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Fiili GMK tüm tasarruflarını durdurmalıdır. İçeridekiler dışarıdaki-
ler bir araya gelene kadar sadece pratik işler yapılmalıdır. Y'deki 
diğer yoldaşlarla görüştürülüp görüştürülmeme düşünülecektir. Ya-
yın uygun görülür ise dağıtılacaktır. YİK GMK'nın yurt dışını tasfiye-
sinin önünde baş engeldir. Fiili GMK'nın YİK'nın izni olmadan Y'deki 
diğer yoldaşlarla toplantı yaptığını ve strateji çizdiğine dair kuşkular 
vardır. Ne yazıldığı değil kimin yazdığı önemlidir. Program ve tüzüğe 
fiili GMK tarafından yazıldığı bilinmediğinden imza atılmıştır." 

c) YİK ile Y'deki yoldaşlar arasındaki ilişkiler:  
"Örgüt ikiye bölünmüştür. Tercih yapılmalıdır. Fiili GMK ile ba-

ğımsız ilişki çerçevesindedir. Dışarıyı seçenler bizimle geleceklerdir. 
Dışarı ile irtibat kurulacaktır. Bunun için gerekirse 12 Eylül hizbi ile 
irtibat kurulacaktır. Dışarının talimatı beklenecektir ve dışarının di-
rekt ilişkisine girene kadar YİK örgütü temsil edecektir. Üst ast ilişki-
lerinde 'doğal hiyerarşi' esas alınacaktır..." 

YİK'NIN GÖREVDEN ALINIŞI VE Y'DE GELİŞMELER.  
YİK artık ayrı bir örgüt gibi davranmaktadır. Eylül ayına girildiğin-

de özgür çabalar had safhaya varır. Kendileri gibi düşünmeyen, üye 
ve adayların kimilerini atarlar. Kiminin hak ve görevlerini elinden 
alırlar. En geniş sınıra kadar uzanarak önderliği ve önderleri yıpratır-
lar. GMK'ya katılan üyelerle yurt dışında olanlar arasında mukaye-
selere girerler. "Bir olsun benden olsun" diyerek en liberal unsurlara 
kadar bizzat giderler. Şehirlerarası trafik yoğunlaşır, çeşitli bölgelere 
görevliler gönderilir, sorumlu atanır, örgütlenmeler tartışılır. Merkez-
den gelen/yoldaşla görüştürmeme yolundaki eğilimleri pratiğe uygu-
lanır. Çevre genişletmek için her türlü yöntem denenir. Nihayet prog-
ram ve tüzük reddedilir. Statüleri nicelik ve nitelik olarak yükselir. 
GMK tanınmaz ve kendilerini özgür ilan ederler. GSV yoldaş ikna 
için tüm enerjisini kullanır ve örgütsel işleyişin önüne engel olan YİK 
görevden alınır. 

Görevden alınan YİK üyeleri GS ile görüşürler, GS'nin tutarlı tavrı 
onları şaşkına çevirir. Hayaller yıkılır, kafalar gerçeğin duvarına 
çarpmış olarak Y'ye dönerler. Kendileri ile tavır alanlar boşluğa 
düşmüş gibidirler. Yeni YİK Mart 1983 tarihli raporunda durumu şöy-
le tasvir etmektedir.  

"Y tavır alanı ya da almayanı ile tam anlamıyla deşifre edilmiştir. 
GMK deşifre edilmiştir. Polise açık ilişkiler had safhadadır. Pratik 
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işler birikmiştir. GS'nin konuşmasıyla tavır düşmüştür, ancak ortada 
tam bir belirsizlik vardır. Belirsizlik istihdamı etkilemektedir. Tavır 
düşürenlerin davranışları kuşku vericidir. ‘Kaynağı bilinmez’ yeni 
atanan YİK'nın ‘Çapı’ söylentileri vardır. Eski İK (‘bizsiz yürümez’) 
tavrındadır. Yoldaş ( 14  ) ‘örgütle onun sınırları içinde mücadele 
edemeyeceğini’ beyan ederek bayrağı açmıştır. Halil S. Atay yoldaş 
özeleştiriyi geciktirmekte ve elindeki örgüt olanaklarını alıkoymakta-
dır. Kısaca tavır düşmesine rağmen maddi manevi hiçbir olanak 
YİK'ya devredilmemiş, kural dışı davranışlar periyodik randevularla 
sürdürülmüş, otorite tanımamazlık süre gelmiş, adı konmadan dev-
rimci mücadeleyi sekteye uğratma uğraşları devam etmiştir." 

Evet durum budur. Örgüt sokağa dökülmüştür. Toplanmaya çalı-
şılmaktadır. İK bu durumdan çıkışı konferansta görmektedir. Tam bu 
sırada bir YİK üyesi ( 15 ) özünde her şeye ve herkese güvensizlik 
belirterek istifa etmiş, Halil S. Atay ise, "gerek yayında, gerekse Ka-
sım raporunda ‘ağabeyce’ bir yaklaşım görmediğini beyan etmiş ve 
istifasını sözlü olarak sunmuştur. Kendisinden konferansı beklemesi 
ve katılması istenmiş, ikna olmamış, bunun üzerine iyice düşün-
dükten sonra istifa edecekse istifasını yazılı vermesi istenmiş ve 
süre verilmişse de bunu yapmamış ve ilişkiyi kesmiştir. (Yeni YİK 
Mart 1983 Raporu)" 

GMK Kasım 1983 Raporunu çıkartmıştır. Bu arada sorunların çö-
züm mecrasına girdiği belli olmuştur. Y'deki gelişmeler ise konferan-
sı kaçınılmaz kılmaktadır. Ve G YİK aşağıdaki konferans kararını 
alır:  

Yeni atanan İK olarak örgütün kurallarına uyanlar ve uymayanlar, 
moral çöküntüsü içinde olanlar ve olmayanlar pratikteki tavırlarıyla 
GMK'ya karşı tavırlarını ŞEKLEN düşürenler ve örgüte inancı sar-
sılmaz olanlar, disiplini kendi dışında görenler ve devrimin özsuyu 
olarak değerlendirenler, hesabı olanlar ve olmayanlar TOPLAMI İLE 
geleceği adımlamamız mümkün değildir. Geleceğin çekirdeklerini 
oluşturabilmemiz ve örgütü güçlendirebilmemiz için (kiminle nereye 
kadar?) sorusuna cevap verebilmemiz gerekmektedir. Kafası karıştı-
rılan yoldaşların da aydınlanması düşünülecek olursa, bizce bunun 
önadımı (tüm risklerine karşın) yerel konferanstan geçmektedir… "  

"Ve konferans gerçekleşir. Yine Mart 1983 tarihli YİK raporundan 
süreci izleyelim. 
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Konferans büyük bir olgunluk içinde geçer. Geçici YİK faaliyet ra-
porunu verir, geçmişte tavır alanlar özeleştiri verirler, müeyyideler 
uygulanır. Geçici YİK bir önerge ile istifa eder. Ve konferanstan ör-
gütün geleceğine yönelik tavsiye kararları da alındıktan sonra kay-
naşmış bir şekilde Y'ye dönülür." 

Evet konferans böyle tasvir edilmiştir, ama aradan 11 ay geçtik-
ten sonra C.Güneş yoldaş şunları söylemektedir.  

"Yerel örgütümüzün bu ‘konferansı’ içerideki yönetimin açığa çı-
kan ayrılıkçı tutumunu gizlemek, örgütümüzün birliğini tehlikeye so-
kan mevcut duruma rağmen izlediği tutum ve tavırlarının derinleştir-
diği sorunların sorumluluğunu ‘eski İK’ya (yerel komitenin üyeleri 
görevden alınmıştı), yıkmak şeklinde gerçekleşmiştir. Ya da ‘konfe-
ransın’ bu amaçla yapıldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Hayır yoldaşlar C.Güneş yoldaşın böyle tespit ettiği konferans 
gerekçesine ve sonuçları içinde, "...bugün bu bunalımın ne kadar 
aşıldığı ortadadır, tespitine rağmen YİK’nın Mart 1983'te yaptığı tes-
pitte yaparken yanıldığını sanmıyorum. Neden mi? Çünkü konfe-
ransta tüm kararlar (1 ceza kararı hariç) oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Hele aşağıya aldığım karardan sonra nasıl farklı bir yorum yapılabi-
lir?  

"4-5 Aralık tarihinde toplanan Yozgat örgüt konferansı Haziran 
operasyonundan beri örgüt içinde baş gösteren sorunları-tartışarak 
aşağıdaki kararları almıştır.  

1- Eski il komitesinde yer alan kişiler Haziran operasyonunun ya-
rattığı yılgınlık, panik ve karamsarlık ortamında GMK içi sorunları 
bahane ederek gizli bir hizip örgütlemişler. Bir takım yoldaşlarımızın 
ve sempatizanlarımızın kafalarını karıştırmak için, yalan da dahil her 
türlü spekülasyonu sürdürerek örgütümüzü içeriden yıkmaya çalış-
mışlardır. Giderek "her türlü yol mubahtır" anlayışı ile kendilerini 
örgütün karşısında ayrı bir "parça” (örgüt) olarak diken bu insanlar, 
gelinen noktada kendilerini "özgür" ilan ederek örgütün dışına atmış-
lardır. 

2- Örgüte ve örgüt önderliğine güvensizlik yaratmaya çalışan ve 
bunda etkili de olan bu insanların politik-örgütsel tavırları kaleme 
aldıkları yazıda ortaya konmuştur. Bunların politik çizgileri sağ opor-
tünizmdir. Örgütsel tutum ve anlayışları anarşizm, hizipçilik, örgüt 
yıkıcılığı ve örgütsel deşifrasyondur.  
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Bu itibarla:  
a- Konferans, kendilerini örgütümüzün ve devrimci mücadelenin 

dışına atan bu insanların politik örgütsel anlayışlarını mahkum eder.  
b- Konferans, bütün yoldaşlarımızın örgütümüzün politik örgütsel 

çizgisi doğrultusunda devrimci faaliyetimize sıkıca sarılmalarını ve 
yaratılan sorunların izlerinin tümüyle ortadan kaldırılması için üzerle-
rine düşen görevleri yapmaları gerektiğini bir kez daha vurgular. 

(Açıklama. Gelişmelere ilişkin farklı düşüncelerim olmasına rağ-
men evet diyorum. C.Güneş) 

Evet, biz nasıl tespit yapılabilir diye sorarken, cevabı C.Güneş 
yoldaş Kasım 1983'de şöyle veriyor: 

Gerçeği böylesi önemli olaylarda da tersine çeviren yukarıda be-
lirttiğim yalancılık ( 16 ) iddiasıyla birlikte merkezimizin yazıda belirti-
len kendi anlayış ve sözlerine sahip çıkmadığı gibi, açıklayanları da 
yalancılıkla suçlayabilmişti… Örgütsel - Kurtuluşçuluk ilişkilerimizde 
yeri olmayan ve olamayacak olan politikaların da kullanıldığı “konfe-
ransın” bu aşamasından itibaren benim açımdan söz konusu sorun-
ların tartışılmasının ve çözümlenebilmesinin asgari bir diyalog zem i-
ni bu yöntemle böylece kaldırılmıştır. Bu zemin, artık yaratılacağı 
kesinleşen bütün örgütümüzün platformu olabilirdi.  

Örgütsel ilişkilerdeki (içeri-dışarı dahil) o andaki içler acısı durum-
lara ve görüşlerimin savunulmasının engellenmesine rağmen, bütün 
örgüt platformunda tartışmak amacıyla söz alma ve söz konusu ya-
zıyı okuma ısrarımdan vazgeçtim. “Konferansın” sonuna doğru geli-
şen bu durumdan sonra oylama aşamasına geçilmiştir. Oylanmak 
istenen kararların hemen hemen tümüne katılmadığımı ve bu du-
rumda da örgüt içinde kalabilmenin yolu (çünkü mevcut durumda 
ayrılmanın da yanlışlığını görüyordum) olarak “bu durumda oy kul-
lanmayı yeterli görmediğimi” belirttim. 

Merkez üyesi yoldaşlarımız tüm böyle bir farklı tavırla yeterli ol-
madı.  

"Yeniden başa dönmüştük, arkadaş “konferanstan dışarı çıkarı l-
malıdır" ( 17 ) 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. 
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Böyle bir durumda, katılmadığım kararlar ve Kasım 82 raporun-
daki 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. 

İşte sorun bu kadar basit. Halil S. Atay yoldaşta da aynı mantığı 
görürüz. 

"Bu noktada ise önümde iki yol vardı, Ya bütün bunlara karşı ay-
rılacaktım ya da bütün bu suçlamalara ve saldırılara rağmen işi za-
mana bırakacaktın. Tabii ki birileri tatmin olsun diye özeleştiri yapıla-
rak işlenmeyen suçlar kabul edilemez." 

Görüldüğü gibi iki bakış açısında mantık aynı. İthamlar karşısında 
kalınmış, C.Güneş yoldaş boyun eğmiş, Halil S.Atay yoldaş eğme-
miş, C.Güneş yoldaş da bu işin farkında ve:  

“Tam üyeli GMK’mızın ilk raporu ile yaratılan bütün örgütümüzün 
platformuyla "sebepleri" ortadan kalkan bu “özeleştirinin de" özeleş-
tirisini yapmak (saflarımızda halen var olan hep başkalarından öze-
leştiri istemek ya da özeleştiriden çekinmek yanlış eğilimine rağ-
men) yerine getirilmesi gereken bir “görevdi." diyerek böylece kos-
koca bir yükün altından kalkmış oldu. 

Yoldaşlar bu mantık çok tehlikeli ve kötü bir mantıktır. C.Güneş 
yoldaş yazısının başına "ÖRGÜTÜMÜZDE GÜVEN SORUNU 
ÜZERİNE” diye başlık atmış. Süreci ise zorda kaldım gerçek düşün-
celerimi gizledim diye sonuçlandırıyor. Böyle bir mantığa sahip olu-
nursa "örgütte güven sorunu" nasıl çözülür. Kaldı ki C.Güneş yoldaş 
gerçeği tahrif etmektedir, örgütte kalmayı garantilemek için özeleştiri 
yapmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü o konferansa katılmayan, onu boy-
kot eden bir yoldaş vardır. Tavırları öz olarak aynıdır. Konferansta, 
oy birliğiyle cezalandırılmasına bir yoldaşın itirazı ile (ceza çok di-
yordu)  6 ay örgütten uzaklaştırma cezası verilmiştir. Kendisi örgüt-
ten, atılmamıştır. C Güneş yoldaş niye örgütten atılsın. 

Halil S.Atay yoldaş ise birilerini tatmin için özeleştiri vermeyece-
ğini söylüyor. ( 18 ) Veremeyeceği için de ayrılık tavrını benimsemiş 
idi. Beraber hareket ettiği insanlarla 9 ay örgütten uzak kalmış ve 
Kurtuluş platformunun içinde GİK platformunun dışında bir pratik 
yürütmüşlerdir. Bu pratiğe ilişkin daha henüz hiçbir açıklama yapı l-
mamıştır. Yapılmalıdır ki o "yüce" amaçlar uğruna terk ettiği örgütten 
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kopardığı yoldaşlarla nerelere sürüklediği ve o "yüce" amaçların ne 
kadar "cüce" olduğu çıksın... Örgütün çıkarlarını korumak için yola 
çıkanların neleri korudukları ortaya çıksın, hangi ruh haleti ile örgüte 
sahip çıkan yoldaşlara "Kabe’ye yüz sürmüş müritlerin" diye hitap 
edebildiğini daha iyi anlayalım. C.Güneş yoldaşın kaldırdığı sis per-
desini Halil S. Atay yoldaş da kaldırmalıdır.  

Yukarıdan beri anlatılanlar içinde yoldaşların yanlış yaptık dedik-
leri yanlar yok mudur? Elbette vardır. Şimdi onları inceleyelim. 

Halil S. Atay yoldaş, (Şubat 1983). 'Bizlerin-eksikliği ne 1 yıl ön-
cesi gündeme getirdiğimiz pratik ve ideolojik anlayışlarımızı arka-
daşlara kavratma becerisini gösterememek olmuştur.  

"Bunda ise tecrübesizliğimizin gereği taktik olarak yaptığımız bazı 
pratik hatalar etken olmuş olabilir.” C-Güneş yoldaş (Kasın 1983) 

Temelde örgütsel birliği ortadan kaldırması gereken geniş farklı-
lıkları yoksa (ki o sürede tartışmalarınızda, bizler açısından var olan 
görüş farklılıkları bilince çıkarılarak ön plana getirilmemiş veya getiri-
lememiştir) örgütsel ayrılık durumu yaratmak açıktır ki yanlıştır. 

Bu yaklaşımlar sorunun özünü görmeyen veya gözden kaçıran 
yaklaşımlardır. 

Peki, o zaman sorunun özü nedir? 
Bu noktayı C. Güneş yoldaş yakalamıştır. 
Örgütsel ayrılığı gerektirecek ideolojik temellere dayanmayan ve-

ya dayandırılmadığı halde, sonuç itibariyle örgütsel ayrılık da içeren 
böyle bir tavra girmemiz örgüt birliği, örgütsel işleyişi kavrayış düze-
yiyle ve tecrübesizlikle ilgilidir.  

Yakalanan bu noktayı çeker ve içindeki tespitler ışığında değer-
lendirirsek, 

1- "Durma noktasına gelen siyasi faaliyetimize sınırlı da olsa baş-
lama kararı alındıktan sonra yenen Haziran Operasyonu bahane 
ederek karşı çıkmak ve karşı çıkıştaki mantığa uygun adımlar atmak 
(organların dağıtılması, ilişkilerin askıya alınması) ve tartışmak için 
(?!) bunu yazıya dökmek ve örgüt içerisinde tartışmak ve tepki geliş-
tirmek politik olarak sağ bir çizgiye dönüştürmektedir.  

2- Haziran Operasyonu’nun yarattığı etkileri fırsat bilerek 
GMK’dan alınan bilgileri olmayana ergi metoduyla değerlendirilip, 
tahmini yorumlar yapıp, yaratılan halüsinasyon gerçekmiş gibi in-
sanlara aktarmak ve bu insanların tepki duydukları olguları eğerek 
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bükerek kendi haklılığına malzeme haline getirmek, içinde bulunulan 
şartlarda illegaliteyi kendi amaçlarının doğrultusunda kalkan olarak 
kullanmak, bir taraftan yetkili organı (GMK) tanımama tavrına gir-
mek, diğer taraftan ise o yetkili organın verdiği yetki, hak ve ünvan-
lardan bir türlü vazgeçmemek ve işleri onlarla götürmeye çalışmak, 
bir zamanlar alkışladığın karar ve yaklaşımları daha sonra, hiçbir 
özeleştiri yapmadan hatta ve hatta doğru mu yanlış mı diye tartış-
madan ‘katılmıyorum’ demek örgütsel tavır olarak. OPORTÜ-
NİZM’dir.  

3- Bir yerel organ (YİK) üst organın (GMK) tavrını yanlış ve eksik, 
hatta çok zararlı bulabilir. Eğer ki o örgüt kuralları ve işleyişi belli bir 
örgüt, belki örgütümüz öyledir) sorun o kurallar içinde çözüm yoluna 
sokulmaya çalışılır. Örneğin YİK, Y ili konferansını toplar ve GMK 
karşısına konferans kararları ile çıkabilirdi. Ama örgütsel işleyiş kav-
ranmayınca soruna "istemezük, tanımazuk” diyerek yeniçeri yön-
temleri ile yaklaşılınca içine girilen örgütsel işleyişin adı ANARŞIZM 
olur. 

4- Örgütsel tutum ve anlayış anarşizme tekabül edince örgütsel 
birlik boşlanır. Kendi etrafında birlik arama çabaları başlar, Kişi veya 
organ (bu duruma kim düşerse), kuralları ve kaideleri kendisi başlar. 
YİK örgüt içinde ayrı bir örgütlenmeye gitmiş, il dışına görevliler 
atamıştır. Bu işler örgütten ayrılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu tutum 
HİZİPÇİLİK’tir.  

5- Gelişen bu davranışlar had safhaya varmış ve ayrı bir örgüt 
oluşturulmuştur. YİK kendi bileşimini değiştirmiş, statükosunu yük-
seltmiştir, kendisi gibi düşünmeyen insanları “kendi ilişkileri” içinden 
atmıştır. İdeolojik temeli olmayan, halüsinasyonlar sonucu yaratılan 
bu ayrılık ÖRGÜT YIKICILIĞINA tekabül eder.    

6- Bunca işi başarabilmek için de ilgili ilgisiz bilgili bilgisiz her in-
sana meseleler açılır. Sonuçta SBF kantininde örgütün bölündüğü 
bölünmediği tartışmaları isim cisim zikredilerek yapılmaya başlanır. 
Bu davranışın tekabül ettiği durum ise örgüt deşifrasyonudur.  

"Bütün bunlar "ortada" dururken C. Güneş yoldaş gibi 11 ay geç-
tikten sonra “o zaman yanlış yaptım, şimdi özeleştirimin özeleştirisini 
yapıyorum” demek, bir de adamla dalga geçer gibi “bizim örgütte 
özeleştiri geleneği yok onu da açıyorum” demek veya Halil S. Atay 
yoldaş gibi kağıt üzerine ne? neden? nasıl? Olduğu belli olmayan bir 
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özeleştiri lafını yazmak sorunları çözmez, anlayışların değiştiğine 
kanıt olmaz. Olsa olsa, en hafif deyimi ile ciddiyetsizlik, en ağır de-
yimi ile oportünizm olur. Ve insan netçe tavır alamaz ise bu iki üç 
sırasında sallanır durur. Hayatta olan da budur zaten.  

Şimdi İ. Halef yoldaş 
Konferansla ilgili sorunu doğru bir halkadan yakalayan yoldaşlar 

ise kendilerinin ayrılması ile sonuçlanan bir pratik geliştirmişler ve 
ayrı bir grup olarak kendilerini örgütlemeye çabalamışlardır.  

"Bir yerel komitenin itirazı üzerine konferans tasarısı suya düş-
müştür. Bu noktada yerel komitenin davranışı doğrudur ve yerinde 
bin davranıştır" derken, bu komitenin sorunu hangi doğru halkadan 
yakaladığını merak ediyorum. Ağustos 1962 YİK kararı ortadadır. 
"Bu platform birlikçi değil ayrılıkçı gördüğümüz için katılmıyoruz ve 
tanımıyoruz" 

İ.Halef yoldaş zannedenin "katılmıyoruz" noktasına parmak basa-
rak sorunu doğru bir halkadan yakalamışlar demektedir olabilir. Bir 
yerel komite, bir örgüt platformunu (konferans kongre) boykot edebi-
lir. Bu tavır pek doğal değilse bile anlaşılabilir bir tavırdır. Ama hal-
kada sadece "katılmıyoruz" ibaresi yoktur, "katılmıyoruz ve tanımı-
yoruz, peşpeşe gelmekte ve sonra gelen önce geleni vurgulamakta-
dır. İşte yakalanan halka budur. Zannederim bunun da doğru ve 
yerinde bir davranış olduğu say öne sürülemez.  

Yoldaşlar: 
Baştan beri Y ili olaylarını anlatmaya çalıştım ve olayların bir ta-

rafı olan YİK ve Y deki yoldaşların tavırlarını belgelere dayanarak 
açıklamaya çalıştım. 

Olayların bir tarafı da GMK'dır. GMK'nın tavrına ilişkin C. Güneş 
ve Halil Atay yoldaşların yazılarında bol malzeme var. Anlattıkları 
olayların şahitleri kendileri. 

Benim için bir değerlendirme yapmak gerekirse, dün de bugün de 
GMK bu yanlış bilgi veriyor. Gerçek niyetleri farklı, içeridekiler dışa-
rıdakilerin işini bitirmek istiyor, onları tasfiye etmeye çalışıyor, bunun 
için de konferans topluyor. Dolayısı ile bu konferans tezgâhtan baş-
ka bir şey değildir, diye bakmadım. 

Böyle bir bakışın (aradan bunca yıl geçtikten sonra) hem içerideki 
hem dışarıdaki GMK üyelerine karşı yapılmış bir haksızlık olacağını 
düşündüm. Böyle bir bakış kendime karşı haksızlık, olurdu çünkü 
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bugüne kadar bilinen ve öğrendiğim her şeyin yadsınmasını kabul 
etmiş olurdum. 

Bu düşüncelerin ışığında konferansa evet dedim. Çünkü konfe-
rans ayrılık veya tasfiye kararları çıkarmayacaktı, çıkarsa beni bağ-
lamayacaktı. Kimlerin ne dediğini öğrenmeden de tavır almayacak-
tım. Ayrıca böyle düşünmek tam üyeli toplantı kararında geçen ”di-
yalog eksikliği" ifadesinin gerçek dışı ve tam üyeli GMK toplantısın-
dan sonra ortaya çıkan manzarayı yoldaşların sağduyu ve sorumlu-
luk anlayışlarına değil ivedilik vs birlik perisinin sihirli değneğini' yol-
daşların üzerinde gezdirdiğine inanmak gerek. 

Pekala, o zaman GMK'ın hatası nedir? Bu süreçte hiç mi hatası 
olmamış? Elbette olmuştur. 

Birincisi, GMK konferans kararı aldıktan sonra diğer üyeleri ile 
görüşmek için yaptığı girişimleri, yoğunlaştırdığı diyalog çabasını 
karardan önce gösterebilse veya karardan önce sonuçlandırsa idi 
sancı daha az olurdu. 

İkincisi, sorunların örgüte açılması konusunda çok geç kalmıştır. 
GMK'nın duruşunu ve işleyişini ta başından 12 Eylül’den bu yana 
açık açık üyelerine bildirebilmeli idi. Yoksa üyeler neyi? Kim'i? Nasıl 
denetleyecekti?  

Üçüncüsü, GMK sorunları örgüt dolaylı değil doğrudan (rapor 
ile) açmalı-sözlü açıklamaların her an hele böyle kritik konularda 
spekülasyona yol açabileceğini düşünmeli idi.  

Dördüncüsü ise yerel örgütlere üye seçerken daha dikkatli olmalı 
idi. 

Sonuç olarak C; Güneş ve Halil S. Atay yoldaşlara ve Y ilinde 
varsa onlar gibi düşünenlere, mikroskobun altına hep başkalarının 
değil de biraz da kendilerini koymalarını öneririm."     

Çünkü...  
Çünküyü C. Güneş yoldaştan dinleyelim:  
“Mevcut sorunları aşabilmek için yalnız 'kendi konumumuzu haklı 

göstermek çabası ya da eğilimi özellikle bugün yararlı olmayacaktır. 
”Kaldı ki, bazı örgütsel problemlerin açılmasında kişisel kayıplar 
samimice göze alınabilmelidir.”  

“Çünkü karşılıklı yoldaşça, tam bir güven olmaksızın yürüdüğü-
müz yolda önümüze çıkacak engelleri aşmak oldukça zor olacaktır.  

 

http://konf.e70ti.7s/
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Yoldaşlar,   

 
YİK gündemini ve zamanını, bir önceki toplantısında belirlediği 

olağan toplantısını "YİK üyeliğini askıya alan" bir üyesinin eksiği ile 
yaptı. 

YİK bir üyesinin aldığı bu tavrın yarattığı sorun zorunlu olarak 
gündemdeki konferansa bağlı olarak onun önünde yer almıştır. So-
runun başlayıp vardığı süreç şöyledir:  

Nisan 1983'te iki yoldaş TKKKÖ üyeliğinden istifa ettiklerini be-
yan ederek saflaramızı terk etmişlerdir. Bunlardan F yoldaşın ilgi-
lendiği organdan istifa eden B yoldaş 4.06.1983 günü Yozgat’a 
dönmüş Yozgat’a dönmüş 5.06.1983 günü YİK üyesi K yoldaşı yol-
da görerek, ayrılmakla yanlış yaptığını, örgüte geri dönmek istediği-
ni, ayrılık süreci ile ilgili de F yoldaşa yönelik iddiaları olduğunu be-
yan etmiştir. 6.06.1983 günü YİK üyesi diğer yoldaşlar B ile görüş-
müşler ve aynı gün F yoldaş ile görüşüp iddiaları özetlemişlerdir. 
7.06.1983 günü iki yoldaş da F yoldaş ile görüşüp, B yoldaşın ken-
disi hakkındaki iddialarını her hangi bir yorum yapmadan kendisine 
aktarmıştır. 15.06.1983 günü ise F gerekçesini anlayamadığımız bir 
davranışta bulunarak YİK üyeliğini askıya aldı. Artık yazılı tartışaca-
ğını, ne istiyorsa sorulmasını ve ayrıca B yoldaşın “Artık yazılı hale 
gelen” raporunu talep etti. 19.6.1983 tarihinde talep yerine, getirildi. 
23. 06.1983’de F yoldaşa YİK'nın kendisini, toplantısına çağırdığı 
iletildi. F yoldaş ise bu çağrıyı-kararı tanımadığını belirterek reddetti. 
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Yoldaşlar, 
YİK her türlü kuşkudan ve spekülasyon endişesinden uzak, soru-

nun çözümünü istemektedir.  
Her türlü sorunun örgütümüzün içinde, onun kurallarına uyarak 

dile getirilişi ve mücadelesinin verilmesi her üyenin tabiî hakkıdır ve 
bu hak tüzüğümüz tarafından güvence altına alınmıştır. 

Sorunlar karşısında bir taraftan örgütümüzün varlığını koruma, 
güçlendirme ve sürekliliğini sağlamayı hedefleyen faaliyetlerimizi 
sürdürmeli, diğer taraftan ise sorunlarımızı tartışmalıyız. Bu iki faali-
yet aynı anda birlikte yürütülebilmelidir. Doğru davranış budur.  

F yoldaşın "askı tavrı bizce yadırganmaktadır. Örgütsel gelişme-
lerimizin bilincimize çıkardığı, olması gereken doğru davranış biçim-
leri göz önüne alındığında askıyı anlamak mümkün değildir. 

Bilinmelidir ki, YİK olarak, F yoldaşın (Kendisini YİK üyeliğini as-
kıya alma noktasına getiren, YİK kararını tanımayan) davranışlarını 
ve örgütümüzün niteliğine dair (tarihimizin tanıklığı ile tartışılır dahi 
görmediğimiz) net olmayan beyanlarına karşı yaklaşımımızı belirler-
ken, bazı bölümlerini ciddiye alınacak önemde gördüğümüz B yol-
daşın yazısını kendimize, temel almamaktayız. 

İşin başından beri ve bulunduğumuz noktada sorunun boyutlarını 
bu yazı değil F yoldaşın bu olaya karşı tavırları belirlemektedir. 

YİK ilkeli birlikten yanadır. İdeolojik-Politik olmayan her türlü pra-
tik olumsuzlukların karşısındadır. Ve bu tür olumsuzlukların Komü-
nizmin ruhuna aykırı olan subjektivizmden uzakta, karşılıklı çabalar-
la mutlaka aşılabileceğine inanmaktadır. 

Bu inançla YİK bu sorunun anlaşılabilmesi ve aşılabilmesi için F 
yoldaşın talebini de göz önünde bulundurarak aşağıdaki kararları 
almıştır: 

1 - ) Aşağıda belirtilen soruların F yoldaşa iletilerek alınacak ce-
vaplar ile birlikte Y ilinde yoldaşlara açık yazılı bir tartışma yapmaya: 

Soru 1. Örgütümüzün ilke, kural ve kararlarına aykırı davranışlar-
da bulunmanızın ve ayrıca örgütümüzün niteliği ile örgüt içindeki 
kendi konumunuza ait hususlardaki endişe verici beyanlarınızın ne-
denlerini açıklayınız?  
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Soru 2. Tek yanlı olarak YİK üyeliğini askıya almanızın ve sorunu 
görüşmek üzere YİK’nın toplantıya çağrı kararını tanımamanızın 
anlamını ve nedenlerini açıklayınız?  

2 - ) Yapılacak olan bu tartışmanın sağlıklı sonuçlar üretmesine 
imkan tanıyabilmek için Y ili Konferansının …...... tarihine ertelen-
mesine karar verilmiştir.  

3 -) Bu tartışma süresince istisnasız tüm yoldaşların sağduyulu 
ve sorumlu davranmaları, illegalite kurallarına gösterdikleri dikkati 
titizlikle sürdürmelidirler. Unutulmamalıdır ki böyle durumlarda gizlilik 
kurallarına ilgi daha azalmakta, siyasi polise karşı açıklar çoğalmak-
ta ve örgütümüze yönelik, operasyon ortamı oluşmaktadır. Operas-
yonların örgütümüzde açtığı tahribat göz önüne alınırsa, bütün yol-
daşların gerekli duyarlılığı göstermelerinin nedeni ve önemi kendili-
ğinden anlaşılır. 

Yoldaşlar, 
Yüzyüze kaldığımız sorunlar ne kadar önemli olursa olsun bu so-

runların çözümünde örgütsel ilke ve kurallara uyduğumuz, doğru 
yöntemlerle sorunları çözdüğümüz, örgütümüzün çıkarlarını her 
türlü endişenin üzerinde tuttuğumuz takdirde bu süreçten de örgü-
tümüzün güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.  

 
Yoldaşça Selamlar 
 
Haziran-1983 
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Halil S. ATAY. Ocak-1984.    

 

Yoldaşlar, 

Yaşadığımız tartışma kampanyası süresince kendime ilişkin ha-
taları detaylı bir biçimde irdeleyerek yayınlayamamış olmam benim 
açımdan bir eksikliktir. Onun için hatalarımı açık, kısa ve özlü bir 
biçimde belirterek özeleştirimi Konferans’a sunuyor ve Konferans 
vasıtasıyla tüm örgüte duyurulmasını istiyorum. 

Bu hataların, örgüt anlayışının eksik kavranışından ve ortaya çı-
kan sorunlar karşısında önceleri yeterli duyarlılıkta olabilememenin 
yanında, sorunların gelişimine bağlı olarak aceleci ve sübjektif dav-
ranmaktan ileri geldiğine inanıyorum. Bu konular bugüne kadar de-
ğişik boyutlarda ele alındı. Onun için sorunu detaylarıyla ele almak 
yerine hatalarımı özlü bir biçimde belirteceğim.  

1- Üyeliklerin askıya alınması kararına karşı çıkmamış olmak, ye-
terli duyarlıkta olmamanın yanında, sosyalist demokrasi anlayışının 
yeterli kavranmamış olmanın da bir göstergesidir.  

2- Yurtiçi önderliğin konferans toplama kararına karşı doğru bir 
temelde ve haklı gerekçelerle karşı çıkmış olmamıza rağmen:  
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a) Sorunu örgütün birliği ve geleceği açısından iyice vahim görüp, 
aceleye kapılarak önderliği tanımama tavrı gösterip, düzensiz (kural 
dışı) ilişkilere girmekle yanlış yaptık.  

b) Merkez üyesi yoldaşların bizlere karşı sübjektif ve sekter tu-
tumlarına rağmen, örgüt içerisinde azınlığın çoğunluğa uyması ge-
rektiği ilkesinden hareketle, “yenilgiyi” kabullenerek mücadele etmek 
yerine, ayrılmakla yanlış yaptık. 

Bu eksiklikler esas itibariyle köklü bir örgüt geleneğinin olmama-
sı, dolayısıyla da örgütsel sorunların doğru kavranamamasından 
kaynaklanmıştır. 

 

Ocak-1984.    

   



K U R T U L U Ş                      169 

 

 

 

İLKELERİMİZE SAHİP ÇIKALIM,  
İLKESİZLİĞİ SAVUNANLARI MAHKÛM EDELİM !  
 
M. SACİT. Nisan, 1984 

 
"DEB Olayı" tartışmasıyla birlikte örgüt gündemimizin ilk sıraları-

na yerleşen “birlik anlayışımız" ve “ittifaklar politikası" tartışmaları, F. 
Yıldız yoldaşın son yazısıyla birlikte güncelliğini sürdürüyor.  

Aslında her dönemde ve her ülkede proletaryanın mücadelesi 
içerisinde önemli bir yeri kaplamış ve sürekli güncelliğini korumuş 
olan bu sorun, henüz proletaryanın devrimci" partisini yaratamamış 
olan ülkemizde de, yıllardır sosyalist hareketin önünde çözülmesi 
gereken bir sorun olarak kalmış ve her geçen gün daha bir önem 
kazanmaktadır.  

Bu nedenle şu anda örgütümüz içerisinde sürmekte olan tartışma 
karşısında sessiz kalmamak, tersine bu konu üzerine kafa yormak, 
politikamıza sahip çıkmak, onu geliştirici tartışmaları yoğunlaştırmak 
her Kurtuluşçu için önemli bir görev olmaktadır.  

F. Yıldız yoldaşın “DEB olayı” başlığı altında yayınladığı yazıya 
bu açıdan baktığımızda olumlu bir yanı olduğunu söyleyebiliriz. 
Çünkü bizleri geliştirecek, önümüzü ve kafamızı daha da açacak ve 
aynı zamanda bizleri sübjektif etkilenmelerden de uzaklaştıracak 
olan tartışmalar -savunduğumuz şeyler yanlış dahi olsa- bu tür tar-
tışmalardır. Yani örgütsel sorunlarımızı, Türkiye ve dünya sosyalist 
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ve işçi sınıfı hareketlerinin sorunlarını öne getiren, mücadelemizi 
ilerletecek çözümlemeler öneren tartışmalar yapmakla ancak yararlı 
sonuçlar üretebiliriz. Yoksa F. Yıldız yoldaşın daha önceki yazıların-
da yaptığı türden -gerçi bu yazısında da buna benzer yanlar varsa 
da ağırlıklı olan tartışma belirttiğimiz türdendir- kısır polemikler, kişi-
sel suçlamalarla bir yere varılamayacağı, daha doğrusu varılacak 
yerin hiç de istenilen bir yer olmayacağı ve örgütümüzü geliştirme 
yerine parçalayıcı olacağı hepimizin bildiği gerçeklerdir. İşte bu ya-
nıyla F.Yıldız yoldaşın daha önceki yazılarında yaptığı tartışmalar (!) 
yerine, birlik anlayışımızı ve ittifaklar politikamızı tartışmaya başla-
ması, başka bir deyişle tartışılabilecek bir şeyleri gündeme getirmiş 
olması olumlu olarak görülmesi gereken bir durumdur. Yoldaş, bu 
yolu devam ettirmelidir. Çünkü sorunlarımızın çözülebilmesinin yolu 
böyle platformları yaratmaktan ve sürdürmekten geçer.  

F. Yıldız yoldaşın yazısının olumlu gördüğüm yanını belirttikten 
sonra sırası gelmişken hemen şunu da belirtmekte yarar görüyorum: 
Yoldaşın yazısında savunduğu, gerek birlik ve ittifaklar politikası, 
gerekse DEB görüşmelerindeki tavrı, ciddi yanlışları içermekte ve 
kesinlikle terkedilmesi gereken bir anlayışı taşımaktadır. Bu nedenle 
yazımda; yukarıda, örgütümüz ve Türkiye sosyalist hareketi açısın-
dan önemine değindiğim bu sorun üzerine görüşlerimi anlatırken, 
ağırlıklı olarak da F. Yıldız yoldaşın yazısını eleştirerek sorunu daha 
bir somutlamaya çalışacağım.  

 
BİRLİK NEDİR? EYLEM BİRLİĞİ VE İTTİFAKLAR HANGİ İHTİ-
YAÇLARDAN DOĞMUŞTUR? 
 

Birlik denildiğinde Marksist-Leninistler, işçi sınıfının ideolojik siya-
si birliğini anlarlar. İşçi sınıfının siyasi mücadelesi doğrultusunda, 
aynı ideolojik-teorik hatta sahip, sınıfın en ileri kesimlerini yani öncü-
lerini bağrında toplayan bir örgütün yaratılmasıdır, birlik. Bu örgütün 
adı ise proletarya partisidir. Bu nedenle birliğe giden yolun proletar-
ya partisinin yaratılmasına giden yolla çakıştığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. O halde bugün gündemimizde birliği sağlamak diye bir 
sorunumuz var ise, bunu sağlamanın yolu ancak ve ancak sınıfın 
öncülerini aynı örgüt çatısı altında, aynı ideolojik-teorik ve siyasi hat 
doğrultusunda örgütlemekten geçmektedir. Bugün çokça tartışılan 
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ve herkesin kendine göre tezler öne sürdüğü bu sorunun özü, prole-
tarya partisinin yaratılması sorunudur. Bu nedenle önümüzdeki en 
acil görev partinin yaratılması görevidir. Bu görev başarılamadığı 
takdirde sınıf adına yürütülen mücadelelerden olumlu sonuçlar bek-
lemek hayale dalmakla eşdeğerlidir. Onun için bütün görevlerimizi 
bu merkezi göreve tabi kılmak ve bu görevi kolaylaştırıcı, gerçekleş-
tirici adımları atmak zorundayız.  

Bu konuda Lenin'in 1914 yılında söylediklerine bakmakta yarar 
var. Şöyle yazıyor Lenin;  

“İşçiler için birlik gerçekten zorunluluktur. İşçilerin, kendilerinin dı-
şında, kimsenin, birliği onlara 'hazırlop bir yumurta gibi’ sunmayaca-
ğını; kimsenin, onların birliğine yardım edecek halde olmadığını kav-
ramanın da üstünde bir zorunluluktur. Birlik, aydın grupçuklarının 
‘anlaşma’sı, ‘ittifakı’ üzerine ‘kurulmaz’. Bu çok üzücü, çok bönce 
girişim, hataların en büyüğü olur.  

“Birlik 'vaat edilemez'. Olsa olsa bu boş bir hayal, palavra olacak-
tır.  

"Birlik, bilinçli işçilerin, dirençli ve azimli çalışmayla ulaşmak du-
rumunda oldukları ve sadece bilinçli işçilerin 'yaratmaları' gereken 
bir şeydir.  

"Yoksa, kendini birlik taraftarı 'ilan etmek', birlik 'vaat etmek' ve 
yukarıda belirtildiği ölçüde 'birlik' kelimesini değerlendirmek kadar 
kolay hiç bir şey yoktur.  

"Gerçekte, sadece ve sadece, bilinçli işçilerin örgütü ve çalışması 
ile bütün bilinçli iççiler, birlik yolunda ileri adımlar atabilirler.  

"Örgütlenmeden birlik imkânsızdır. Azınlığın, çoğunluğa tabiliği 
olmadan da örgütlenme olmaz. " (Lenin, La Troudovaia Pravda, sayı 
2) 

Yine Lenin, aynı yıllarda yazmış olduğu bir makalede birlik deni-
lince, bundan kimlerin birliği anlaşılması gerektiğini ise şöyle anlat-
maktadır: 

“Liberal işçi politikacıları ile, işçi hareketini parçalayan ve çoğun-
luğun iradesini çiğneyen kimselerle birlik olamaz; ne federatif, ne de 
başka bir birlik olabilir. Tüm dürüst Marksistlerin, Marksist tümlüğün 
ve sınırsız sloganların tüm savunucularının birliği, tasfiyecilerden 
bağımsız halde ve onların dışında olabilir ve olacaktır.  
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"Birlik büyük bir davadır ve büyük bir slogandır! Ama işçi davası-
nın gereksinmesi Marksistlerin Marksizm karşıtlarıyla ve bozucuları 
ile birlik değil, Marksistler arasında birliktir.  

"Biz de, birlikten söz eden herkese sormalıyız-. Kiminle birlik? 
Tasfiyecilerle mi? Öyleyse birbirimizle görülecek bir işimiz yoktur. " 
(Lenin. İşçi Sınıfı Partisi Üzerine, Sol Yayınları, Sf. 518 - 519).  

Lenin'den yaptığım bu alıntılarla, birlik denilince sınıf bilinçli işçiler 
açısından ne anlaşılması gerektiği daha bir açıklığa kavuşuyor.  

Yazımın başında ağırlıklı olarak birlik üzerinde durmamın nedeni 
incelikle bu sorun konusunda anlaşabilmek ve ortak bir dil kullana-
bilmek içindir. Çünkü "ittifak", "anlaşma" veya "eylem birliği" diyebi-
leceğiniz "ortaklıklar" ancak birlik üzerine aynı anlayışlara sahip 
olunduğunda izahı yapılabilecek olgulardır.  

Şu halde Proletarya, her şeyden önce kendi birliğini yaratmak zo-
rundadır. Ama bunu yaparken burjuvaziye karşı yürüttüğü mücade-
leyi daha güçlü kılmak üzere ittifaklar oluşturmaktan da geri durma-
malıdır. Tarihsel misyonu gereği kendisiyle birlikte toplumu da kur-
tarma görevini üstlenmiş olan proletaryanın, diğer ezilen ve sömürü-
len sınıf ve tabakalarla, onların da kurtuluşu olan bu mücadeleye 
katılmalarını sağlamak üzere ittifaklar yapması her an gündeminde 
olması gereken bir sorundur. Ancak elbette bu ittifaklar ve eylem 
birlikleri proletaryanın önderliğinde, onun çizdiği siyasi hat doğrultu-
sunda olduğunda bir anlam kazanır. Ancak böyle ittifaklar, sınıfın 
mücadelesine güç katan ve mücadeleyi ileriye götüren sonuçlar 
üretir. Bu sağlanamadığı takdirde, yani çeşitli küçük-burjuva önder-
liklerin etrafında oluşan ittifaklardan proletaryanın sınıf çıkarları adı-
na bir şeyler beklemek ve mücadelenin nihai sonuca ulaşacağını 
sanmak boşunadır. Onun için, proletarya, mutlaka kendi ittifaklar 
politikası temelinde diğer sınıf ve tabakalarla anlaşmalıdır. Çünkü 
burjuvaziyle uzlaşmaz çelişkisi olan ve devrimi sonuna kadar götü-
recek olan tek sınıf proletaryadır.  

Bu söylediklerime belki şöyle itirazlar yükselebilir: "Bugün Türki-
ye'de henüz proletarya partisi oluşmamıştır. Proletaryayı kimin tem-
sil ettiği veya kimin proletarya partisi olduğu bilinmeden diğer sınıf 
ve tabakalarla ittifaklar nasıl yapılacaktır?" 

Böyle bir soru Türkiye'de karmaşık bir durumun olduğunu gös-
termekle birlikte, yukarıda anlatmaya çalıştığım anlayışı reddeden 
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bir durum yaratmamaktadır. Çünkü Türkiye'de proletarya partisi yok-
tur, ama proletaryanın ideolojik, teorik hattını savunan, onun siyasi 
çıkarları doğrultusunda mücadele yürüten çekirdek bir örgüt vardır. 
Bu Kurtuluş örgütüdür. Yani örgütümüzdür. Proletarya partisi sıfatını 
kazanamamış olması, ideolojik-teorik tezlerindeki yanlışlıklardan 
veya hayata uymamazlığından değildir. Belki bu konuda her şeyiyle 
yeterli olmadığı söylenebilir. Bu doğrudur. Ancak bu yetersizlikler 
temel tespitlere ilişkin olmadığından, bir proletarya partisinin siyasi 
programını oluşturmasına engel teşkil edecek düzeyde değillerdir. O 
halde nedir proletarya partisi olmamızı engelleyen? Bu soruya veri-
lecek cevap esas olarak sınıfla kaynaşamamak, öncü işçilerle birle-
şememek olmalıdır. Kadrolarımızın yetersizliği, örgütsel yapımızın 
geriliği vb. sorunlar da bu sorunu devam ettirici faktörlerdir. Ama 
esas neden, yani proletarya partisi olamamamız sorunu, yukarıda 
bahsettiğim nedendir. Bu sağlandığı ölçülerde proletaryanın müca-
delesi daha bir nitelik kazanabilecek ve ileri adımlar atabilmek, mü-
cadeleyi doğru hedeflere yönlendirebilmek olanaklı hale gelecektir.  

O halde bir yandan proletaryanın birliğini sağlamak, öncü işçilerle 
birleşmek, onları kazanmak mücadelesi yürütürken, diğer yandan da 
proletaryanın ve emekçi halkların mücadelesini doğru hedeflere 
yönlendirecek ilkeler temelinde ittifaklar oluşturmaya çalışmak, diğer 
siyasi akımları bu ilkeler doğrultusunda mücadeleye çekmeye ça-
lışmak bizler için kaçınılmaz görevler olmalıdır.  

Yoksa, ilkesi, hedefleri belli olmayan veya herkesin her istediğini 
söylediği “ittifaklar” yapmanın, proletaryanın mücadelesine “beş ku-
ruşluk fayda” sağlamayacağı, tersine mücadeleyi hedeflerinden sap-
tıracağını görmek isteyenlerce çok açık gerçeklerdir.  

Nitekim Türkiye'deki yaşanılan sürece baktığımızda, ilkesizliğin 
her dönemde, sosyalist hareket içinde oldukça ciddi boyutlarda sür-
düğünü görmekteyiz. Her boydan küçük-burjuva siyaset bir yandan 
proletarya adına "ittifaklar",  "cepheler" oluşturmaya kalkışırken, 
diğer yandan da proletaryanın ilkeli siyasetinden nasıl bihaber ol-
duklarını tekrar tekrar sergilemişlerdir. Bu durum, başından beri itti-
fakların yalnız ve yalnız ilkeler temelinde yapılabileceğini ve bu ilke-
lerin Türkiye özgülünde neler olması gerektiğini, demokratik devrim 
anlayışına bağlı olarak ortaya koyan Kurtuluş’u, her geçen gün daha 
da doğrulayan bir durum yaratmıştır ve hala da yaratmaktadır,  
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Neydi Kurtuluş'un öne sürdüğü ilkelere temel teşkil eden somut 
durum:  

Birincisi, Türkiye'nin emperyalizmle olan ilişkileri, kapitalizmin ge-
lişmişlik düzeyi, büyük toprak sahipliği olgusu, bunlara bağlı olarak 
egemen sınıflar ittifakı oligarşi ve oligarşik devlet kavramı; ikincisi, 
tekelci burjuvazi açısından faşizmin önemi ve sürekli yedekte tutulan 
ve beslenen bir faşist gücün varlığı; üçüncüsü, Türkiye' de önemli 
boyutlarda bir ulusal sorunun oluşu ve bu sorun içerisinde esas ola-
rak Kürdistan sorunu, Kürdistan'ın sömürge bir ülke olması ve feo-
dalizmin etkinliği, Kürt ulusunu inkâr temelinde geliştirilen ırkçı ve 
şoven politikalar ve bu politikalardan yeterince nasiplenmiş sosyal-
şovenizm.  

İşte bu olgular, Kurtuluş'un oluşturulacak ittifaklarda, bu ittifaklara 
hedef gösteren ve uğrunda mücadele edilmesi gereken ilkelerini 
belirlemesine olanak sağlayan maddi şartlardır. Bu nedenle ilkelerin 
Türkiye'de; anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenist; Kürdistan’da 
ise anti-faşist, anti-emperyalist, anti-sömürgeci ve anti-feodal olması 
gerekmektedir. İşte Türkiye'de ve Kürdistan’da demokrat olmanın ve 
tutarlı ittifakların ilkeleri bunlardır. Bu ilkeler temelinde yapılacak 
olan ittifaklar ancak proletaryanın mücadelesini güçlendirebilir. Yok-
sa tersine durumlar, yani ilkelerin bir Kenara atıldığı "ittifaklar" yap-
mak, o an için belki hacimsel bir büyüklük sağlayabilir, ama sürdürü-
len mücadeleyi hiçbir zaman güçlendirmeyeceğini söylemek de ol-
dukça doğru bir tespittir. O halde zaten var olan gücümüzle yürüte-
bildiğimiz bir mücadeleyi, geliştirici ve daha ileriye götürücü bir nite-
lik kazandırmayacaksa, tersine, mücadeleyi geriletmeye neden ola-
cak şartlar yaratıyorsa, neden böyle bir "ittifaka" girelim? Gerçi bir-
çok küçüklü-büyüklü siyaset kendi grupsal çıkarları gereği, proletar-
yanın genel çıkarlarını bir kenara koyarak bu tür "ittifaklar" yapmak-
tan kaçınmıyorlar, kaçınmazlar da. Çünkü proletaryanın çıkarlarını 
görebilmek ve gözetebilmek için önce Marksist-Leninist olmak gere-
kiyor. Bu da küçük-burjuva akımlarının becerebileceği ve önem ve-
receği bir şey değildir.  

Gelelim ilkelerimize. Türkiye'de yapılacak ittifaklarda anti-faşist, 
anti-emperyalist ve anti-şovenist ilkeler belirleyici olmalıdır diyoruz. 
Bu konuda ilk başlarda, anti-faşist ve anti-emperyalist ilkeler hemen 
hemen tüm siyasetler tarafından savunulurken, sorun sadece anti-
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şovenist ilke çerçevesinde çıkıyordu. Buna karşın Kurtuluş'un ve 
çeşitli Kürt örgütlerinin yürüttüğü ısrarlı mücadele sonucunda, birçok 
siyaset, Kürt ulusal sorununu dile getirmeye ve bu sorunla birlikte 
Türkiye'de sürdürülen şoven ve sosyal-şoven politikalara -lafla bile 
olsa- karşı çıkma gereği duymaya başladılar. Bunun sonucu bu ilke 
de Türkiye'de yapılan ittifakların temel ilkesi haline geldi.  

Kürdistan'daki ittifaklarda ise öne sürdüğümüz, anti-faşist, anti-
emperyalist ilkelerin yanı sıra anti-sömürgeci ve anti-feodal ilkeler, 
Kürt halkının yürüttüğü ulusal kurtuluş mücadelesini doğru hedeflere 
yönlendirmenin şartlarını sağlayan ilkelerdir. İşte asıl tartışılan ve F. 
Yıldız yoldaşın da yazısında ağırlık noktasını oluşturan konu budur. 
Ancak bu konuya girmeden önce F. Yıldız yoldaşın DEB görüşmele-
rindeki tavrı üzerinde durmak istiyorum.  

 
F. YILDIZ NEYİ İSPATLAMAYA ÇALIŞIYOR? 
 

Bilindiği gibi 1979 yılında, bizim de içinde yer aldığımız Devrimci 
eylem birliği (DEB), adı altında Türkiye genelinde bir ittifak oluştu-
rulmaya çalışıldı. Bu ittifakın ilkelerinin Kürdistan'da anti-Sömürgeci 
ve anti-feodal ilkeleri kapsamaması sonucu Kurtuluş bu eylem birli-
ğinden ayrıldı ve bu konuda o ana kadarki görüşmelerde ortaya çı-
kan durum nedeniyle özeleştiri, yaptı. Bu görüşmeleri yürütmekle 
görevli merkez üyesi ise F. Yıldız yoldaştı. O günden bugüne ara-
dan yaklaşık 5 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen "DEB Olayı" 
diye bir tartışma örgüt gündemine gelmedi. Çünkü ortak kanı bu 
olayın o sıradaki gelişmeler sonucu, doğru bir biçimde çözümlendiği 
yönünde idi. Ancak bunun böyle olmadığı, şimdilerde, DEB görüş-
melerini yürütmekle görevli F. Yıldız yoldaş tarafından anlatılmaya 
çalışılmaktadır. Üzerinde durmak istediğim birinci konu budur.  

F. Yıldız yoldaş yakın bir geçmişe kadar örgütümüzün merkezin-
de görev alan bir yoldaştır. Madem ittifaklar politikamıza ilişkin ciddi 
farklılıkları taşıyordu, neden bu güne kadar bekledi? Böyle ciddi bir 
öneme sahip bir sorunun, örgütümüz açısından "doğru" temellere 
oturtulması için neden zamanında tartışma açmadı da aradan 5 
sene gibi bir zamanın geçmesini bekledi? Öyle ya, ittifaklar politikası 
gibi, örgütümüzün temel sorunlarından biri olan bu konuda, farklı bir 
görüşe sahip, merkez komite üyesi bir yoldaşın, görüşlerini sakla-
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ması ve tesadüfen ( 19 ) açıklamaya başlaması neyle izah edilebilir? 
Bence bunun bir tek izahı vardır. O da yoldaş da bir süredir gözle-
nen, oldukça ciddi boyutlardaki sübjektivizmdir. Böyle bir durumun 
varlığı yoldaşı, sürekli kendisini ispatlama ve doğrulama çabası içe-
risine itmektedir. Nitekim ikinci olarak üzerinde duracağım konu, bu 
durumu daha açık bir biçimde göstermektedir.  

F. Yıldız yoldaş DEB görüşmelerinde örgütümüzü temsilen katı l-
masına ve bu görüşmelerden esas sorumlu olmasına karşın yazı-
sında "Bu görüşme ve tartışmalarımızı ben İ. Halef ve O. Yalçın 
yoldaşlar dışındaki merkez üyelerine hemen hemen her gün aktarı-
yordum ve onlarla da tartışıyordum. Hele CK ile aralıksız her gün 
tartışıyordum" diyor. Böylece yaptığı yanlışı diğer merkez üyelerine 
de maletme çabasına girerek, kendi suçunu hafifleteceğini ve hatta 
"beni yanlışa bu yoldaşlar itti" anlamına gelebilecek savunularla 
hepten temize (!) çıkacağını sanıyor. Yine bir başka yerde "eylemin 
organizasyonunu nerelerde bizim üstleneceğimizi tespit etmekle 
görevlendirilen Merkez üyesi yoldaşın, bu görevini bir türlü yerine 
getirmemesi sonucu, siyasetlerin önerilerine adeta boyun eğmek 
zorunda” kaldığımızı anlatıyor.  

Bu ne demektir? Neden böyle bir görevi yerine getirememek, bizi 
diğer siyasetlerin önerilerine boyun eğmek durumuna düşürsün? 
Eğer bu sorun o kadar önemli bir sorun idiyse -ki mümkün değil- 
boyun eğmeyi kabulleneceğine, bu görevi yoldaş kendisi de yerine 
getirebilirdi. Ama görünen o ki, F. Yıldız yoldaş açısından sorun bu 
değil, sorun kendini temize (!) çıkartabilmek. Nitekim DEB görüşme-
lerinde ittifaklar politikamızı, ilkelerimizi bir kenara koyarak, kendi 
politikasına uygun bir ittifakı gerçekleştirmeye kalkışmasına rağmen, 
bunu düzeltmeye ve politikamızı egemen kılmaya çalışan yoldaşlara 
saldırması bunu göstermiyor mu? Neden kazıyor CK yoldaşa? Ken-
di ilkesizliğinin yanında yer almadığı, "ben çürük silahlarla dönüş-
mem" dediği için. Peki, ne yapsaydı yani, F. Yıldız gibi, o da ilkele-
rimizi mi yeseydi? O zaman doğru mu davranmış olacaktı? Bu soru-
lar yoldaşın içinde bulunduğu halet-i ruhiyeyi daha bir açıklığa ka-
vuşturmaktadır, çünkü bu sorulara aynı mantık çerçevesi içerisinde 
doğru cevaplar verebilmek mümkün değildir. Olsa olsa yoldaş yine 
birtakım gerekçeler (!) üreterek kendini doğrulama yoluna gidebilir. 
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Ama bu tür gerekçelerle elbette aklı başında hiç kimseyi ikna ede-
mez.  

Yeri gelmişken bir konuya daha eğilmek istiyorum . Biraz önce 
bahsettiğim, DEB görüşmelerinde örgütümüzün belirlediği ittifaklar 
politikası yerine, F. Yıldız yoldaşın kendi kafasındaki düşünceleri 
egemen kılmaya kalkışması ve örgütü o doğrultuda bir ittifaka gir-
meye zorlaması da oldukça düşündürücü bir durumdur. Leninist bir 
örgütte, örgüt adına görevlendirilmiş bir üyenin, yapması gereken -
kendi katılmıyor olsa bile- kollektif irade tarafından belirlenmiş olan 
şeyin savunulmasıdır. Demokratik-merkeziyetçilik ilkesinin en önem-
li yanlarından biri de budur. Eğer bizler örgütümüzün, ideolojik-teorik 
hattı da dâhil olmak üzere, çeşitli politikalarını doğru bulmuyor isek, 
bu konuda kafamızda ciddi farklılar var ise, yapmamız gereken şey, 
önce örgüt içinde bu tartışmayı açarak düşüncelerimizi anlatmak, 
propaganda hakkımızı kullanmak, çoğunluğu iknaya çalışmak olma-
lıdır. Eğer bunu başarabilir isek o zaman örgütün politikasıyla ça-
kışmış, ona yön vermiş oluruz. Bu durumda herhangi bir sorun çık-
maz. Ancak örgütün belli bir politikası varken, bu konuda hiçbir tar-
tışma açmaksızın, "bana göre şu da olabilir diyerek, kendine göre 
bir politika geliştirmek - ki tartışılıp kabul görmemiş olsaydı bile yine 
kendi görüşlerini değil çoğunluğun görüşlerini savunmak gerekirdi – 
Leninist bir örgütte hiçbir zaman hoş görülecek bir tavır olamaz. 
Bunlar Marksizmin Leninizmin abc’sidir. Böyle bir tavrın neye teka-
bül ettiğini yoldaşın bilmemesi mümkün değildir. Ama önce de belirt-
tiğim gibi, içinde bulunduğu sübjektif durum, kendisini buralara ka-
dar getirmektedir.   

 Şimdi gelelim ittifaklar politikası adına savunduklarına. Bir takım 
çelişkili yanlarını bir yana bırakırsak, yoldaş, yazısında esas olarak 
Kürdistan’daki anti-feodal, anti-sömürgeci ilkelerimizi eleştirmekte ve 
bu ilkeler olmaksızın da, Kürt ulusunun Kürt ulusunun kendi kaderini 
kendisinin tayin hakkı çerçevesinde ittifaklar yapılabileceğini iddia 
etmektedir. Ayrıca, gerçi son yazısında açıkça yazmamış olsa da, 
daha önceki yazılarında belirttiği “eylemde birlik, ajitasyon ve propa-
gandada serbestlik” “ilkesinin” de doğru bir ilke olduğunu savunmak-
tadır.  

Proletarya devrim mücadelesi yürütürken, kendi mücadelesiyle 
paralellik taşıyan çeşitli sınıf ve tabakaları kendi yanına çekmeye 
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çalışır demiştik. Bunu yaparken göz önünde tuttuğu; ittifakın kendi 
programına uygun bir zeminde olması ve mücadelesini de daha da 
güçlendirecek bir katılım yaratmasıdır. Yoksa, bir takım güçleri de 
yanına almak için onlara hoş gelecek laflar etmek ve kendi doğrultu-
sundan sapacak, ilkelerinden taviz verecek girişimlerde bulunmayı 
düşünmez. Kendi sınıfını kurtarmak için geçmesi gereken yolda, 
aynı zamanda diğer ezilen ve sömürülen sınıfların kurtuluşu da 
mümkün olduğundan dolayıdır ki, onları bu mücadelenin içine sok-
maya çalışır.  

Nitekim sorunu bu çerçevede ele alırsak Türkiye’de de proletar-
yanın göz ardı edemeyeceği bir ulusal sorun ve bu sorun iç inde de 
oldukça önemli bir yeri kaplayan Kürdistan Sorunu diye bir sorun 
vardır.  

Kendi iradesi dışında dört parçaya bölünmüş Kürdistan’ın her 
parçasında olduğu gibi Türkiye’deki parçasında da senelerdir Kürt 
halkı tarafından ulusal devrimci bir mücadele yürütülmektedir. Türki-
ye Kürdistanı diğer parçalara göre daha gelişmiş bir sosyo-
ekonomik yapıya sahipse de, yine de, feodalizmin etkinliğini sürdür-
düğü bir ülkedir. Sömürgeci oligarşinin Kürdistan’daki işbirlikçileri ise 
işte bu feodal ağalardır. Kürt halkının yürüttüğü ulusal kurtuluş mü-
cadelesinin önderliğini son zamanlara kadar genellikle burjuva ka-
rakterli örgütler yapmaktayken, 1970’lerden sonra kendine M-L di-
yen örgütler de güçlü bir biçimde faaliyet yürütmeye ve mücadelenin 
içinde etkin bir biçimde yer almaya başlamışlardır.  

Türk sömürgecileri özellikle 1920’lerden sonra Kürdistan’da, onla-
rın ulusal varlığını dahi reddeden bir politika sürdürmüşler, dillerini, 
kültürlerini, yok etmeye çalışarak, zorla asimilasyona başvurmuşlar, 
baskılarını soykırıma kadar vardırmışlardır. Kürdistan halkı her dö-
nemde jandarma dipçiği altında susturulmaya çalışılmış ve en küçük 
ulusal kıpırdanmalarda bile akla gelmeyecek insanlık dışı yöntemler 
kullanılmıştır. Bu politikanın devamı olarak da Türkiye’de yoğun bir 
şoven politika geliştirilerek Türk halkının Türk halkıyla birlikte müca-
deleye girme tehlikesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.  

Aslında burjuva devrimleri çağında, burjuvazinin önderliğinde hal-
lolan ulusal sorunlar, emperyalizmle birlikte burjuva demokratik dev-
rimini yapamayan ülkelerde, artık en devrimci sınıf olan proletarya-
nın omuzlarına yüklenmiştir. Çünkü, en doğal haklarını kazanmaya, 
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kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkını elde etmeye, kendi ba-
ğımsız devletini kurmaya çalışan bir ulusun, bu mücadelesine sahip 
çıkmak ve desteklemek burjuva demokratı olmanın bile olmazsa 
olmaz koşuludur. Kaldı ki proletarya en tutarlı demokrattır ve en 
geniş demokrasiyi, yani demokrasinin ortadan kalkacağı sınıfsız 
toplumu, komünizmi kurmaya aday tek sınıftır. O halde Kürt halkının 
faşizme, emperyalizme, sömürgeciliğe ve feodalizme karşı yürüttü-
ğü mücadeleyi desteklerken aynı zamanda Kürt proletaryasının ve 
onların siyasi programlarının mücadeleye önderlik etmesine de çalı-
şırlar. Bunu yaparken elbette zora dayanan yöntemleri değil, iki dost 
güç arasında geçerli olan iknaya dayalı yöntemleri kullanırlar. Eğer 
Kürt halkının mücadelesi komünist bir önderlik kazanamadan yükse-
liyorsa ve sömürgeci güçlere ciddi darbeler vuruyorsa, o zaman var 
gücüyle bu mücadeleyi desteklemek ve başarıya ulaşması için ça-
lışmak birinci görevi olmaktadır. Ama istenilen ve devrimi nihai so-
nuçlarına kadar götürmeyi sağlayacak olan şart, mücadeleye komü-
nist bir önderlik kazandırabilmektir. Bu da elbette Kürdistan proletar-
yasının öncülerinin oluşturduğu komünist bir örgütün başarabileceği 
bir iştir. Şu halde bu söylediklerimiz çerçevesinde F. Yıldız yoldaşın 
Kürdistan’daki ittifaklarla ilgili savunduklarına bakalım .  

Yoldaş şöyle yazıyor: 
"Uzun tartışmalarımızdan sonra ortaklarımız olan siyasetlere anti-

şovenizmi kabul ettirdik! (Bunun açılımı ise Türk şovenizmi olarak 
idi. ) Ancak anti-sömürgeci ve anti-feodalizmi kabul ettirmemiz 
mümkün olmadı ve artık bunu zorlamanın, ne olanağı nede anlamı 
kalmamıştı. Bu durumdan sonra Kürt ulusunun kendi kaderini kendi-
sinin tayin etme hakkı ve ona uygun birçok sloganda anlaşarak ey-
lemin yapılmasına karar verdik" (DEB Olayı. F. Yıldız) 

Burada dikkat edilirse önemli bir kavrama yanlışlığı var. Bir kere 
yoldaş nelerin ittifakının yapıldığını kavramamış. Çünkü Kurtuluş 
örgütü sadece Türk proletaryasının öncüsü değil, aynı zamanda 
Kürt proletaryasına da öncülük yapma iddiasında olan birleşik mer-
kezi bir örgüttür. Türkiye genelinde yapılacak ittifaklarda, ittifaklar 
temeli olarak öne sürdüğü ilkelerinin Türkiye'deki ve Kürdistan'daki 
mücadeleyi doğru hedeflere ve güçlü bir biçimde götürmesini sağ-
lamaya çalışır. O halde Kürdistan'da anti-sömürgeci ve anti-feodal 
ilkeler olmaksızın yapılacak "ittifaklarda" Kürt işçileri ve emekçi halkı 



BELGELER  7. Kitap                       180  

 

neye karşı mücadele yürütecektir. Sadece anti-faşist ve anti-
emperyalist ilkeler yeterli midir? Yok, eğer, "Kürt ulusunun kendi 
kaderini kendisinin tayin etme hakkı savunuluyor bu yeterli değil 
mi?'' deniliyorsa, o zaman bu ne anlama gelir? Kürt halkının kendi 
kendine ulusal kaderini tayin etme hakkını savunması M-L'nin ilkele-
rini tersyüz etmek değil midir? Yoldaş yoksa Kürdistan'daki mücade-
leyi de Türklerin mi yürüttüğünü sanmaktadır? Değilse böyle bir itt i-
fakı nasıl savunmaktadır? Belli ki bu konuda F. Yıldız yoldaşın kafa-
sında ciddi bir karışıklık var. Nitekim yazısından yaptığım aşağıdaki 
alıntıda bunu çok daha net bir biçimde görebilmek mümkün.  

“Görüldüğü gibi burada sorun, hangi siyasi tespitlerin ittifakların 
ilkesi olarak öne sürüleceği sorunudur. Örneğin, Kürdistan'da anti-
sömürgecilik ve anti-feodalizmi mi ittifakların ilkesi olarak öne süre-
ceğiz, yoksa Kürt ulusunun kendi kaderini kendisinin tayin etme 
hakkını mı? Ben hâlâ ikincisinin olabilirliğini düşünüyorum . Yoksa 
demokrat olmanın kriteri olarak sömürge ve feodalizm , tespiti yap-
mak gibi bir sorun dahi karşımıza dikilebilir. ” (agy)(abç).  

 Görüldüğü gibi yoldaş bu ilkelerden o kadar ürkmüş ki sonunda 
“Yoksa demokrat olmanın kriteri olarak sömürge ve feodalizm tespi-
ti. . . ” mi yapacağız diye sıkıntısını dile getiriyor. Ama şimdi kendisi-
nin çok daha şaşıracağı bir şey söyleyeceğim: "Evet yoldaş, demok-
rat olmanın kriteri olarak anti-sömürgeci ve an-ti-feodal olmak da 
gerekir. Hem bu yeni yaptığımız bir tespit değil başından beri bu 
böyledir. Yani böyle bir sorunun karşımıza dikilmesi olanaklı değildir. 
" Eğer ittifaklar politikamızın ne olduğu konusunda azıcık bir çaba 
gösterip öğrenseydiniz, Kürdistan'da demokrat olmanın ölçüsünün 
anti-faşist, anti-emperyalist olmanın yanı sıra sömürgeciliğe ve feo-
dalizme de karşı olmak olduğunu bilirdiniz. Ve böyle bir soru sorma 
talihsizliğine de düşmezdiniz.  

Hele şimdi yapacağım alıntı yoldaşın kafasındaki karmaşıklığın 
hangi boyutlarda olduğunu göstermesi açısından daha da ilginçtir.  

“Bu durumda karşımıza cevaplanması gereken şu soru çıkmak-
tadır: İki ülkede birden yapılacak eylem birliği nasıl olacaktır?” 

"Bunun iki yolu vardır: Birincisi bizim DEB olayında tartıştığımız 
ve anlaşamayıp bozduğumuz gibi “Türkiye'de anti-faşist, anti-
emperyalist ve anti-şovenist, Kürdistan'da ise: anti-sömürgeci ve 
anti-feodalizmdir. Bu tastamam bizim siyasi tespitlerimizin özlü ifa-
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desidir ve en doğru ve en tutarlısı budur. Bunu kabul etmeyenlerle 
eylem birliği yapmayız. "İkincisi ise, DEB olayının mantığı olan ve 
benim savunularımdır..." (agy) (abç).  Böyle bir tutarsızlık karşısında 
insan ne diyeceğini şaşırıyor". Hem "en doğru ve en tutarlısının" 
ilkelerimiz doğrultusunda yapılan ittifaklar olduğunu kabul edip, hem 
de başka bir ittifakı savunmak, üstelik "en doğru ve en tutarlı" ittifa-
kın ilkelerini bir yana koyarak savunu. ak ciddi bir yanlışlık ve. tutar-
sızlık değil midir? Elbette öyledir. Yoldaş de bunun böyle olduğunu 
bile bile yine de savunularının hâlâ doğru olduğuna inandığını söy-
lüyor. O zaman insan ister istemez şöyle bir şeyi düşünmek zorunda 
kalıyor: F. Yıldız yoldaş faydacı bir mantıkla "birilerini yenimize çe-
kelim de nasıl olursa olsun, hatta bu durum ilkelerimize ters bile 
gelse olabilir" gibi bir şeyleri savunuyor. Tabii ki böyle faydacı bir 
mantık içerisinde, kendini küçük hesaplarla sınırladığından, bu sa-
vunusuyla asıl önemli olan başka bir şeyi unutuyor: Türkiye devri-
minde önemli bir müttefik olan Kürt Ulusal hareketini, mücadelemize 
sadece hacimsel bir büyüklük sağlayacak, proletaryanın davasına 
bu çerçevede faydadan çok zarar verecek olan bir "ittifak" uğruna 
insan Kürt ulusal hareketini bir kalemde silip atabiliyorsa oturup ciddi 
ciddi düşünmek gerekir. İşte, faydacı mantığın sömürgeciliğe karşı 
yürütülen ulusal kurtuluş mücadelelerine “sahip çıkma” biçimi. (!) Bu 
savunu örgütümüz içinde sosyal-şovenizmden etkilenenlerin sadece 
12 Eylül sonrası yurt içinde görev yapan yoldaşlar olmadığını da 
göstermiyor mu?  

Yazıda kaldığımız yerden devem edelim:  
“... Bu da, anti-şovenizmi bizim özgülümüzde Türk şovenizmi ola-

rak vurgulamak ve bu temelde iki ülkede birden eylem birliği yap-
mak. Yazılacak bildiri ve yapılacak afişlerde ne sömürge ne de ilhak 
vs. gibi tespitler yapmadan Türk şovenizmini lanetlemek ve Kürt 
ulusunun kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkını savunarak ve 
bunu vurgulayarak iki ülkede birden eylem birliği yapılabileceğini 
hala savunuyorum, "(agy)(abç) 

F. Yıldız yoldaş, altını çizerek de belirttiğim gibi çok net bir biçim-
de “… bu temelde (anti-şovenizm -M. S. ) iki ülkede birden eylem 
birliği yapmak” doğrudur diyor ve hemen ekliyor: “şovenizmden kas-
tettiğimiz Kürt şovenizmi değil, Türk şovenizmidir. " Ne yazık ki bu 
tespit, yani "Kürtler şoven değil, Türkler şovendir" doğru tespiti yine 
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kendisini kurtarmaya yetmiyor. Çünkü Kürdistan'da da anti-şovenist 
ilke temelinde ittifakların yapılabileceği savunuluyorsa bu; ya Kürt-
ler’de de şovenizm gelişmiştir anlamına gelir ki, buna karşı mücade-
le yürütmek üzere savunulur, ya da Türk şovenizmine karşı, Kürt-
ler’in de mücadele yürütmeleri gerekir sonucu çıkar. Birincisi olma-
dığı söylendiğine göre anlatılmak istenilen ikincisidir. Bu durumda 
yoldaşa hemen, daha aradan bir sene bile geçmemiş, altında kendi-
sinin de imzası bulunan Kurtuluş'un 11. sayısında AÇIKLAMA başlı-
ğı altında yayınlanan özeleştiriyle cevap vermek istiyorum:  

“ b)-Programın Ek bölümünde, şovenizme ve sosyal-şovenizme 
karşı mücadele görevi özerk örgütün üzerine yıkılmıştır. Böylece 
ezen ulus devrimcilerine düşen görevlerle ezilen ulus devrimcilerine 
düşen görevler birbirlerine karıştırılmıştır. ” (KSD 11. Sayfa. 15).  

Alıntıda da çok açık bir biçimde ifade edildiği gibi şovenizme ve 
sosyal-şovenizme karşı mücadele yürütme görevi ezen ulus komü-
nistlerine düşün bir görevdir. U görev ezilen ulus devrimcilerine yük-
lendiği takdirde iki ulusun halkları arasında egemen sınıflarca ekil-
meye çalışılan düşmanlık tohumlarını yok edebilmek mümkün ola-
mayacağı gibi, ezen ulus devrimcilerinin ezilen ulusun emekçi hal-
kıyla dost olduğunu gösterebilmesi de hiçbir zaman olanaklı olma-
yacaktır. Kaldı ki, Kürdistan'da oluşturulan ittifaklarda anti-şovenist 
ilkeyi savunmak Marksizm-Leninizm’in ulusal sorun konusundaki 
tezlerinden hiçbir şey anlamamakla eşdeğerlidir. Yok, eğer, bu yan-
lış, biline biline savunuluyor ise, o takdirde çok daha ciddi bir durum 
var demektir. Ve şu anda bunun adının ne olduğunu söylemekten 
kaçınıyorum.  

Ayrıca burada yine, Kürdistan'daki ittifaklarda “Kürt ulusunun 
kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkını savunma”nın o müca-
deleye ne gibi bir katkı sağlayacağı anlatılmıyor. Yalnız aynı şey 
tekrarlanmakla yetiniliyor. Daha önce de belirttiğim gibi, bana göre 
hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü Kürt ulusunun, elinden alınan hakları-
nı, bu haklar benimdir diyerek savunmaya kalkışması onun mücade-
lesini nasıl ilerletecektir. Bu bana pek mantıklı gelmiyor. Yapması 
gereken şey, olsa olsa olmayan bir şeyi savunmak (!) yerine onları 
elde etmek için mücadeleye girmektir. Bu mücadele ise ulusun bu 
haklarını gasp eden sömürgeci oligarşiye ve onların işbirlikçisi feo-
dallere karşı yürütülürse bir anlam kazanır ve gasp edilen haklar 
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geriye alınabilir. O halde böyle bir şeyi ikide bir vurgulamanın, lâf 
kalabalığı yaratmaktan başka bir yararı olmadığı ortaya çıkıyor.  

Son olarak bir konu üzerinde daha durmak istiyorum. Bu da; “ey-
lemde birlik, ajitasyon ve propaganda da serbestlik” "ilkesi"dir.  

Bu “ilke”nin Türkiye'deki ittifakların gündemine nasıl girdiğine ba-
karsak, arkasında ilkesizliği ilke edinmiş siyasetlerin ve asıl olarak 
Halkın Kurtuluşu'nun olduğunu görürüz. Neden H. K. böyle bir "il-
ke"yi savunma gereği duymuştur? Hepimizin bildiği gibi o meşhur 
keşifleriyle, en sonunda sosyal-emperyalizm ve sosyal-faşizm gibi 
tezleri icat eden bu mucitler, süreç içinde yalnız Kaldıklarını görün-
ce, daha doğrusu ancak kalpazanlıkları ayyuka çıkmış olanlarla bir 
araya geldiklerini görünce, gerisin geriye çark etmişler, ancak kendi-
lerini birlikte olmak istediklerinden uzaklaştırmış olan o meşhur tez-
lerini bırakma yerine (herhalde ele güne iyice ayıp olacak diye dü-
şünmüş olacaklar ki) yeni bir icatta bulunarak "eylemde birlik, ajitas-
yon ve propaganda de serbestlik" "ilkesini" ittifaklar gündemine 
sokmuşlardır. Bu ilke aslında sadece kendilerini rahatlatmakla kal-
mamış aynı zamanda, kendileri gibi bu durumdan şikâyetçi olan ve 
güçlü görünmek için her fırsatı değerlendiren Dev-Yol gibi diğer kü-
çük-burjuva siyasetlerine de rahat bir nefes aldırmıştır.  

Aslında biraz dikkat edildiğinde, ilke olarak savunulan şeyin ilke-
sizliği savunmakla tıpatıp aynı olduğu çok açık olarak görülebilmek-
tedir. Çünkü bu "ilke"yle anlatılmak istenilen şey tastamam şudur: 
"Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı şeyleri savunan örgütler, biraraya gel-
meli" ve yine eskiden olduğu gibi herkes bildiği yöne doğru mücade-
leyi sürüklemelidir. Peki o zaman birlik nasıl sağlanacaktır. Öyle ya, 
ideolojik olarak birbirlerinden tamamen farklı, ayrı ayrı yapılara sahip 
örgütler, ilkeleri ve hedefleri belirlenmeden, mücadelelerini nasıl 
ortak hale getirip aynı yöne doğru gitme becerisini göstereceklerdir. 
Bu mümkün olmayan bir durumdur. Zaten bunu ittifaklar gündemine 
"ilke" olarak getirenlerin derdi, mücadelenin güçlenmesi veya nitelik 
kazanması değildir. Onlar için sorun meşruiyet kazanmak ve bu 
arada kafaları azıcık da olsa karıştırabilirlerse bundan yararlanmak-
tır. Bu konuda Lenin'den yaptıkları alıntılarla güya "ilke"lerini doğru-
lamaya kalkışmaları ise oportünistliklerinin en çarpıcı örneklerinden 
biridir. Çünkü Lenin hiçbir zaman böyle ilkesiz bir birliği savunmadığı 
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gibi, tersine bunu savunanların proletaryanın devrimci mücadelesine 
nasıl ihanet edeceklerini her fırsatta anlatmıştır.  

Nitekim aşağıdaki alıntı, Lenin'in aslında neleri savunduğunu ve 
bu savunularının oportünistlerin öne sürdükleri "eylemde birlik, aji-
tasyon ve propaganda da serbestlik" "ilkesi"yle uzaktan yakından bir 
ilgisi olmadığını açık bir biçimde göstermektedir.  

“. . . Disiplinin önemine ve işçi partisinde disiplin kavramına ilişkin 
görüşlerimizi sık sık ana çizgileriyle belirttik. Eylem birliği, tartışma 
ve eleştiri özgürlüğü –bizim tanımlamamız böyledir. Ancak böyle "bir 
disiplin en ilerici sınıfın demokratik partisine yakışır. İşçi sınıfının 
gücü örgüttür. Yığınların örgütü olmazsa proletarya hiçtir. Örgütlen-
miş proletarya her şeydir. Örgütlenme eylem birliğidir, pratik eylemin 
birliğidir. Ama elbette tüm eylemler ve her türlü işlev yalnız ileriye 
götürüldüğü ve geri itilmediği için, proletaryayı ideolojik bakımdan 
birbirine perçinlediği, onu yücelttiği ve aşağı düşürmediği için, boz-
madığı, zayıflatmadığı için ve yalnız bu ölçüde değer taşır. İdeolojik 
içeriği olmayan örgüt, pratikte işçileri iktidar sahibi burjuvazinin acı-
nacak uyduları haline dönüştüren bir bozukluktur, Bundan dolayı 
proletarya tartışma ve eleştiri özgürlüğünden yoksun bir eylem birliği 
tanımaz. Bundan dolayı sınıf bilinci olan işçiler, ilkelerin çok ciddi 
biçimde çiğnenebileceğini ve dolayısıyla tüm örgütsel ilişkilerin ke-
silmesinin zorunluluk haline geleceğini asla unutamazlar. . . ” (Lenin. 
İşçi Sınıfı Partisi üzerine, Sol Yayınları, S. 264) 

F. Yıldız yoldaşın da sözünü ettiği "ilke" herhalde bu olsa gerek. 
Çünkü bugüne kadar aynı adı taşıyan başka bir "ilke"yle karşılaş-
madık! Eğer yazısında bahsettiği ilke bu ise, bu konudaki görüşlerini 
bir daha gözden geçirmesinde fayda vardır. Çünkü örgütümüz içeri-
sinde bu tür görüşlere sahip olarak hiçbir zaman "taraftar" toplaya-
mayacağı gibi, tersine bugüne kadar elde ettiği “saygınlığı” da büyük 
ölçüde yitirebilme "tehlikesi"yle karşı karşıya kalabilir.  

Son olarak, politikamıza her zaman ışık tutacak Lenin'in şu sözle-
rini bir kez daha hatırlatarak yazımı bitiriyorum: "En tutarlı siyaset, 
ilkelere bağlı siyasettir. "  

 
M. SACİT. Nisan, 1984 
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İK, YÜRÜTME Haziran-1984 
  

YOLDAŞLAR 

Mayıs 1984’de Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da birkaç ilde 
yediğimiz operasyonların akabinde sizlere Kongreye kadar 
faaliyetlerimize yön verecek olan MK çalışma programını sun-
duk. 

Bakışımızın ve gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz gö-
revlerin ortaya konulduğu çalışma programımızın hayata geç-
mesi bütün örgüt birimlerimizin ve tüm yoldaşların bilinç li ve 
aktif çabalarıyla mümkün olacaktır.  

12 Eylül Asker Diktatörlüğün olağanüstü baskı ve zulüm 
cenderesi altında aldığı ağır darbelere rağmen yoluna devam 
eden, kendi iç evriminde yüzyüze geldiği sorunlarını önemli; 
ölçüde aşan, geçmişini değerlendirip, eksiğini ortaya koyan ve 
geleceğe ışık tutan kararlarıyla Genel Konferansını gerçekleş-
tiren Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü, yüklendiği 
tarihi misyonu yerine getirmek için çıktığı uzun yolculukta yeni 
bir ara konağa ulaşmıştır.  

Bu itibarla, Yerel Örgütlerin yönetim organlarının uyumlu, 
verimli ve istikrarlı bir faaliyet göstermeleri açık bir zorunluluk-
tur.  

http://haziran.-l.98ii/
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Bizler, yakın geçmişi 10 seneyi bulan TKKKÖ’nün Yerel 
Komitesi olarak önümüzde aşmak zorunda olduğumuz nice 
çetin görevlerin olduğunun bilincindeyiz.    

Ve biliyoruz ki; bu çetin görevlerin başarılmasında yerel ör-
güt konferansları ve onların oluşturacağı İK’lar güçlü bir mani-
vela olacaktır. 

Aşağıda sunduğumuz faaliyet raporu Y.Konferansımızın 
gündem maddelerinden biridir.  

Yerel Örgütümüzü Konferansa ulaştıran YİK’nın, kesintisiz-
lik esprisi ile kaleme aldığı, içinde bulunduğu koşulları, yaptık-
ları ve yapamadıklarını, saptadıkları eksikleri ve gelinen yer-
deki son durumu içermekte ve sizlere sunulmaktadır. 

1- Eylül-Ekim- 82 / Aralık - 82 

İki aylık bir faaliyet sürdüren YİK’in göreve başladığında 
içinde bulunulan durum yayınlandığında hiçbir yoldaşın itiraz 
etmediği, Mart 83 raporunda belirtilmişti.  

"Y’deki fiili bölünmüşlük şartlarında biriken pratik işler, istih-
dam tıkanıklığı, sorunların gerçek boyutlarıyla kavranılması 
ihtiyacı YİK’dan bir yoldaşın istifası... (Bkz. Mart 83 Rap.Konf. 
Notları; Sh. 1-2). Tüm risklerine karşın üyelerin tamamının ka-
tıldığı Y. Örgüt Konferansını gerekli kılmış ve Geçici İK kendini 
esas olarak konferansı gerçekleştirmekle yükümlü görmüştür. 

2 - Aralık 82 / Haziran – 83  

Konferansta istifa eden İK, iki hafta daha görevine devam 
etti ve görevi yeni İK’ya bıraktı. 21.12.1982 toplantısında du-
rum değerlendirmesi yapıldı. (Bkzv. Mart 83, Rap. Sh.3) ve 
kendi içinde işbölümüne gidildi. Mali durumumuz göz önünde 
tutularak “toplam gelirin ihtiyaca göre kollektif paylaşılması” 
kararı aldık. Bu kararı alışımızdaki diğer motif yönetimde bulu-
nan yoldaşlarla diğer yoldaşların yaşamları arasında uçurum 
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olduğu düşüncesinin (Bkz. Konf.Notları) fiilen yıkılmasıydı. 
Kimi yoldaşlarca yerel örgütümüzde bizim andığımız "kollektif 
yaşam" deyimiyle değil de, standart yaşam" olarak ifade edilen 
bu kararımıza, sadece bir yoldaşımız karşı çıkmıştır. 

Geçici kaydıyla alınan ve tüm ilişkilerimizi kapsayan bu ka-
rarın hayata geçebilmesi için herkesin işte çalışması gerektiği-
ni ve örgütsel gelişimimizin ivmesine bağlı olarak işten çıkma-
ların İK'nın iznine bağlı kılındığını yoldaşlara ilettik. 

1.01.1983 toplantısında örgütlenme için acil adımlar attık. 
"Örgütlenme anlayışımız açık ve sadedir. Görevimiz esas ola-
rak proletarya içinde ve hayatın her alanında hücreler yarat-
maktır" düşüncesiyle hareket ettik. 

Metalürji, Ulaştırma ve Enerji işkollarını K.Kolu vasıtasıyla 
örgütlemeyi, merkezi işyerlerini kapsayan memur kesimini 
emekçileri M.Alt Bölge organı ile örgütlemeyi ve ortaya çıkan 
henüz bir yere bağlanamayacak tek tek ilişkileri de bu organa 
bağlamayı düşündük. Gençliğin örgütlenmesini ele aldık ve bir 
yoldaşı görevli kıldık. 

K.Kolu içinde yer verdiğimiz bir yoldaşın görev tebligatını 
kabul ettiğinin ertesinde istifa etmesi üzerine İK'dan bir yoldaş 
daha organ içinde yer aldı. 

Alt Bölgenin kurulması kararı ise beraberinde gerek organ 
ve gerekse “İK içinde tartışmalara yol açmıştır. Tartışma konu-
ları  

1- Sınıf içinde güç olunduktan sonra Küçük-Burjuva kesime 
gidilmelidir. Aksi halde hızla gelişmeye açık olan bu kesimde 
büyür ve örgütte beyaz yakalıların egemen olmasına yol aça-
rız,  

2- Bu kesimde çalışma yapmak konusunda program ve tü-
zükte açıklık yoktur. 



BELGELER  7. Kitap                       188  

 

3- İşyerlerinin bir kısmı K.Kolu ile bir kısmı ise Alt Bölge or-
ganı ile örgütlenmektedir. 

4- Organın hukuki durumu açık değildir, (örneğin, sürekli bir 
organ biçimi midir yoksa geçici midir?) (Kendi altında hücreler 
oluşturup üst-ast ilişkisine girecek midir? )  

5- İK'nın örgütlenme konusunda kafası açık değildir.  

Bu kabil tartışmaların uzaması organın kuruluşunu ve fiilen 
pratiğe yönelmesini gecikmiştir. Ancak bu tartışmaların organ-
la ilgilenen yoldaş tarafından İK8da sürdürülmesi canlılık ge-
tirmiş ve gerçekten görüşlerimizin yazılı hale getirilip netleşti-
rilmesinin gereğini tüm sıcaklığıyla hissettirmiştir. 

Bu toplantının çalışma tarzımıza, gözden geçirilmesi bölü-
münde "had safhaya varan deşifrasyon” durumunun devam 
ettiği saptamasıyla, liberalizme karşı mücadele edilmesi, ku-
raldışı ilişkilere müsamaha edilmemesi kararları aldık. İçinde 
bulunduğumuz koşullarda varlığımızı sürdürebilmemiz için ku-
ralları hayata geçirirken de, özellikle sekterizme düşmememiz 
gerektiğini ve güvensizlik ortamını ortadan kaldırmanın temel 
öneme sahip olduğu üzerinde durduk. 

5, 6 – 02 - 1983 toplantısında mevcut durumumuzun değer-
lendirilmesi yapıldı. Y özgülü için 6 aylık bir program çıkarıla-
rak, her organa ek program ilavesiyle sunuldu. Bütün organla-
rın 3 aylık programla çalışmalarının sonucunu rapor etmeleri 
kararlaştırıldı.  

"Faaliyet programının çıkarılması devrimci faaliyetimizin iv-
mesini artırdı. Y örgütü canlı, diri tartışmalara ve genel olarak 
coşkulu bir çabaya yöneltti.(Mart 83. sh.3)" 

Diğer aldığımız kararlar şöyleydi: Bugüne kadar YİK yedeği 
olarak toplantılarımıza katılan, ”…” yoldaşın adaptasyon süre-
cini tamamladığı tespiti ile asil üye seviyesine çıkardık. Bir di-
ğer kararımızla da ... işyerinde dışardan bir sempatizanımızın 
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katılımıyla sempatizanlardan oluşan İşyeri organı tesis ettik ve 
K.Kolundan alınarak İK'nın bağlantısına aldık.  

Tartışmalarla oluşan bir başka düşüncemiz de Alt organla-
rımızı içine gelişimlerini hızlandırmak amacı ile adayların da 
alınabileceğiydi. Bu nedenle, organ yedeği olarak dü-
şündüğümüz bir adayın özel ilgi ile geliştirilerek M.Alt Bölgeye 
alınması kararını çıkardık. Ancak bu organımızdan tepki gel-
mesi ve tartışmaların uzaması nedeniyle karar uygulanamadı. 

Bir başka kararımız da bir adayın daha ilavesiyle Gençlik 
Organı oluşturulması ve altında şubelerin kurulmasıydı. Bu 
maddede özellikle Sanat Okullarındaki çalışmanın sınıf örgüt-
lenmesindeki yeri üzerine tartışıldı. Klasik Lise ve Üniversite 
gençliğinden farklılıkları vurgulandı. 

Yine bu toplantıda alınan dönem raporunun tartışılıp, kesin-
leşmesi kararı 26,27-06-83 toplantısında hayata geçti ve Y 
örgütünde ilk kez üst ve alt organlara faaliyet dönemine ilişkin 
yazılı rapor sunuldu.  

Nisan ayı ara kararları ile 1. Tam Üyeli GMK toplantı kararı-
na uygun olarak Ş yoldaş ilişkiye alındı ve Y yoldaş üye olarak 
yeniden istihdam edildi. YİK’yı tanımama tavrını sürdüren K 
yoldaş’ın üyeliği alındı. 

8-05-1984 tarihli { Yıl tarihinin 1983 olması gerekiyor. HznN} 
toplantıda aldığımız kararla GMK raporu değerlendirildi. Olu-
şan görüşlerimizin GMK'ya iletilmesi karar altına alın-
dı.(Bkz.Ağ.83 Rap.sh.1.) 

Aldığımız diğer bir karar İK tavsiyesi ile gönderilen yoldaşla-
rın istihdamı idi. Yoldaşları bir yandan bütün hakkında bilgilen-
dirirken bir yandan da dönem raporlarının tartışmalarına katıla-
rak bilgilenmelerini temin amacıyla süratle alt organlara da 
istihdama gittik. Bir başka neden de İK üyeliği için alt organlar-
dan yukarıya tırmanılmalıdır. SF düşüncemize uygun sembolik 
bir girişimdi. 
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Öte yandan koşulsuz çağrı kapsamına girmediğinden ve 
YİK olarak kullandığımız, ifadeyle "gayri resmi günlerin" öze-
leştirilerini yapmadıklarından bünyemize almadığımız. E ve S 
yoldaşları ikna için çaba sarf etmek üzere görüşmelere başla-
dık ve yeni bileşimle karar almak için aceleci davranmadık. 

Buraya kadar anlattığımız faaliyet dönemi nicelik ve nitelik 
olarak da gelişme gösterdiğimiz, genel olarak ivmenin yüksel-
diği bir dönemdir. Kuskusuz bu tabloda sorunların çözüleceği 
umudunun somut adımlara dönüştüğü bir dönem olmasının 
rolü yadsınamaz. 

3 Haziran 1983 

Toplantının ilk gününde İK durum değerlendirmesi yaptı. 
Kendi iç işleyişinde eksiklikler olduğu vurgulandı. Kollektif ça-
lışmayı yeterince hayata geçiremediğimiz tespit edildi. Faali-
yetlerimizin daha da verimli olabileceği ancak herkesin aynı 
şevk ve heyecanla koşturmadığı saptandı. Bugüne kadar "söz-
leri ciddiye alınacak ciddiyette bir örgüt peşinde koştuğumuz 
vurgulandı. Statü vermede işi çok sıkı tuttuğumuz, esasen eski 
tüzüğe göre MK’nın onayından geçtiği anlatıldı. İK’nın güçlen-
dirilmesinin yerinde bir davranış olacağı saptandıktan sonra 
İK’ya oybirliği ile yeni üyeler alındı. Yeni bileşimiyle İK yeni 
tüzüğe göre örgütlenmeleri gözden geçirdi .... iş yeri organı 
kaldırıldı ve K.Koluna verildi. 

İlk kez yeni kriterlere göre yoldaşlara statüler verildi. "Stan-
dart yaşam” kararı kaldırdı. Kendi içinde işbölümü yaptı an-
cak…'yi seçemedi ve seçimi erteledi.» 

12 Temmuz 

9 Temmuzda istifa eden K yoldaşın istifası kabul edildi.  

Ağustos toplantısı 2. Tam Üyeli Toplantı Raporu alındıktan 
sonra yapıldı. Oldukça yüklü gündemi olan toplantı YİK’nın 
kendi içindeki yaklaşım farklılığıyla birçok kez tıkanma nokta-
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sına girdi. Oybirliğiyle alınan bu kararlarla birlikte (Bkz. Ağus-
tos-83 Rap.sh.2") madde10, YK’nın sürece ilişkin bakışı da. 
Bugün örgütsel sorunlarımızın aşılmasında daha ileri bir yer-
deyiz. Olumluluğu daha ileriye sıçratmak konusunda- tüm yol-
daşların ertelenemez görevleri vardır.  

Artık somut olarak platformların gündeme geldiği, siyasi 
programı oluşturmanın karar altına alındığı bu evrede örgütü 
güçlendirmek temel görevdi. Örgütümüzün güçlendirilmesi ve 
geleceğin kazanılması için örgütsel faaliyetlerimizi, disipline 
etmek, asıl güçlerimizi seferber etmek, yoğun bir dikkatlilik 
içinde taze, zinde unsurlara ulaşmak gelişip güçlenmek gere-
kiyor. Bu görevlerin üstesinden gelmek zorundayız. Ama 
unutmamak gerekir ki Askeri diktatörlük, önümüzdeki aylarda, 
saldırılarını mutlak yükseltecektir. Sürekli, dikkatli olmalı ve 
siyasi Polisin operasyonlarına yol açabilecek tüm açıklarımızı 
mutlaka kapatmalıyız. Ertelenmez görevlerimizi ancak dikkatli-
likle yerine getirilebilir. Çağın 83 Rap.Son bölüm) şeklinde öz-
lüce ifadesini buluyorduk.  

Kendi içindeki işbölümünü gerçekleştiren ve «• •..seçimini 
yapan YİK’nın aldığı diğer bir karar da "Kadın yoldaşların du-
rumunu YİK’nın özel ilgi alanına almak" oldu. Bir yoldaşımız 
bu görevle yükümlü kılındı. Düşüncemiz "kesin istihdama ka-
dar geçiş dönemi ilişkisi" diye tanımladığımız bu süreç sonun-
da verilecek rapora göre bir alanda istihdam edebilmek ve Ka-
dın yoldaşların "atıl" durumuna son verebilmekti. 

Bu kararı alışımızdaki etkenlerden en önemlisi 1.Tam Üyeli 
GMK toplantısında kadın yoldaşlarla ilgili alınan tavsiye kara-
rının aradan aylar geçmesine rağmen tüm üyelerce savsak-
lanması idi. 

8.9 Ekim toplantımızda Alt organlarımızın raporları günde-
me geldi. Tartışma kampanyasının da etkisiyle alt organlar 
raporlarında en yoğun yazımı gerçekleştirdiler. Henüz karşılıklı 
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sübjektivizm iddialarının en ileri noktalarda olması ve sürece 
farklı tarihlerde başlamanın da etkisiyle alt organ sorularına 
veya iddialarına karşı müşterek cevap veremedik. Bu durum 
karşısında düşüncelerimizi sözlü olarak yoldaşlara ilettik. 

Müteakip toplantı GMK tarafından İK’yı güçlendirmek üzere 
verilen yoldaşla birlikte yapılan 12,13 Kasım 83 tarihli ilk top-
lantıydı. Bu toplantı sonunda alt organ raporları değerlendirildi. 
Ve kendimizi muhatap kıldığımız sorulara cevaplar verildi. Ay-
rıca belli bölümlerinin örgüte dağıtılması kararlaştırıldı. Bu top-
lantı gündemin de ilk kez "Siyasi Durum Değerlendirmesi" olan 
bir toplantıydı. Toplantı sonucunda çalışma sorunu Kürdistanlı 
Yoldaşların durumu; Dağıtım Organının eleştirisi, organ top-
lantılarının yapılış biçimi, Vilayetler arası trafiğin işleyişi ve 
üyelik aidatları konularında kararlar alındı. (Bkz. Kasım 83 
Rap.) 

Yoldaşlarımızın da bildiği gibi Yerel Örgütümüzden oldukça 
cılız bir katılım olduğu tartışma kampanyasının ardından örgüt 
konferansına gidildi. Bu konferansla birlikte örgütümüzün geli-
şim sürecinde çok önemli bir mesafeyi tamamlamış olduk. Ar-
dından yapılan MK seçiminden sonra gündeme Yerel Konfe-
ranslar geldi. Bununla ilgili olarak 31,1- 04-84'te konu görüşül-
dü. Aldığımız kararlar kimi yoldaşların tepkisine, M’nın uyarı 
yazmasına yol açtı. X kentindeki operasyonun ardından ay 
sonunda yaptığımız olağanüstü toplantıda daha önce aldığı-
mız kararlar değiştirildi ve yeni kararlarımız örgüte iletildi. 
(Bkz.Mayıs- 84. Rap.) 

 

YOLDAŞLAR  

İK'nın bugün geldiği yerde kısaca durumumuzu ele aldığı-
mızda : 
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Genel olarak gelişimimizin devam ettiği, örgüt dışına düşen 
yoldaşların kazanılması çabalarının sürdürüldüğü, yetersiz de 
olsa dışa yönelik propaganda çalışmalarımızın yapılmaya baş-
landığı, bazı Alt organların faaliyet alanlarında özgül bildiriler 
vd, çalışmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Bu olumlulukların yanı sıra Yerel Komitenin çalışmalarında 
yer yer kolektivizmden uzaklaşarak bireysel biçimlere bürünül-
düğü, çeşitli organlarla yürütülen faaliyetlerin koordinasyonun-
da eksiklikler yapıldığı, mali ve sahtecilik konularının çözüme 
kavuşturulamadığı, gerek kendi aramızda ve gerekse alt or-
ganlarla olan ilişkilerde İşleyiş ve sağlıklı diyalog eksikliklerinin 
olduğu, tartışma kampanyamızın yer yer pratik-örgütsel görev-
lerimizin önüne geçtiği, dışa yönelik siyasi propagandamızın 
cılızlığı, işyeri ve fabrikalardan gelen üye kazanımlarına rağ-
men fabrika ve işyeri örgütlerimizin oluşturulamadığı, teorik 
çalışmaların gereken önemde ele alınmadığı ve genel olarak 
YK nın kendi kapasitesine uygun verimlilik de çalışmadığı gö-
rülmektedir. 

Konferansımızın Yerel örgütümüze yol gösterici karar lar 
alacağı inancıyla 

Yoldaşça Selamlar. Haziran-84.  

 

YOLDAŞLARA AÇIKLAMA   

Örgütümüz Nisan ayı ortalarında ciddi bir operasyonla karşı 
karşıya kaldı. Yaklaşık 1 Mayısa 8-10 gün kala karşı karşıya 
kalınan operasyon dolayısı ile MK'nın 1 Mayıs’a yönelik bildiri 
vs. türü faaliyetlerini merkezi düzeyde yapamayacağını, yerel 
düzeyde yapabileceğimizi öğrendik. 

Zamanın darlığı, faaliyetin esenliği açısından bildirilerin 1 
Mayıs’tan en az 3-4 gün önce organlarımızın eline geçmesini, 
dağıtımın kısa sürede ve eşzamanlı yapılabilmesi için İK-
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Yürütme kendi arasından 1 yoldaşı -üstelik bildirinin içeriğine 
ilişkin yeterli tartışmadan- yazıp, hemen basıma vermek üzere 
görevlendirildi. 

Bildiride "Amerikan Oligarşisi" gibi yanlış bir kavramın kulla-
nılmasının yanı sıra esas olarak "... bizde ulusal sorun plat-
formunda ... “ diye devam eden, salt bu paragraf dikkate alın-
dığında ülkenin ve örgütümüzün ulusal ve ulusal azınlıklar 
platformu olduğu göz ardı eden bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Bildirinin sonunda; “... Türk-Kürt işçileri ve diğer azınlık milli-
yetlerden kardeşlerimizle…”  doğru tespitinin yapılması yuka-
rıda belirttiğimiz yanlışı bütünüyle ortadan kaldırmaz. 

Bildiri, Kürt ve Türk proletaryasının siyasi taleplerini eksik 
ortaya koymaktadır. Elbette her bildirimizde siyasal talepleri-
mizi sayıp dökecek değiliz. Ama 1 Mayıs hergün 1 Mayıs bildi-
risi her bildiri değildir. Söz konusu olan, proletaryanın uluslara-
rası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 

Çeşitli yoldaşların yaptıkları uyarıları da dikkate alarak bu 
açıklamayı yapar İK-Yürütme yukarıda adı geçen eksikliklerin 
ve yanlışlıkların sorumluluğunu üstlenirken, her şeye rağmen 1 
Mayısı sessiz geçirmektense bu bildiriyi dağıtmamızla doğru 
yaptığına inanmaktadır.  

 

İK, YÜRÜTME Haziran-1984.  

 

 

http://haziran.-l.98ii/
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TKKKÖ GMK'sına RAPORDUR 
 
BAHA.  

 
Yoldaşlar, örgütümüzün 12 Eylül’den sonraki içine düştüğü birçok 

yanlışlar ve faaliyetsiz geçen iki yıl, GK olayı bütün yoldaşları etkile-
diği gibi beni de etkilemişti. Yurtdışındaki son gelişmeler ve olayların 
da üzerimde büyük etki yaratması ve benim yanlış bir metotla, bura-
daki kısmi olan bu yanlışları genele çıkartmam gibi yanlış yöntem 
seçmem de, beni istemeyerek olumsuz yönlere itti. Özellikle yurtdı-
şındaki Kürt yoldaşların yanlışlarını, İ.Halef yoldaşta aramam çok 
ters ve acımasız bir durumdu, ben bunu yaptım. 

Bu atmosfer içinde iken, örgütümüzün kararı ile Türkiye'ye geldik. 
Konferans olmuştu. Ancak, konferansın çok az maddesi dışındaki 
değerlendirmeleri ve sonuçları ile aynı görüşte değildim. Zaten, Z. 
yoldaşla da görüşlerimi iletmiştim. I-Geçmişin değerlendirilmesi 
maddesinde, "işçi sınıfıyla baş kuramadık" konusunda tartışmaya 
ihtiyacım vardı. Örgütlenme maddesinde ise,12 Eylül'den sonraki 
yapılan ihraçlara, ulusal sorunda yapılan sapmalara ve yanlışlara 
tasfiyecilik olarak bakıyordum. Ulusal sorunda ise, yapılanlar sosyal-
şovenizme denk düşmüştür diyordum. Faaliyetsiz geçen iki yıla, sağ 
eğilim olarak bakıyordum.  
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Asıl konuya geçmeden önce belirtmek isterim ki Konferans’ın bu 
maddeleri üzerindeki bu tespitlerim değişmemiştir. Ancak, tartışma-
ya ve iknaya açık olduğumu, araştıracağımı, zamana bırakacağımı 
da belirtirim. Zira benim görüşlerim bir ay içinde değişmemiştir, za-
manla, bu görüşlerinizde yanlış olduğumuzu ortaya koyarsa yoldaş-
lar, özeleştirimi veririm. Çünkü şu an için özeleştiri vereceğim görüş-
lerim değil; içine girdiğim, ortak olduğum bir yanlıştır.  

Hemen şunu da belirteyim: Örgütümüz, bütün bu olumsuzluklara 
rağmen, birçok sorunu aşmış ve siyasi faaliyete başlamıştı; örgütlü 
çalışmanın yolları açılmış, TKKKÖ önceki ideolojik ve siyasi hattına 
kavuşmuştu, bunu görüyordum. Türkiye'ye geldiğimiz ilk günlerde 
faaliyete başlamanın ihtiyacını yaşıyordum.  

Ancak, F.Yıldız yoldaşla sürekli görüşmelerimiz sonucu, bunal-
maya, kafam allak-bullak olmaya başladı ve ben kısa bir süre sonra 
bunalıma düştüm. Çünkü, F.Yıldız'a inanmaya ve güvenmeye baş-
lamıştım. 

Şimdi, F.Yıldız yoldaşla geçen ilişkilerimizi ve görüşmelerimizde 
aramızda geçen konuşmaları, eylem safhasına gelen durumları an-
latacağıma. 

F.Yıldız yoldaşa, ilk görüştüğümüz günlerde neden merkez seç i-
minde aday olmadığını sorduğumda şu yanıtı verdi:  

"Ben bu ekiple çalışamam, bunların hepsi de yalancı, sahtekâr ve 
burjuva politikası yapıyorlar dedi ve devam etti: Bunlar devrim -
mevrim yapamaz. Türkiye devriminin bir aksesuarı olmaktan öteye 
gidemezler, küçük bir grup olarak kalırlar, birlik anlayışları, ittifak 
anlayışları, sosyalizm anlayışları yamuktur, gittikleri yol karanlıktır. 
Bunlarla bir adım yürünmez. Ben bütün bunlardan dolayı bundan 
sonraki yanlışlara ortak olmak istemiyorum, çünkü biliyorum yine 
yanlış yapacaklar ve gidişleri kötüdür". “Peki ne yapmayı düşünü-
yorsun?” diye sorduğumda: “Ben, birlik için mücadele edeceğim, 
birlik olmanın şartları halen ortadan kalkmadı. Tabii ki konuştuğu-
muz TKKKÖ ile GK’nın birliği idi. GK bugünlerde kararını verebilir, 
Hulki'yi bekliyorlar, ayrıca konferanstan sonraki alınan çağrı kararına 
verecekleri cevap benim durumumu belirler” dedi. Eğer çağrı kararı 
GK'lılara iletilmezse ben ayrılırım dedi. Ama çağrı kararı İletilir de 
GK zorluk çıkartırsa o zaman GK ile mücadele ederim" diyordu. An-
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cak, "C. Kamil'in 'Kurtuluş Örgütü Tektir, Oru Parçalamaya Kimsenin 
Gücü Yetmeyecektir” yazısı ile GK'lılar gelmez" diyordu.  

Ben de bu konuşmalarımızda; “C.Kamil yoldaşın bu yazısı ile 
GK'lılar gelmez, bu yazıyı ben aşağıda okuduğumda bu iş bitmiştir 
görüşüne varmıştım" dedim. Ayrıca; "İ.Halef yoldaş, aşağıda Hul-
ki'nin dönmesi için mücadele edeceğini söylüyordu, Türkiye'ye ge-
lince GK’lılarla görüşmedi bile” dedim: "Kaptan arkadaşın da Türkiye 
'ye geldiğinde GK'lılarla görüşmediğini öğrendik, bütür bunlar göste-
riyor ki GK'lıları kazanmak için çaba sarfedilmemiştir” dedim. 

Tabii ki bende bıriken tepkiler, olayları yüzeysel almamı getiriyor-
du.  

F.Yıldız yoldaş, “Tabii” diyordu, “adamları resmen harcadık. Göz 
göre göre gitti insanlar” diyordu.  Böyle giderse bir yere ulaşılama-
yacağını ve yolumuzun karanlık olduğunu söylüyordu.  

Ben, gene F.Yıldız yoldaşa “GK’lıların tüm yazılarını okuduğumu, 
hatta not tuttuğumu, eleştirilerinde olumlu olduklarını ve GK’lıları 
daha olumlu bulduğumu” söyledim. 

F.Yıldız da “tabii ki GK’lılar doğru söylüyorlar, bu küçük burjuva 
anlayışla bir yere gidilemez” diyordu.  

Burada, F.Yıldız yoldaşla olan görüşlerimize bir ara verip GK 
hakkında kısa olarak görüşümü belirteyim: "Eylemde olan TKKKÖ 
idi, eleştiren GK idi; örgütümüzün içine girdiği bunalımı aşmak yeri-
ne, GK'lılar ayrı örgüt olma sevdasında idiler; ve zamanla birlikte 
oldukları, Askeri Diktatörlük koşullarına birlikte girdikleri Kurtuluş 
örgütünün bunalıma girmesiyle ayrıldılar ve GK oldular; oysa Kurtu-
luş devam ediyor, bunalımı aşmaya çalışıyordu, aşarken de yanlış-
lıklar oluyordu; bu ortamda GK'nın tespitleri ve birikmiş olan bütün 
konuları eleştirmesi, yanlışları göstermesi, bende GK'nın daha doğ-
ru tespitler yaptığı görüntüsünü uyandırdı, oysa bu bir çelişkiydi, 
bunu ben görüyordum ama, bunları görmeyi bendeki birikmiş tepki-
ler engelliyor ve F.Yıldız'a olan güvenim ve onun da aynı görüşte 
olması benim gerçeklerden uzaklaşmamı daha da hızlandırıyordu. 

F.Yıldız yoldaşla buluşmalarımızda aramızda geçen konular, GK 
ya da Bağımsızlar oluyor ve TKKKO'yü acımasızca eleştiriler sürü-
yordu. 

F.Yıldız yoldaşa soruyordum: "Bu gidişi nasıl görüyorsun?" diye. 
F.Yıldız yanıtlıyordu: "Bu gidişin sonu karanlık, bunlarla bir adım 



BELGELER  7. Kitap                       198  

 

yürünmez, bu gidişin değişmesi lazım, bunun manivelaları var" di-
yordu. Ayrıca, sık sık "Türkiye'nin nereye gittiği belirsiz, karanlık bir 
gidiş" diyordu,  

Yine sık sık F.Yıldız yoldaş; "Devrim, bir ittifaklar sorunudur, birlik 
anlayışı sorunudur. Oysa bunlar değil birlik, nerede ise aynı düşün-
dükleri GK’lılarla bile birleşemiyorlar, ayrıldıkları noktalar çok az, 
bunlar birleşmeye engel değildir" diyordu.  

F.Yıldız yoldaş anlatıyordu; "Bunların Devrimci Yol’la ayrılıkları 
da sudan bahaneler oldu; üniversite kampüsünde bir küfürleşme ve 
tokatlaşma yüzünden ayrıldılar, tabii sonra ideolojik ayrılıklar başla-
dı" diyordu. 

F.Yıldız yoldaş anlatıyordu: "Tekoşin"li Seyfi ile de ayrılıklarında 
temelde farklılık yoktu. Seyfi'yi ben Merkez’e önerdim, ben önerdi-
ğim için almadılar ve Seyfi'yi harcadılar aslında; ta o zamandan beni 
harcayacaklardı ama bana güçleri yetmedi, Seyfi'nin gücü olmadığı 
için onu harcadılar. Bunlar, kendilerinden olmayan birini Merkez’e 
vs. almazlardı: eski Merkez de aynı dönemin okul arkadaşları, ben 
bunları sonradan tanıdım" vs. ve F. Yıldız yoldaş devam ediyordu: 

" Bugün de, GK ile arada bir durum yokken ayrıldılar. İşte bunla-
rın birlik, ittifak anlayışları bu, aslında bunların sosyalizm anlayışla-
rında bir çarpıklık var" diyordu. 

Ben, F.Yıldız yoldaşın arılattıklarına inanıyor ve onun gerçekten 
birlik için ve kendi sözleriyle "40 parçayı 4I'e bölmek değil, amacım 
birlik" dediğine sonuna dek güvenmeye başlamıştım. Yoldaş sık sık 
"GK'yı zorlayacağım, TKKKÖ'le de içerden birleşmeleri için mücade-
le edeceğim” diyordu. 

Ancak,  F.Yıldız yoldaş sık sık şunu söylüyordu: "Bunlar, Hul-
ki'den kurtuldular. Şimdi de sıra bende, fırsatını kolluyorlar, ama bu 
böyle uzun sürmez" diyordu.  

F. Yıldız yoldaşa, bütün bunları öğrendikten sonra sordum: "Ben 
örgüte para getirmek istiyorum, eğer sen getir dersen getiririm" diye. 
F.Yıldız yoldaş "Ben karışmam" dedi. “Hayır, sen ne dersen ben onu 
yapacağım” dedim; çünkü, sen benim durum belli değil, iki üç aydan 
belli olur, belli bir noktadan sonra beni kimse tutamaz diyorsun, ben 
de bu turum karsısında senin vereceğin karara göre hareket edece-
ğim” dedim. F.Yıldız yoldaş: "O halde bekle, acele etme" dedi.  
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Bu günlerde Yıldız yoldaşa soruyordum, GK'lılarla sen ayrılınca 
birleşebilir misin diye, “eh bakalım” ya da “bana ne GK'dan” diyordu. 
Hemen ardından da “haa… İlgilendirir tabii, birlik sorunu” diyordu. 
Yıldız yoldaşa sık sık soruyordum, “daha ne kadar bekleyeceksin?” 
diye; yoldaş yanıtlıyordu: “Acele etmemek gerekir, mücadele ola-
nakları var olduğu sürece beklerim, ondan sonra koparım. Aslında 
Hulki kolay yolu seçti, içerde kalıp mücadele edecekti, o zaman bun-
lar geri adım atmak zorunda kalırlardı" diyordu.  

F.Yıldız'a olan güvenim ve onun birlik için mücadele ediyor gö-
rünmesi beni oldukça etkiliyor ve TKKKÖ'ye olan güvenim sarsılma-
ya başlıyordu. 

F .Yıldız yoldaşın sürekli söylediği şu oluyordu: "Ben bir noktaya 
kadar dururum, ondan sonra beni hiçbir şey ilgilendirmez, zaten 
pamuk ipliği ile bağlıyım, ben bu gidişle bunlarla yürüyemem" diyor-
du. 

F .Yıldız yoldaş, GK'ılarla görüştüğünü, bağımsız bekleyenlerle 
de görüşmeler yaptığını, GK'lıların Hulki yoldasın gelmesini bekle-
diklerini söylüyordu. 

F.Yıldız yoldaşın en çok söylediklerinden biri de şu oluyordu: "İn-
sanları toparlayıp örgütleyeceksin, böyle bir felaket gelecek yine alıp 
gidecek, 71 böyle, 82 böyle, bunun sonu nereye ulaşacak" diyordu 
ve arkadaş anlatıyordu: "12 Eylül geldi, insanlar ölüyor, zindanlara 
doluyor, bizim merkez de yurtdışına çıkmanın hesaplarını yapıyor. İ. 
Halef beni dışarı çıkartın diye 10 defa bizi zorladı, şimdi de ben böy-
le bir şey demedim diyor; o kadar para, olanak, güç varken bir şey 
yapılamadı, bu kadar imkânla içerde kalan merkez üyeleri, sadece 
kendilerini korudular, insanlar perişan, sokaklara sürüldü; beni eleş-
tirdiler, benim yürütmeye gelmem ve bu işleri başaracağımdan emin 
olmaları kendilerini korkutuyordu ve beni dışarı çıkarmak için zorla-
dılar" diyordu. 

Yoldaş anlatıyordu: "C.Kamil’e, eğer içerdeki merkez güçlü olma-
saydı Hulki ile olacaktı, Kurtuluş örgütü tektir onu parçalamaya kim-
senin gücü yetmeyecektir yazısı çıkmayacaktı ama Hulki zayif düş-
tü. C. Kamil de içerdekilerle birleşti. Bütün bunlar küçük burjuva pol i-
tikasıdır, insanlar güçlünün yanındadır, Karadeniz eski konumunda 
değildir, bunu bildiklerinden tam fırsatını yakaladılar. Ben sap gibi 
ortada kaldım; eğer niyetim kötü olsaydı Hulki gibi bu işe 1-1,5 sene 
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önceden başlardım, şimdi bir gücüm olurdu. Bu işler güç meselesi 
Baha" diyordu bana. Ve yoldaş devam ediyordu: "Yalçın’la konuştu-
ğumda ‘sen olmazsan bu işler olmaz biliyorsun, hepsi de burjuva 
politikası yapıyorlar, gel sen de Merkez seçimlerine katıl ’ dedi ve 
Yalçın yoldaşa ‘sizin hepiniz de sahtekârsınız’ dedim” diyordu.  

Yine yoldaş, bugünlerde bağımsızlardan konuşuyor, onların me-
ziyetlerini anlatıyor ve Yakup arkadaşı anlatıyordu, 

İşte tam bu ortamda, merkezden öncelikle İ.Halef ve C.Kamil yol-
daşlardan birisiyle görüşmeyi şiddetle arzu ediyordum. Çünkü şah-
damarım kesilmiş ve ben can çekiştiriyordum. F.Yıldız yoldaşa da 
inanıyor ve anlatılarına da sonuna dek güvenmeye başlamıştım. 
Benim, Kurtuluş'a (TKKKÖ'ye) olan inancım yavaş yavaş yok olu-
yordu. Tabii ki bunu F.Yıldız fark ediyordu.  

Bana sık sık şunu anlatıyordu: "Yalnız kalmaktan korkma, Türki-
ye'de siyasi arena geniş, mücadele edecek bir yer bulursun kendine, 
bu benim beşinci ayrılığım olacak. Birincisinde TÎP'den, ikincisinde 
Mihri Belli'nin partisinden, üçüncüsü THKPCden, dördüncüsü Sey-
fi'den, bu da beşinci" diyordu. Yani, benim yalnız kalmayacağım için, 
bana kendi örneklerini veriyordu 

Ve yoldaş sık sık İK'lı yoldaşların kendisiyle tartışmaya cesaret 
edemediklerini söylüyordu. 

Ancak, Kurtuluş'a (TKKKÖ) olan güvenim ve onun teorik, ideolo-
jik perspektifini düşündükçe, bu iş ya TKKKÖ’de yürür, ya da bu işi 
bırakabilirim diyor ve başka bir alternatif göremiyordum. Ama, 
F.Yıldız’da sık sık zorluyordum, daha ne zaman ayrılacaksın diye! 
Çünkü. F.Yıldız bana çelişkili gelmeye başlamıştı bile, onun birlik 
için çalıştığına da şüpheyle bakar olmuştum. Çünkü o da ayrı bir 
şeyler tasarlıyor v benim nabzıma göre geliyordu.  

Bir yerde F. Yıldız'a olan bağlılığım halen sürmeye de devam 
ediyordu; bana Kurtuluş'un tarihini ve merkezin bileşimi anlatıyordu.  

Şimdi de organa girmeden yaklaşık bir hafta önceki gelişmeleri 
anlatacağım. 

Ben, bugünlerde F.Yıldız yoldaşa "artık bekleyemeyeceğim, ör-
güte para getireceğim" dedim. F. Yıldız yoldaşın yanıtı şu oldu: 
"Kendin bilirsin, bu organa giriyorsun, parayı da getiriyorsun, eh 
artık bu işlere bir daldın mı kendini kaptırır gidersin, ona göre iyi 
düşün" dedi. Yine bugünlerde bağımsızlarla görüştüğünü söylüyor 
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ve onların ne yapacaklarına ilişkin haberler getiriyordu; “ben ne der-
sem onu yaparlar” diyordu. F.Yıldız yoldaşla konuştuklarımızda ba-
ğımsızlar ve bağımsız bekleme konusunu sık sık konuşuyorduk. 
Kaldığım evde de sürekli bağımsızlardan konuşuyorduk. Ev arkada-
şım Oktay'dı. O da bağımsızlarla ve ne GK'dan ne de TKKKÖ'den 
olan bir arkadaşla sürekli görüştüğünü söylüyordu. 

F.Yıldız'da, Oktay'da bağımsızlarla görüşmelerini kimsenin en-
gelleyemeyeceğini söylüyorlardı. 

Bugünlerde, organa atandım. Organın bir toplantısı oldu, işbölü-
mü yapıldı. Organın ikinci bir toplantısına fırsat kalmadan ben İK'nın 
da haberi olmak üzere İstanbul'a gittim. Gidiş nedenim örgüte para 
getirmek.  

İstanbul'dan geri döndüğümde F.Yıldız yoldaşla buluştuk. Kendi-
sine, ağabeyimin evinin karşılığını ancak 500 000 veririm dediğini ve 
bu paranın bir ayda geleceğini söyledim. F.Yıldız yoldaş ise "beş 
yüz bine ev mi satılır, başkasına sat, avukat tutalım vs. dedi; aynı 
zamanda da senin getireceğin parayı bunlar bir ayda harcar. Mer-
kezde para çok, para bizim gibilerde yok" dedi. F.Yıldız'ın bu sözle-
rine ben çok şaşırdım ve şoke oldum. Beş yüz bin olacaksa evin 
kalsın diyordu. Daha yaşın genç, sonunda evine muhtaç olursun, 
dünya bu demeye başladı. Ben ise tüm Türkiye devrimci hareketine 
içimden kızmaya başladım. Tabii ki F.Yıldız'a da kızıyordum ama, 
ona durumu belli etmiyordum. 

İşte, bugünden sonra, ben de değişiklik baş gösterdi. Yıllarca 
hiçbir lideri tanımadan, yakın ilişkim olmadan verdiğim mücadelede 
en ufak bir yılgınlık, felsefi idealizm, özel mülkiyet tutkusu, meslek 
kaygısı olmamışken, şimdi ben de nerede ise tüm yitirdiklerime bir 
pişmanlık yavaş yavaş depreşmeye başlamıştı. Ve sanki Türkiye 
Devrimine giden yolu F. Yıldız'da görmeye, ama onun da bu tutumu 
benim mücadele hırsımı törpülemeye başlamıştı. Yılların yıkamadığı 
inancımı F.Yıldız yoldaş kökünden sarsıyordu. Kafamda, Avrupa'ya 
gitmek ve iltica etmek düşüncesi belirmeye başlamıştı bile. 

İstanbul’dan dönüşümde, yani organdan daha ayrılmadan, 
F.Yıldız’la aşağıdaki konuşmalarımızın geçtiği günlerde F.Yıldız 
yoldaş şunları da anlattı: “Yakup ayrıldı, bekleyen 3 bağımsızlarla 
da İK ilişkileri kesti, İstanbul’da da büyük bir operasyon olmuş, Mü-
cahit falan gitmiş" dedi. Ve devam etti: Bunları bir taraftan polis, bir 
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taraftan da kendileri bitirecekler, bakalım, göreceğiz sonucu" diyor-
du. Ve arkadaş devam etti konuşmasına: "Bağımsızlarla ilişkileri 
kesme kararı aldılar, ama ben sürdüreceğim, beni Allah bile tuta-
maz… görüşüyorum zaten" diyordu. 

Ve arkadaş anlatıyordu: "Yakup ayrıldı, benim mücadelemi azalt-
tı, ben yalnız kalıyorum, bunlarla sonuna kadar içerde kalarak mü-
cadele etmek gerekir, mücadele olanakları bitince ayrılmak en iyisi-
dir. Hulki de aynı hataya düştü" diyordu. 

Birlikte kaldığım Oktay arkadaş da: "Bana önceden dediler ama 
ben görüşüyordum, yayın alıp veriyordum; şimdi de ilişkileri kesme 
kararı çıktı, ama ben dinlemem, sürdürürüm" diyordu.  

İçinde bulunduğum organın ikinci toplantısı olmadan ve hiçbir 
kimseye sormadan (sormama gerek yoktu, F.Yıldız aylarca beni 
bağımsızlar için hazırlamıştı kendine göre) ben, bir saban kalktım, 
Oktay arkadaşa "ben organ toplantısına gitmiyorum; çünkü TKK-
KÖ'den ayrılıyorum" dedim. Oktay sordu ne yapmayı düşünüyorsun 
diye. GK’ya iltihak ediyorum dedim. 

O gün,F. Yıldız ve organdaki yoldaşlarla da görüşüp, ayrıldığımı 
onlara da ilettim. F.Yıldız, "neden GK'ya, GK'ya şu ortamda güç 
vermek yanlış. TKKKÖ'ye de güç vermek zaten yanlış, iyi düşün" 
dedi. Ben de, "oldu hiçbirine gitmiyorum, bağımsız bekleyeceğim” 
dedim. Aynı gün, F.Yıldız'la akşam saat 21:00’de XXXXX Kıraatha-
nesinde buluştuk. 

F.Yıldız yoldaş şunları söyledi: "Böyle tek olmaz, 10-15 kişi ba-
ğımsız ve bir grup olarak 1-1,5 sene beklemeyi göze alıyor musun" 
dedi. Ben de; "Evet, bekleriz” dedim, Kendisine ne yapacağını, daha 
ne kadar bekleyeceğini sorduğumda ''fazla sürmez, zaten pamuk 
ipliği ile bağlıyım, ters bir durumda koparım” dedi. Aynı yerde otu-
rurken, kıraathaneye gelen iki kişiyi bana gösterdi. "Bunlar o bağım-
sızlar dediğin Hüseyinler" dedi. Gelen kişiler kıraathanenin bir köşe-
sine oturdular, biraz zaman geçince önümüzden geçerek tuvalete 
girdiler, sonra çıkıp gittiler. F.Yıldız yoldaş devam etti konuşmasına: 
"İşte bunlar Hüseyinler, seni tanıştırayım, yanlarında kalırsın" dedi. 
Ben de "hayır, tanışmayayım" dedim. Benim ayrıldığımı duyan 
iK'dan yoldaşlarla görüştük, artık ben kopmayı göze aldığımdan ne 
dedilerse tersini söyledim. İkinci kez görüşmelerine de hayır dedim 
ve ilişkiyi kestim. 
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İK'lı yoldaşlarla ilişkiler kesildikten sonra, F.Yıldız yoldaşla gö-
rüşmelerimiz 1-2 gün daha sürdü. Ne yapacaksın diye bana soru-
yordu. Çünkü,Hüseyinlerle yani bağımsızlarla tanışmıyordum. Ken-
disine şunları söyledim: "Ben, ağabeyime evi değerinde satacağım, 
ama o zamana kadar tek olarak bekleyeceğim, sonra bağımsızlarla 
iş yapabiliriz" dedim. Aynı zamanda kendisine şunları da söyledim 
"İstanbul'daki çevrem iş yapıyor, onlarla da bir iş bağımsızlar hesa-
bına olabilir" dedim. F.Yıldız yoldaş konuşmaya başladı: "Hüseyinler 
lokantacı, bir lokanta açılabilir, benim 7I'den kalma, devrimciliği bı-
rakan tanıdıklarım var, iş yapıyorlar, senin bu paranla onların yanın-
da da iş yapabilirsin, tabii ki bağımsızlar adına" dedi.  

Bir gün sonra, F.Yıldız'la buluştuğumuzda bana şunları anlattı: 
"İK ile ilişkileri kestim, yarın İK'nın toplantısı var, senin için evden 
çıksın kararı büyük bir ihtimalle gelir, doğrusu da budur, senin kala-
cak yerin var mı? İstersen bağımsızlarla tanıştırayım, istersen Hul-
ki'nin adresini vereyim, TKKKÖ'ye gel desem gelmeyeceğin belli, bir 
karar vermelisin" dedi.  

Ben de "Onlar beni kovmadan ben giderim, ben istediğim yerde 
kalırım, Hulki'nin telefon numarasını istemiyorum, bağımsızlarla ta-
nışmak istemiyorum, 2-3 ay yalnız kalacağım, ben bugün akşam 
İstanbul'a gideceğim"  dedim. F.Yıldız bana paran var mı diye sordu, 
yok ama bulurum dedim. F.Yıldız sordu: "İlişkilerimiz nasıl sürecek" 
diye. Ben de kendisine telefon numarası verdim, aramızda haftanın 
bir gününü tespit ettik vs her hafta aynı gün, aynı saat telefonda 
görüşmek üzere F.Yıldız'dan ayrıldım. 

Aynı gün akşam evde Oktay arkadaşla buluştuk. Ben Oktay'a 
bugün ayrılacağımı söyledim. Gerekçesi F.Yıldızın anlattıklarına 
göre yarın evden ayrıl kararı gelirmiş dedim. Oktay hayır dedi, iste-
diğin kadar kal, bir ay kal ben onları dinlemem, Hüseyinlerle ilişkile-
rin kesilmesi kararı aldılar, ben kesmedim, GK'lılarla da aynı, seninle 
de aynı olur dedi... Hatta onlara yayın bile veriyorum dedi. Ben ise, 
hayır arkadaş, ben ayrılmışım, kalamam, doğrusu da bu dedim. Ta-
bii ki Oktay arkadaşımız illegalite koşullarında dayanamamaktan 
konuşmaya başladı, ben de kendisini bunu kabul ediyorum, İstan-
bul'da 4 gün sonra randevu var, gider gelirim, sen de evini bugün-
lerde değiştirmeye çalışırsın dedim. Oktay ise, yok olmaz diyordu. 
Sonunda niyetini ortaya koydu. Neden gidiyorsun, kalsana bağım-
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sızlarla, dedi. Ben de ona ben karar veririm dedim. Ama baktım ar-
kadaş çok rahatsız, o gün kaldım ama; kendisine de yarın gidece-
ğimi söyledim. İkinci gün akşamı kendisine, TKKKÖ'ye de hayli ça-
tan bir mektup bırakarak ayrıldım. Ancak TKKKO'ye olan tepkiden 
dolayı Oktay arkadaşı hak etmediği bir sıfatla nitelendirdim: Tipik bir 
TKKKÖ üyesi olduğunu söyledim, aslında o atipik bir TKKKö üyesi-
dir. Ben ayrılmışım, sen kal, bir ay dur, seninle ilişki sürdürürüm di-
yor. Kendisine zamanında söyledim, bak sen örgüt suçu işliyorsun 
diye. 

İstanbul'a gidişimden bir hafta sonra, F.Yıldız yoldaş beni telefon-
la arıyor. Telefon beklediğim yerde ise, memleketten gelmiş ağabe-
yim ve iki Kurtuluş sempatizanı var, onun için telefona ben çıkma-
dım, bir arkadaşı çıkarttım ve not alarak verilen bilgileri bana söyle-
mesini istedim. 

Arkadaş bana "Muhiddin diye biri aradı, yaşlı biri galiba dedi. İs-
tanbul’da imiş ve seninleşu gün şu saatte kararlaştırdığınız yerde 
buluşacakmışsınız dedi. Ben o gün otarih ve saatte oraya gittim. 
F.Yıldız gelmedi. Arkadaşa yoksa sen yanlış mı bilgi verdin dedi-
ğimde, evet, bu işlerden çekilmeni istiyorum, onun için saati sana 
yanlış verdim dedi. Ben arkadaşa artık güvenemezdim, sonraki tele-
fonlara kendim çıktım, İkinci hafta telefon etmedi F.Yıldız. Üçüncü 
hafta etti, dördüncü hafta da etti ve ben Haziran 4’te Ankara’ya gel-
dim, F.Yıldız'la randevu verdiğimiz yerde buluştuk. 

Burada F.Yıldız'la olan görüşmelerimize ara vererek, bir ay içinde 
geçen bendeki gelişmeleri, iç hesaplaşmaları ve pişman olduğum 
durumları anlatayım.  

F.Yıldız'ı onun bağımsızlarını ve onun kendisini kaptırmış ne yap-
tığını bilmez bir vaziyette durumunu, GK'yı, TKKKÖ'yü, onun öz-
geçmişini, 12 Eylül'ü,12'den sonrasını, yurtdışını, konferansı ve 
şimdi içinde bulunduğumuz haldeki durumu kimsenin etkisinde kal-
madan, tek başıma düşünerek, olayları yeniden yaşayarak incele-
dim. Artık benim için F.Yıldız’ın GK'yı şemsiye yaptığı ve onun için 
varı yoğu bağımsızlar olduğu, grup oluşturmaya çalıştığı açıktı. Ama 
bu işi açıktan oynamıyordu. Beni de en çok rahatsız eden de buydu; 
oportünizmin gizli taktiğini uyguluyordu. Bir yere kadar ben de buna 
katılmıştım; ama çok kısa bir zamanda rahatsız olmuştum, benim 
için açık olmalıydı, ne olacaksa olsundu ama F.Yıldız böyle gelmiyor 
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o kendine, göre iç hesaplaşma yapıyordu. Kendi deyimiyle bu işe 
geç kalmış, Hulki gibi erken davranması gerekirdi. Üstelik, 
F.Yıldız'ın rahatsızlığına karşın kendine özgün tezleri de yoktu. Kur-
tuluş'u savunuyordu, Kurtuluş'un tezlerini savunuyordu, ama bu tez-
leri ne kabul ettiği belli idi, ne de etmediği. Özgün bir tezi, görüşü 
yoktu. Ancak sağından solundan çekiştiriyordu.  

Benim için GK'ya gelince: Savunulan yine Kurtuluş'tu, ama GK 
da kendine özgün görüşlerinden yola çıkarak, Kurtuluş'u ideolojide 
ve pratikte karşı karşıya getiriyor; onlar küçük burjuva sosyalisti, biz 
proletarya sosyalistiyiz diyorlardı. Kafayla gövdenin uyumu olmazsa, 
insanın nasıl ki, normal bir insan olamaz ise, üstelik GK kafanız ayrı 
gövdeniz ayrı diyordu. Bu mümkün olamazdı, bu durumda TKK-
KÖ'nün de tarihe karışması gerekirdi. GK, Kurtuluş’u tekrarlamaya 
çalışıyor ama o da yanılıyordu. Üstelik TKKKÖ küçük burjuva bir 
hareketti, GK'yı tümüyle (kabul ettikleri üyelerle) alınsalardı gelecek-
lerdi. Peki nasıl olacaktı da küçük burjuva hareketle bir olacaklardı. 
Burada görülüyor ki, bu ayırım saçma ve kendiliğinden tutarsızdır. 
Mesele örgüt içinde güç oluşturmaktır. Zaten sık sık F.Yıldız’ın da 
söylediği "gücün yoksa isterse ağzınla kuş tut, feriştah ol” geçmez 
idi.  

Burada ben şunu da görmüştüm ki Yıldız'ın Merkez üyeleri ile bir 
hesaplaşması var ve o da kariyerizmden geliyordu. C.Kamil yoldaş 
için "C.Kamil kendisini birilerine benzetiyor, ama kusura bakmasın 
öyle falan değil" diyordu. Üstelik F'.Yıldız, kendine güveni sonsuzsa, 
ki öyle diyor, merkezde kendine yer vardı, katılsaydı ya seçimlere, 
mücadelesini merkezde sürdürseydi. Oysa o bunu yapmadı, örgütün 
tabanında örgütün öz geçmişini bilmeyen benim gibilerini etkileme-
ye, kendi amaçları doğrultusunda alet etmeye kalktı. Ama, gerçekler 
çok katıdır, inkarın inkarı vardır, yadsımanın yadsıması vardır, bir 
süre sonra gerçeği diğer yoldaşlar da göreceklerdir. Devrim tarihleri 
göstermiştir ki: çok tabular yıkılmıştır, halatlarla bağlı, aşık olduğu 
insanların bir gün gelip, gözlerinde büyüttükleri o efsaneler yıkılmış, 
yok olmuş ve gerçek devrimciler kendi rüştüne dönmüşlerdir. 

Ben, çok iyi niyetlerle, birlik için yola çıkmışken, sonra TKK-
KÖ'nün saygın Merkez üyeleri, ardından İK'lar, ardından tüm örgüt 
benim için yok olmuştu; artık F.Yıldız'ın kuracağı bir yapıya, gruba 
ümidimi bağlamıştım. Ancak belli bir süre bundan şiddetle rahatsız 
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olmaya başladım ve açık dövüşmesi gerektiği inancı ile istifa verdim. 
Ancak, F.Yıldız'ın oyalama taktikleri ve onun sürekli çelişen durum-
ları, kendisine olan tüm güvenimi sarsmaya başladı, çok kısa bir 
süre hemen ondanda uzaklaşmayı düşündüm, uzaklaştım. Bekledi-
ğim süre. içinde yıllarca uğrunda mücadele verdiğim, genelinde dev-
rimci harekete, özelde kendi örgütüm olan TKKKÖ'ye karşı bir iha-
netin eşiğinde olduğumu anladım. İhanet diyorum; çünkü önce niyet-
ler iyi iken, sonra onu içerden yıpratmaya, en sonunda da TKK-
KÖ'yü de, devrimci mücadeleyi de terk etme eşiğine geldim, ihanetin 
dozu başkaları için, polis ya da yoldaşını ele vermek olabilir, karşı 
devrim safı olabilir; ama benim için terk edip gitmek de bir ihanettir. 
Ben, bu yükü ömrüm boyunca çekemezdim, üstelik TKKKÖ'ye ve 
onun devrim için uğraş verdiğine inanıyordum. Bunu bile bile kopa-
mazdım. 

Burada en büyük suçlu benim, çünkü bağımsız hareket etmedi-
ğim, birilerinin etkisine kapıldığım için. Ben, bu iç hesaplaşmanın 
sonucu ve TKKKÖ’nün devrimi Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da onun 
yapacağına, buna alternatif o olduğunu görerek geriye döndüm, 
özeleştirimi veriyorum, gerisi yoldaşlara kalmış bir durumdur. 

F.Yıldız yoldaşla 4 Haziran günü Ankara’da buluştuğumuzda 
bendeki olan değişiklik bu idi, ama yıldız bunu bilmiyordu.   

F.Yıldız yoldaş, "İstanbul’a geri gidecek misin, nasıl oldu işler, 
senin, telefonda acele, sabırsız randevu istemen beni korkuttu; İs-
tanbul'da kalma durumun, orada iş yapma durumu yok mu, oradaki 
arkadaşların ne işle uğraşıyorlar" diye sordu. Ben de "iş yapma ola-
nağı var, ama çevrem bu işleri bırakırsan sana imkan sağlarız diyor-
lar, bu durumda İstanbul'a dönmeyeceğim artık'' dedim. Ve devam 
ettim: "Ben İstanbul'a iş yapmak için gitmedim, para alabilmek için 
gittim" deyince, F.Yıldız "Devrimcilik için iş yapmanı söylüyorum" 
dedi. Tabii ki, bu iş de, ben İstanbul'a giderken kendisiyle kararlaş-
tırdığımız üzere bağımsızlar için,10-15 kişilik için işti! 

Ben, F.Yıldız*m durumunu son bir kez daha öğrenmek istiyor-
dum. Kendisine sordum: "Gelişmeler nasıl, sen ne yapmayı düşünü-
yorsun, bu daha ne kadar gider" diye. (Artık bunu sormaya mecbur-
dum; onun yüzünden bir uçurumun ta doruk noktasından, kendi gay-
retlerimle geriye dönmüştüm.) Bana F.Yıldız şunları anlattı: "TKK-
KÖ'nün içinde objektivitede değişen bir şey yok, her şey eskisi gibi 
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devam ediyor, herkes kendi havasında, Kürdistan göçtü, İstanbul'u 
zaten duydun; ben ise pamuk ipliği ile bağlıyım, her an kopabilirim". 
Anladım ki F.Yıldız da karambol devam ediyor, eski tas eski hamam 
!  

Aynı gün sürekli soru soruyor, durmadan da karar değiştiriyor-
dum, bunu yapmak zorundaydım, çünkü F.Yıldız'ı ve ondaki son 
durumu bilmek benim için çok önemliydi. Çünkü, o benim dünyamı 
yıkmıştı, KURTULUŞ'u günbegün eritmiş yok etmişti gözümde, sıra 
bana gelmişti. Bu çirkin bir oyundu bunu biliyordum: ama örgüt yıkı-
cılığı karşısında ta ilk başlarda uyumuş, sonra iyi niyetlerle ortak 
olmuştum. Şimdi de oportünizmin taktiğini bozmak gerekiyordu. 
Devrimci mücadelede bu yolu hiç seçmemiştim. ama karşımdaki 
bunu bana yapmıştı, şimdide kendi oyunuyla kendini başbaşa bıra-
kacaktım.  

F.Yıldız'a soruyordum peki ne yapacaksın diye : "Ben bu örgütte 
hizip oluşturacağım, hizip kuracağım; bağımsızlarla ilişkileri sürdü-
receğim, mücadele olanakları bitene kadar bunu yapacağım" dedi. 
Ancak Yakup ayrıldı, dayanamadı, sen de ayrıldın, acele ettiniz da-
yanmak gerekirdi, son ana kadar dayanmak gerekirdi diyordu. Örgüt 
dışına düştün mü mücadele olanakları kalmaz, en iyi mücadele, 
içinde kalarak sürdürmekti" diyordu. 

Ben, bu bağımsızlar ne yapacaklar dediğimde: "Bekliyorlar, 
GK'nın kararını bekliyorlar, büyük bir olasılıkla GK’ya giderler; ben 
ne dersem onu yaparlar" diyordu. 

“TKKKÖ'ye gelme durumları var mı” diye sorduğumda : "Pek yok, 
ama TKKKÖ' de istediğim doğrultuda değişme umudu doğarsa, ba-
ğımsızlara, dalın diyeceğim, atlayın diyeceğim" dedi. Bunları öğren-
dikten sonra, kendisine ben, "TKKKÖ'ye geri döneceğim, ama sen 
ayrıldığın an ayrılacağım" dedim. F.Yıldız arkadaş bunun üzerine 
"Yok ya, sen bu kadar küfürden sonra ha. TKKKÖ'de değişen bir 
durum yok ki, küçük burjuva politika aynen sürüyor. Onların da za-
ten bu günlerde kafaları karışık, senin üyeliğin alındı, şimdi sıradan 
bir insan gibi bir köşeden eh işte, sana artık şüpheyle bakarlar.” 
Ben, “ne şüphesi” deyince, “yok canım, hani yarın kafası kızar yine 
ayrılır gibi” vs. “Tekrardan ayrılman senin için intihar olur ama ben 
ayrılırım, artık senin kişiliğin sarsıldı" vs. ve devam ediyor "Yakup'u 
kesseler dönmez, ama ben ne dersem onu yapar."  
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Evet yoldaşlar işte, buna oportünizmin kaşarlanmış hali denir. 
Sayın bay F.Yıldız karşıma geçmiş artık benimle açıktan oynuyordu. 
Gerçek yüzünü ortaya koymuştu, çünkü derdi bağımsızlardı. TKK-
KÖ F.Yıldız için önemli değildi. Onun mücadelesi ondan adam kopa-
rabilmek içindi. Bu mücadelede F.Yıldız belki üstün gelecek, insan-
lar ona inanacak, bizi sıradan biri, ne dediğini bilmiyor diyecekler 
ama Marksizm-Leninizm’in metotlarını kullananlar doğruyu ve ger-
çeği bulup çıkaracaktır. Ben buna inanıyor ve güveniyorum!  

Aynı gün sanki beni güçlü objektif lambaları altında kalmışım gibi 
bir etki altına almaya çalışıyor, TKKKÖ'ye dönmemem için ne kadar 
malzeme varsa önüme yığıyordu. 

Şunu söylüyordu: “Yalnız kalmaktan korkma, bak bağımsızlar iki 
senedir bekliyor, kendine güven, dünya yıkıldı da altında mı kaldın, 
iyi düşün. TKKKÖ aynı, senin eleştirdiğin konularda değişen bir şey 
yok.” Evet, kullandığı metot ve ettiği sözler buydu 20 yıllık devrimci 
F.Yıldız’ın. 

Ben kendisine TKKKÖ'den arkadaşlarla görüşmek istiyorum de-
dim. F.Yıldız: Perşembeye kadar olmaz, çünkü randevum yok" dedi. 
“Pazartesi-Perşembe, ama Hüseyinlerle, bağımsızlarla kalmak isti-
yorsan, onlara haber göndereyim, kötü bir kulübede kalıyorlar, bir ev 
tutarlar birlikte kalırsınız, ya da seni ilişkilerinin olduğu bir başka 
şehire gönderirler"' dedi. F.Yıldız devam ediyor: "Şayet, TKKKÖ'den 
birileriyle görüşmek istiyorsan, ben dönmek istediğini söylerim onla-
ra, ama ne derler bilemiyorum, zaten bir karar veremez, İK toplana-
na kadar beklersin, ama tahmin ediyorum hayır demezler, kesin bir 
şey söyleyemem; senin geri dönmen ve üyeliğin verilmesi için bastı-
rırım" diyordu. 

Ben kendisine,” bugün pazartesi, perşembeye kadar uzun değil 
mi?” diyorum! Randevum yok dedi. Bana, “ha Erdem'le kalıyorsun 
neden iletmiyorsun?” diye soru geliyor değil mi, ama ayrıldım Er-
dem'in yanından dedi. Ben ise konuşmuyor susuyorum; “neden ay-
rıldınız diye sormuyorsun” dedi, ve ben de “düşüncede, fikirde, gö-
rüşlerde anlaşamadınız değil mi” dedim, “eh, tabii” dedi.  

Aynı gün kendisine, “bağımsızlarla kaldığımız zaman, silahla mü-
cadeleye geçer misiniz?” diye sordum. Bana, bak gene sen zorla-
maya başladın; TKKKÖ'de ya da GK’da bunu arıyorsan durma, sen 
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kendine başka bir yer ara” dedi ve “hem de bağımsızlar neden silah-
lı mücadele versin” dedi. 

Ben de biliyordum F.Yıldız TKKKÖ'nün böyle bir derdinin olmadı-
ğını; ama senin gibileri insanı bunalıma sürüklerse her şey düşünür. 

Aynı gün, “kesin karar” dedim, “bağımsızlarla kalıyorum” !.. “İyi 
düşün senin acele kararın beni korkutuyor” dedi. ”Kesin” dedim. 
“Tamam, sen otelde kaladur, ben Hüseyinlere haber iletirim” dedi. 
“Seni bir başka şehire de götürebilirler” diye tekrarladı. Aynı gün 
kendisine bir miktar para vererek ayrıldım.  

İkinci gün caddede Kerim yoldaşla karşılaştım. Kendisine TKK-
KÖ'ye döneceğimi belirttim. F.Yıldız’la aramızda geçen durumların 
da özetini anlattım.  

İkinci gün F.Yıldız’la yeniden buluştuk. F.Yıldız, bana, “para sağ-
lam bağlarla bağlı olduğun yere verilir. İyi düşün” gibi genel konuş-
maya başladı. Ben de kendisine Kerim yoldaşla buluştuğumu ve bu 
akşam otelden ayrılacağımı, arkadaşların yanına gideceğimi söyle-
dim.  

F.Yıldız yoldaş: "Çok iyi karar vermişsin, senin adına sevinmeye 
başladım, isabetli olmuş, senin için ben de İK'da çalışır, geri alınma-
nı sağlamaya çalışırız. Üyeliğin için zorlarım" demeye başladı. Ve 
şunu söyledi: "aramızda geçen konuşmaları söyleme." Kusura kal-
ma arkadaş; ben yaptıklarımın hesabını vereceğim, sen de ver !  

Sayın yoldaşlar, benim için kimse çalışmasın, herkes kendi yerini 
kendi yapar ve bileğinin hakkıyla mücadele içerisinde hak ettiği yere 
ulaşır. Bu işin, alfabesi de, bilimi de, kuralı da budur. Ben Ankara’da 
Bakanlıklarda işe girmiyorum F.Yıldız yoldaş !  

Ve ben, F.Yıldız yoldaşa şunları söyledim: "Bu örgütün içinde ve 
dışın da yıkıcı etkenler var. GK bunu yaptı, şimdi de bağımsızlar, 
sen de yanlış yapıyorsun, sen merkezde olmalıydın" dedim. 

F.Yıldız yoldaş: "Ne bağımsızları yahu, bağımsız dediğin 2 kişi." 
Tabii ki unutmuştu söylediklerini. Hani 10-15 kişi grup olarak bağım-
sız kalacaktık! Hem de TKKKÖ'den ilk ayrıldığım gün bunu önermiş-
tin. Telaşlanmış GK'ya gitmemi engellemiştin. “Bu grup  TKKKÖ ile 
GK'yı birleştirici etken olur” diyen sen değil miydin? “Birleşme ola-
nakları ortadan kalkarsa bu grup bir yapıya, örgüte dönüşür” diyen 
sen değil miydin? “TKKKÖ Kurtuluş’un küçücük bir azınlığını kucak-
lıyor, çoğunluğu dışardadır” diyen sen değil miydin, bunları örgütle-
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meye koyulan sen değil miydin? F.Yıldız yoldaş bunların cevabını 
vermelidir. 

Son olarak F.Yıldız yoldaştan ayrılıyoruz, kendisine birgün önceki 
verdiğim parayı bana geri vermeye çalıştı ve “Kerim’e verirsin” dedi. 
Ben de, “sende kalsın yoldaşlara sen ilet; ben ha Kerim’e vermişim 
ha sana, benim için değişmez, sen bu yapının içinde değil misin?” 
dedim. O zaman kendisi bana 50.000 lira verdi ve ben bu çok diye 
almak istemedim, o zaman, “sen cam tüccarı değilsin, al, ne olur ne 
olmaz” dedi ve yürüyerek kısa sohbetlerle biraz daha konuştuk, en 
sonunda “görüşmek istersen haber gönderirsin” dedi ve ayrıldık. 
Artık benden umudunu kesmiş ve ortaklık bitmişti. Ben de böylece 
çok inandığım, güvendiğim ve saygı duyduğum birini kaybetmiştim.  
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YEREL ÖRGÜT KOMİTESİNE TÜM YOLDAŞLARA 
 
M. Ünal OKTAY.  2.07.1984  

 
Gündemdeki konferansın önüne geçirilen, yerel örgütte tartışma-

ya devam ederken, İK’nın resmen bir raporla duyurduğu "F sorunu" 
diye lanse edilen, Yerel Örgüt’teki tüm yoldaşlardan görüş istenen 
bir sorunla karşı karşıyayım.  

Gözlerimin önünde gelişen ve aldığı biçimleri somut olarak izle-
yebilmem, gelişmeleri ve düşündüklerimizi tüm yoldaşlara aktarmak, 
soruna sağlıklı yaklaşımlarla bakabilmeleri açısından, artık demok-
ratik bir hakkın kullanılması değil, sorumluluğum gereği görev olarak 
aktarmaya çalışacağım.  

Sorun nasıl gelişti; Nisan ayında TKKKÖ'den ve organımızdan is-
tifa ederek saflarımızı terk eden B ‘arkadaşın’ örgütümüze geri dön-
düğünü ve ‘ciddi’ açıklamaları olduğunu öğrendik. Bu ‘ciddi’ açıkla-
maların ışığında sorun ilk defa E yoldaş tarafından F.Yıldız’la bütün-
leştirilerek aktarıldı. B ‘arkadaş’la aynı evde ve aynı organda çalış-
mış olduğumuz ve F.Yıldız yoldaşla da İK adına organımızla bağlan-
tı yürüttüğü için sorunun açılışını fazla yadırgamadım. Aynı zaman-
da organımız üyesi başka bir yoldaşa Kn. yoldaş aynı sorunu anla-
tarak F.Yıldız hk. propaganda yapacağını iletiyor. Daha sonra E 
yoldaşla görüşmelerimiz sorunun teferruatlarına inerek devam etti. E 
yoldaşa B’nın durumunu bildiğimi, ‘arkadaş’ın ruhsal bunalım geçir-
diğini, açıklamalarının ciddiye alınamayacağını, benim B’nın açıkla-
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malarını ciddiye almadığımı, ancak ciddiye alanlar olursa cevabını 
vereceğimi belirttim. E yoldaş "elbette B hep çelişkili, ancak 
F.Yıldız’ın konumu 5-6 aydır böyle olduğu. B olayının bardağı taşı-
ran damla olduğunu" belirterek “F.Yıldız ile aynı organda çalışama-
yacağını F.Yıldız’ın GK sorununda ve bağımsızlar konusunda öze-
leştiri vermesi gerektiğini” anlattı. Sorun böyle gelişirken, başka bir 
organa; organımız üyesi başka bir arkadaşın evinde kalan yoldaşa;  
dağıtım organına; ayrıca organımızın sempatizan bir ilişkisine organ 
dışından müdahale ile anlatıldığını öğreniyoruz. E yoldaşa neden 
böyle sistemsiz yerel örgüte açıldığını sempatizanlara dahi taşırıldı-
ğını sorduğumda; "sorunu dar bir çerçevede tuttuğunu” bazı yoldaş-
ların isimleri sayılarak (ben de dahil) "bu yoldaşları doğrudan ilgilen-
dirdiğini” vb. açıklamalarda bulundu. Bu aşamada yoldaşa bu soru-
nun böyle açılmasının doğru olmadığını, sorunun sistemli ve kurallı 
biçimde yerel örgüte açılması gerektiğini, yoksa bu sorunun böyle 
gelişmesinin "kamu oyu yoklaması, kamu oyu oluşturması” çabala-
rından başka bir şey olmadığını izah ettim. 

"F sorunu"  Yerel Örgütümüzde. Konferans öncesi yakalanan bir 
fırsatın değerlendirilmesidir. Ne idüğü belirsiz, İK'nın ifşaatçısı B’nın 
iddialarını bayrak edinerek, "var olan bir sorunun bardağı taşıran 
son damlası" diye adlandırılarak harekete geçilmiştir. YK’mız eline 
geçirdiği bu fırsatı değerlendirmek için paldır-küldür "kamu oyu oluş-
turma, kamu oyu yoklaması" ya da anti-FY "kampanyası" başlatmış-
lardır. Önce seçilen yoldaşlarla işe başlanmış ve giderek sorun 3-5 
gün içinde sempatizanlara kadar ulaştırılmıştır. Bu muazzam bece-
riyi İK tarihinde sanıyorum ilk kazanmıştır. 'Muazzam beceri' diyo-
rum, çünkü; bir fabrikaya adam sokmak isteğimizi 3 ayda cevapla-
mış, bir sendikaya gidilip gidilmemesini 2 ayda cevaplayabilmiştir. 
Faaliyette bu kendiliğindencilik, örgütsel sorunlarda ilkesizliğe teka-
bül ettiğini göstermiştir. Yerel Komitenin ilkesizliği, Leninist örgüt 
anlayışının ayaklar altına alındığı, burjuva politikacılığının fütursuzca 
işlendiği, üzerinde hesaplar yapılarak işe girişilen bu sorun ne ilk ne 
de son sorundur. Genelde farklı görüşlerin tasfiyesine yönelik, "ta-
bi"lerin birliğini savunan bir mantığın operasyonlarından bir kesit-
tir.12 Eylül öncesinde varolan gurup anlayışının,12 Eylül sonrasında 
mantıkî sonuçlarına ulaşan "azınlık ve çoğunluk" grubu" diye Mer-
kez raporlarında resmiyet kazanan bir anlayışının ürünleridir.  
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Benim de içinde bulunduğum bir kısım yoldaşlarla görüşülerek 
F.Yıldız'a tavır alınması istenmiş ve giderek 3-5 günde sempatizan-
lara kadar varılmıştır. Bu süreçte İK'ya bir organımız, İK'nın içine 
girdiği ilkesiz ve kuralsız tutumunu açığa çıkaran bir uyarı yazısı 
yazmıştır. Bu yazıda öz olarak "varılan noktada, sorun örgüt üyele-
rimizce tartışılmaktadır. FY, aleyhine, kamuoyu yoklaması, kamuoyu 
oluşturması şeklindedir. İK üyelerinin tartışmıyoruz, saçmadır deme-
leri çelişkilidir. Tartışmaların sağlıklığı açısından taraflar yazılı tar-
tışmalıdır. “İK’yı ilke ve kurallara uymaya çağırıyoruz" şeklindedir. 
Kıyamet koptu. Kıyamet koptu dediğim İK’lı yoldaşların bize meydan 
okumaları. Yazı üzerine E ve K yoldaşlar "bize akıl mı veriyorsu-
nuz","İK’yı siz mi yönetiyorsunuz", "organla ilişki leri keseriz", "konfe-
ransa katılamazsınız", "neden sözlü vermediniz, neden yazılı verdi-
niz”, "birileri bunu kullanır, bu yazı FY’a güç veriyor.” vb. Yoldaşları 
yarı tehdit, yarı iknayla ama boğuşmayla "her şeyi size de örgüte de 
FY anlattı, biz anlatmadık." Ama bir not eklemek gerekir E yoldaş, 
kendisinin anlattığını, bir yanlış varsa müsebbibi kendisinin olduğu-
nu da belirtmesidir. Ancak yoldaşlar, her şeyi FY’ye yükleyerek biz 
İK toplantısında sorunu çözeceğiz vb. Biz de yazının geri alınmaya-
cağı, yazının varolanı yansıttığını söyledik.  

Yoldaşlar, örgütsel işleyişimizin sağlıklı ve çıkan sorunların sağ-
lıklı bir şekilde çözümlenebilmesi açısından, soruna sağlıklı bir bakış 
açısı gerektiği gibi, örgüt kurallarının sağlıklı işletilmesine bağlıdır. 
Leninist örgüt anlayışı ve kurallarına göre, sorunlar önce organlarda 
tartışılmalı, çözümlenemez ise ya da hayati sorunlarda örgütün bil-
gisine başvurulur. Bu işleyiş, önce organlarda ve belli kural ve sis-
teme göre örgüte açılır. Özellikle yönetici komiteler (MK ve YK) bu 
konularda hassas olmalıdırlar. Bu sorun hassas bir sorundur. Çün-
kü; yerel komite bölünmenin kıvılcımlarını çakmıştır.  

Bu ilke ve kuralı hatırlatan yazılı ve sözlü uyarmalar sonucu, yol-
daşlar "hayır biz anlatmıyoruz, sorunu İK toplantısında çözeceğiz" 
demişlerdir. Tabii gözlerimizin içine baka baka "anlatmıyoruz" diye-
rek.  

İK’lı yoldaşlar bu süreçte sürekli zikzaklar çizerek, önce "anlatmı-
yoruz" diyerek, sonra "bunları hep FY anlattı" diyerek saldırıya de-
vam etti. Soruna uzak olan yoldaşlar kandırılabilir ama, gelişmeler 
gözlerimizin önünde vuku bulmaktadır. Yoldaşların hataları artık 
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gözler önünde gizlenmeyecek duruma gelince "propaganda” yap-
mak en doğal hakları olduklarından dem vurmaktalar. Evet yoldaşlar 
"propaganda yapmak en doğal hakkınız, ama örgütün bölünmesinin 
kıvılcımlarını çakmak da mı?  

Yoldaşların zikzaklarından biri de, sorunu önce bir kısım belir-
lenmiş yoldaşlardan başlayarak örgüte açmış, örgütten gelen tepki-
ler üzerine, sorunu İK toplantısında çözmeye yönelmiştir. Önce ör-
gütte "kamuoyu oluşturmaya, zemin yoklamaya" çalış, yoldaşlardan 
FY’a tavır aldırmaya zorla, sonra çark et İK toplantısına havale et. 
Bu hangi sosyalizm anlayışından kaynaklanmaktadır? 

YK’nın YÖ’e verdiği raporda gelişmeleri 'gününü gününe' vermiş, 
ama "örgütte kamu oyu oluşturmaya, zemin yoklamaya" çalıştığını 
yazmamış. İsterdik ki, bir organın "uyarı yazısını" rapora eklenseydi, 
zikzaklar açık sergilenseydi. Yine raporda, FY’ın İK toplantısına ka-
tılmayarak "askı" kararını anlayamadığını söylüyorlar. Ben gayet iyi 
anlıyorum. Sen önce yasaları çiğne sonra yasaları çiğnedi diye ba-
ğır. İK bir özeleştiri ile yoldaşı çağırsaydı hak verirdim. Önce örgüte 
aç, sonra gel analısra { bu sözcük ‘aramızda’ olabilir. HznN} çözelim 
de. Leninist örgüt anlayışından uzak kararları karar sahiplerinin yü-
züne çarpmak gerekir. 

YİK'in YÖ’e verdikleri raporda "YİK her türlü kuşkudan ve süpe-
külasyon endişesinden uzak sorunun çözümünü istemektedir." Her 
türlü sorunun örgütümüz içinde onun kurallarına uyarak dile getirilişi 
ve mücadelesinin verilmesi her üyenin hakkıdır. Ve bu hak tüzüğü-
müz tarafından güvence altına alınmıştır" der.  

Bu satırlara içtenlikle katılmamak mümkün değil. Ama hayatta ce-
reyan eden olaylar, bu satırların tersine işliyor. Her türlü kuşku ve 
spekülatiftik içinde sorunu örgüte açarken, aklınız neredeydi yoldaş-
lar. İK'lı yoldaşlar her türlü kuşku ile işe başlamışlardır. Onun için ilk 
başta seçilen "bir kısım yoldaşlar"dan başlanmıştır. Yapılan hesap-
lar, çizilen zikzaklar belki de "tahribat"ın fazla olacağındandır, kim 
bilir…  
 
EK: B “OLAYI”   

Nisan ayında saflarımızı terk eden B ‘arkadaş'ın örgütümüze geri 
döndüğünü ve örgüte verdiği 'rapor'da (ifşaat demek gerekir) ise 
bana yönelik bazı saçmalıklar olduğunu öğrendim. ‘Arkadaş’la aynı 
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evde ve aynı organda çalışmış olamam. ‘arkadaş’ın haleti-ruhiyesini 
iyi bildiğim  inancındayım. Onun için ciddiye aldığım tarafı yok. Cid-
diye aldığım yön İK’mızın tavrıdır. YK yoldaşlar, B’nın önceki rapo-
runu, bana bıraktığı mektubu ve şimdiki ifşaatlarını yanyana getirip 
bir değerlendirme yapamayacak kadar sübjektiflik içindeler mi? 
Yoksa başka yararlar mı umuyorlar? 

Siyasette tutarlı olmak gerekir, ifşaatlara dayanarak politika yü-
rütmek proleter-sosyalist siyasete ne zaman duhul etti acaba. B’nın 
durumunu sanıyorum benim kadar İK’lı yoldaşlar da biliyor. Cünkü 
B, kendisi her fırsatta söylediğini sanıyorum, deprasyon geçirdiğini.  

‘Arkadaş' içinde bulunduğu durumu izah edebilmenin senaryosu-
nu yazmıştır. B bana bıraktığı mektupta "insanlar örgütün hışmına 
uğramaktan titremektedirler ve ne söylenirse kabul etmektedirler, 
aksi halde kendilerine yer bulamayacaklardır" diyordu. 'Arkadaş’ 
içinde bulunduğu durumu kendi satırlarıyla izah ediyor. Evet B safla-
rımızı terk edjp gitti, kendine yer aradı, bulamadı, en iyi yerin örgüt 
olduğunu anladı. Ve döndü. Bu haleti-ruhiye içinde durumunun bir 
izahı gerekliydi ve yaptı. Yadırgamıyorum. Yadırgadığım YK’ mızın 
bu haleti-ruhiyenin ortaya çıkardığı senaryolaştırmayı bayrak edin-
mesi. Senaryonun, esas muhatabı sanıyorum cevabını verir. Ben 
bana yönelik kısımların izahını yapacağım. 

B, TKKKÖ GMK'sına RAPORDUR – “rapordur” - yazısında "…ev 
arkadaşım O idi. O da bağımsızlarla ve ne GK’dan, ne de TKKKÖ 
‘nden olan bir arkadaşla sürekli görüştüğünü söylüyordu". ‘Arkadaş’ 
eksik biliyor, eksik bilen başkası da varsa öğrensin, bir kişiyle değil 3 
kişiylen görüşüyordum.  

“Aynı gün akşam evde O arkadaşla buluştuk. Ben O’ya bugün 
ayrılacağımı söyledim. Gerekçesi FY’ın anlattıklarına göre, yarın 
bana evden ayrıl kararı gelirmiş dedim. O ise hayır dedi, istediğin 
kadar kal, 1 ay kal, ben onları dinlemem. H’lerle ilişkilerin kesilmesi 
kararı aldılar, ben kesmedim. GK’lılarla da aynı olur, seninle de aynı 
olur dedi. Hatta onlara yayın bile veriyorum dedi. Ben ise, hayır ar-
kadaş, ben ayrılmışım, kalamam, doğrusu da bu dedim. Tabii ki, O 
arkadaşımız illegalite koşullarında dayanışmadan konuşmaya baş-
ladı. Ben de kendisine bunu kabul ediyorum, İst. 4 gün sonra rande-
vum var, gider gelirim, sen de evini bu günlerde değiştirirsin dedim. 
O ise “yok olmaz” diyordu. Sonunda niyetini ortaya koydu. Neden 
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gidiyorsun, kalsana bağımsızlarla dedi. Ben de ona, ben karar veri-
rim dedim. Ama baktım arkadaş çok rahatsız. O gün kaldım. Ama 
kendisine de yarın, gideceğimi söyledim. İkinci gün akşam kendisi-
ne, TKKKÖ’ye de çatan bir mektup bırakarak ayrıldım. Tipik bir 
TKKKÖ üyesi olduğunu söyledim. Aslında o atipik bir TKKKÖ üyesi-
dir. Ben ayrılmışım, sen kal, bir ay dur seninle ilişki sürdürürüm di-
yor. Kendisine o zaman söyledim, bak sen örgüt suçu işliyorsun 
diye.”  

‘Arkadaş’ “GK’lılarla da aynı olur, seninle de aynı olur” dedi. H’leri 
anladık da GK’lılar kim? “Hatta onlara yayın bile veriyorum dedi” 
diyor. ‘Arkadaş’ yine eksik biliyor, yayın değil, sirkülasyonları dahi 
veriyordum. Yoldaşlar bu itiraflarımı belki hayretle karşılarlar. B’nın 
bilmediği bir nokta var: Ben bu yoldaşlarla görüşüyor, yayın ve sirkü-
lasyonları veriyordum. Ama örgüt adına görevli olarak. YK’mız bilmi-
yorsa öğrensin! Ben güya ‘arkadaş’ı zorla bağımsızlarla kalmaya 
zorlamışım. O da benim niyetimi ortaya çıkarmış! ‘Arkadaş’a ben 
devrimcilerin illegalite kurallarından bahsedip, bu konuda devrimcile-
rin dayanışmasından söz ederken başka niyet arıyordum. Benim 
onu ‘engellemeye’ çalışmamı İK üyeleri ile görüştürmeye zorladığımı 
planlar yaptığımı iddia ediyordu. Bu yönleri söylemiyor. Neden aca-
ba? Senaryo fiyasko mu olacaktı, o kadar ‘görür’ çocuk değil ya. 
‘Arkadaş’ benim ‘rahatsızlığımı’ görünce o gece kalmış. ‘Arkadaş’a o 
günkü mantığı ile evi hemen terk etmesini söyledim. Rahat uyudum 
o gece de ve 15 gün. Bay ‘B’cığım çünkü ben senin gibi ceketim 
omuzumda yolunu şaşıran şaşkın ördekler gibi dolaşmıyorum. ‘Ar-
kadaş’ beni o gün hak etmediğim bir sıfatla ‘suçlamış’ “tipik bir 
TKKKÖ üyesiymişim” , ama ben atipik bir TKKKÖ üyesiymi’şim.  

Ne yapalım, iktidardakilerin yanına geçer muhalefete küfür eder-
sin, muhalefete geçer iktidara küfür edersin. Bu da bir yaşam tarzı-
dır. Toprağı var ki bu gibi şeyler yeşeriyor. Hele hele bizim gibi ‘ilkeli 
ve tutarlı’ bir yerel komiten varsa. Parayı veren düdüğü çalar. 

Hele hele saflarını terk eden birisini sokakta görüp hemen örgüt 
evine götüren bir YK’ya sahipsen. Bu tür işler daha çok başımıza 
gelir. Toprağı var ki yeşeriyor. Yadırgamıyorum.  

M. Ünal Oktay. 2. 07. 1984.    
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BİR RAPOR ÜZERİNE 
 
E. YILMAZ. 6. 07. 1984.    

 
F. Y olayına ayrılan Haziran 83 raporu içerisinde bulunulan olum-

suz durumu oldukça iyi bir biçimde yansıtmıyor. YİK’i oluşturan yol-
daşlarımız raporun son bölümünde yüz yüze kaldığımız sorunlar ne 
kadar önemli olursa olsun bu sorunların çözümünde örgütsel ilke ve 
kurallara uyduğumuz, doğru yöntemlerle sorunu çözdüğümüz örgü-
tümüzün çıkarlarını her türlü endişenin üzerinde tuttuğumuz takdirde 
bu süreçten de örgütümüz güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. (abç-
EY) diyorlar.  

Eğer salt ajitatif cümlesi kimi endişelerden bahsediyor. Gerçi 
açıklık yok ama şöyle yorumlamak mümkün: “kadrolarımızdan bazı-
ları, farklı nedenlerle yanlış bir tavra girebilirler. Duygusal kişisel 
etkisel vs. motifli bu tür tavırlar yanlıştır. Hiçbir “endişeye” gerek yok-
tur. Siz, yönetilenler, sakın etkilenmeyin, bize inanın güvenin. Çünkü 
örgütün çıkarları bize güvenmenizi gerektiriyor. Ayrıca örgütsel ilke 
ve kurallar… doğru yöntemler. . (ML ilke ve kurallarla, M-L yöntem-
ler diye okumak gerekir)’le hareket ediyoruz / etmeliyiz diyerek so-
rundan çıkış yolunu da YİK’imiz göstermektedir. Her şey iyi güzel de 
YiK soruna yazdığı gibi yaklaşmış mıdır? Bakalım .  

M-L örgütsel işleyişin ana ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. Bu 
konuda epeyce tartışıldı. Daha da tartışılmasında sayısız yarar var. 
Şu kadarını hatırlatmakta ayrıca gerekli DM ilkesi kişilere organlara 
olaylara göre değişmez. Niyetlere göre de yorumlanamaz. Herhangi 
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bir üye veya organ tartışarak çözümleyemediği bir sorunun örgüte 
açılmasını hemen her zaman isteyebilir ve bu tür istekler istisnai 
olarak reddedilir. Ön şart sorun örgüte açılmadan kendi ilgi alanları 
içerisinde tartışılmasıdır. Böylece gereksiz zaman kaybı önlenmiş 
olur. Aksi davranışlar niyet yorumlamalarına girer ki böylesi davra-
nışların M-L’ye uygun yöntemler olduğu söylenemez. Örgütümüzün 
olumsuz geleneklerinden birisi ve belik de geleceğimizi karartan en 
önemlisi bu noktadır. DM ilkesi kişilere kurallara ve zamana göre 
hep değişikliğe uğrar. Gerçekten de bu bir demokrasi, bir örgüt an-
layışıdır. Bu anlayışa göre demokrasinin uygulanıp uygulanmaması, 
kendi anlayışına destek sağlanıp sağlanamayacağına bağlıdır. El-
bette bu anlayış kendi tezlerine güç kattığı müddetçe demokrasiyi 
en geniş biçimde uygulamaya çalışır. ( Sorunlarımıza Genel Bir Ba-
kış III – Syf. 2 / FY)  

Rapora konu olan olayda da demokrasi aynen bu anlayışa uygun 
bir biçimde işlemiştir. FY’a karşı YİKİ oluşturan yoldaşlar her ne ka-
dar da “B yoldaşın yazısını kendimize temel almamaktayız demekte-
lerse de bu yazı temelinde FY’ye karşı açık ve resmen ilan edilme-
miş bir kampanyanın en yakın şahidi benim. Neden “ben “ olduğu-
mun cevabını niyetlere bağlı olmaksızın elbette ki biliyorum . Çok 
önceden cevabı verilmiş konularda sadece atıflar yeterli olur sanı-
rım: elbette bu anlayış kendi tezlerine güç kattığı müddetçe demok-
rasiyi en geniş biçimde uygular. (bkz. Yukarıdaki alıntı). Olay budur. 

Şimdi hiçbir YİK iyesi aksinin iddia etmemelidir. Doğru çözüm bu 
mantığın işlediğini kabul eden peşi sıra da bu mantığın ciddi bir öz 
eleştirisinden geçecektir. Güçlenerek çıkma yerine yeni kaoslar ya-
ratılmak istenmiyorsa izlenecek yol bu olmalıdır. YİK’i oluşturan yol-
daşlar şimdi en masum tavırları ile (askıyı anlamak mümkün değil-
dir. ) diyorlar. Elbette ki askıyı anlamak mümkün. YİK in bir kısım 
üyeleri bir başka üyeyi yiyorlardı( deyim M. Arıkan yoldaşa ait. Bkz. 
Y ili konf. tutanak. syf. 16) Hem de en masum ve örgütün çıkarları 
için içtenlikle ama hep yanlış bir demokrasi anlayışı ile bu tür davra-
nışları yaptıkları için bazı tavırları anlamamalarına şaşmamak gere-
kir. Birazdan olayın gelişiminin benim bilincime yansıyan sürecinin 
anlatacağım. Burada ilave etmek gerekir ki benim için de YİK rapo-
runu anlamak güçtür. YiK raporundaki tarihlere bağlı kalarak (tarih-
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lerde yanılmak mümkün ancak YİK raporundaki tarihlere göre doğru 
) gelişmeleri özetleyeyim.  
 
6/6 E İLE KONUŞMAMIZ:  

E özetle – Bir süre önce şirketten ayrılan B’nın döndüğünü –FY’yi 
açık biçimde suçladığını –FY ile biraz sonra buluşacağını tartışabi-
lirse tartışacağımı aksi olursa birkaç gün görüşemeyeceğini – Fy’nin 
kendisi ile uzun bir süredir tartışmadığını –Neden tartışmadığını 
kavrayamadığını –(soru üzerine) B’nın iddialarının tümünün uydur-
ma olamayacağını – FY tartışmayı reddederse işlerin kötüye gide-
ceğini – B’nın kendisinin tüm olumsuzluklarının sebebi olarak FY’yi 
gösterdiğini – FY’nin izlediği mantık gereği B’nin iddialarının önemli 
ölçüde doğru olabileceğini – FY B’nin iddialarını reddettiği taktirde 
söyleyecek fazla bir şeyi olmadığını karar tanımama tavrının izahını 
isteyeceğini söyledi.  

Hatırlayabildiğim kadarıyla sorunun önce kendisini kavramak ge-
rektiğini uçlarda tartışmanın doğru olmayacağını düşündüğümü 
FY’nin birçoğuna katıldığım ciddi iddiaları olduğunu bu iddiaların 
ispatı için yoldaşa imkan tanınması gerektiğini geleceği kazanmak 
noktasında böyle davranmanın zorunlu olduğunu B. nın iddialarına 
inandığımı soruna dikkatli yanaşmak gerektiğini düşündüğümü FY 
ile görüşmek istediğimi belittim ayrıldık.  
 
(8. 10. 6 ARASINDA) FY İLE GÖRÜŞMEMİZ:  

FY özetle:  
B. olayı ve sorunun bu biçimi ile koyuluşunun mantığın doğal so-

nucu olduğunu B’nın iddialarını ciddiye almadığını yalnız grup iddia-
sını soracağını gizli bir grup kurmanın namussuzluk olduğunu B. 
’nın olumsuz bir noktada olduğunu B. ’nın ayrılırken kendisine tavrı-
nı koy demesi üzerine kendi tavrının onu ilgilendirmeyeceğini söyle-
diğini B. ye böyle ayrılık olmayacağını söylediğini Ayrılmakta ki ka-
rarlılığı üzerine ne yapmak istediğini sorduğunu, verimli bir çalışma 
içerisinde olamadığını (sorunları açması gerektiğini önermem üzeri-
ne) imkan olup olmayacağını bilmediğini mantığın acilen hesaplaş-
mak istediğini (Bağımsız yoldaşlarla ilişkileri üstüne) Bir örgütün 
örgütsel ilişkileri kesebileceğini kişisel ilişkileri kesemeyeceğini çok 
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önceden alınması muhtemel kararları tanımayacağını belirttiğini 
söyledi.  

Yoldaşa özetle,  
E ile tartışmasının doğru olacağını E’nin bağnaz bir kişiliği olma-

dığını yoldaşın tartışamamaktan rahatsız olduğunu sandığımı tar-
tışma kampanyası boyunca yazdıklarına katıldığımı ancak açılmaya 
muhtaç yanlar olduğunu bu noktaları mutlak açması gerektiğini kim i-
lerinin hesaplaşma isteyebileceğini hesaplaşma olacaksa bunun 
zeminini ve zamanını dar tutmak gerektiğini YİK, çoğunluğunun sa-
kat bir mantığa sahip olduğunu bildiğimi bu sakat mantıkların benim 
bilincimde birçok örneği olduğunu soruna basiretsiz bir biçimde yak-
laşacaklarını tahmin ettiğimi bu davranışlara sahip olduğunu bildiği-
mi bu sakat mantıkların benim bilincimde birçok örneği olduğunu 
soruna basiretsiz bir biçimde yaklaşacaklarını tahmin ettiğimi bu 
davranışlara göre tavır almanın yanlış olacağını MK’nın bence 
YİK’in olumsuzluklarında önemli sorumlulukları olduğuna inandığımı 
buna rağmen soruna ilkel yaklaşmayacaklarını umduğunu söyledim. 
Randevulaşıp ayrıldık. Bu konuşmaların yapıldığı günlerde tartış-
manın kapsamı ve bilgi sahibi üye sayısı hızla gelişiyordu. Organ 
sekreterimizin bu günlerde bilgilendirildiğini öğrendim.  
 
10-12. 6 / E’ İLE KONUŞMA:  

E yoldaş özetle: 
FY ile konuşup konuşmadığımı FY’nin hızla olumsuz bir konuma 

kaydığını “Örgüt M-L olsa beni atar” diyerek tahrike varan sözler sarf 
ettiğini, bu tür ifade ile tartışmanın yeni bir noktaya geldiğini FY’nin 
böyle bir soru sormaya hakkı olmadığını bunu sorarsa kendisinin bu 
örgütte niye bulunduğunun hesabını veremeyeceğini şimdi artık bir 
adım daha ilerde düşündüğünü, FY nin tüm davranış ve tavırlarının 
bir mantığı olduğunu bunları artık yazılı tartışacağını, bu koşullarda 
FY ile artık birlikte çalışamayacağını FY nin olumsuz konumunun 
düzeltilmesi için FY ye benimde tavır almam gerektiğini FY nin ken-
dileri ile tartışmadığını benim konuşmalarda onu etkileyebileceğimi 
sorunu YİK te tartışacaklarını bu durumda sorunun konferans gün-
demine girmesine karşı olduğunu, sorun çözülmezse konferansın 
ertelenmesini önereceğini söyledi.  



K U R T U L U Ş                      221 

 

 

Özetle: FY ile görüştüğümü FY’nin kimi davranışlarının ondan so-
rulması kaydıyla FY’nın doğru bir mantığa sahip olduğunu gördü-
ğüm tartışmayı sivriltmeden olumlu bir uzlaşma sağlamaya çalışma-
nın doğru tavır olduğunu gördüğümü tartışmayı sivriltmeden olumlu 
bir uzlaşma sağlamaya çalışmanın doğru tavır olduğunu artık tar-
tışmadan taraf olduğumu buna rağmen sorunu olumlu bir tarzda 
aşmak için elinden gelen çabayı göstereceğimi örgütün M-L olup 
olmadığının böyle tartışılmaması gerektiğini FY örgütte nasıl durdu-
ğunun hesabını vermezse başkalarının da onu nasıl tuttuklarının 
hesabını veremeyeceğini buna rağmen böyle bir tartışmayı olumlu 
bulmadığımı söyledim.  
 
12. 15. 6 M. ARIKAN YOLDAŞLA KONUŞMA  

(Gayri Resmi bir Sohbet Sonrası ):  
Yoldaş özetle: FY’nin kendilerini muhattap almadığını kararlara 

uymadığını bağımsızlıklarla ve Y ile görüştüğünü Fy ye tavır alma-
makla yanlış yaptığımı tavır almanın FY’nin doğru bir çizgiye çeki l-
mesi için bir zorunluluk olduğunu söyledi. Sorunu büyütmemek ge-
rektiğini FY’nin beni ilgilendirdiğini belirttim. (Sözü geçen sohbet 
benim isteğimle gerçekleşmişti. Yoldaşın o gün bana özel olarak 
propaganda yapmaya geldiğini söylemem. EY. )  

Bu tartışmalar sürerken konferans için gerekli insan tespiti gün-
deme geldi. Daha öncesinde bu konferansa gitme isteğim açık ifa-
delerini bende buluyordu. Geçmiş örneğinin de sonuçları ortada 
olduğunu belirterek konferansa katılma istemimden vazgeçtim. Or-
gan üyesi yoldaşlardan bir kısmının bu tavrı yanlış ve kaçış olarak 
nitelemeleri üzerine tartışmada taraf olduğumu bu filmi daha öncede 
gördüğümü belirterek konferansın sağlıklı sonuçlar üretmekten uzak 
bir ortamda gündeme geldiğini veya konferans öncesinde sorunun 
uç boyutlarda tartışıldığını ve bu durumu ile başka tür kararlar almak 
sorunda kalabileceğimizi ve bu koşularla da ne yapmak gerektiği 
konusunda kararsız olduğumu bu kafa karışıklığı ile herhangi bir 
sorunu doğru değerlendirerek sağlıklı sonuçlara ulaşmanın benim 
için güç olduğunu belirttim. (17. 6) Bu tartışmanın yapıldığı günde 
tüm organ üyesi yoldaşlar konudan ve tartışmalardan etraflı bilgi 
sahibi idiler. )  
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14. 6/18. 6 (TAHMİNEN 18. 6) K YOLDAŞLA KONUŞMA:  
Kısa konuşmada yoldaş özetle:  
FY’nin baştan beri yanlış yaptığını FY ile YİK te tartışmayı hep 

önerdiğini tartışmaların tutanağa geçirilmesini hep önerdiğini öneri-
lerinin kabul edilmemesi ile yanlış yapıldığını kendisini en ser biçim-
de eleştirdiği için FY nin kendisini sevmediğini konuşmalarda FY’nin 
E’yi resmen ezdiğini (FY’ye sorunu tartışmak daveti üzerine ) Bir de 
biz askıcılık yapalım diyerek YİK üyeliğini askıya aldığını sorunu YİK 
te tartışmayı reddettiğini ilk soru olarak sorduğunu ve FY’ye örgütün 
yeni bir ayrılığa tahammülü olmadığını belirttiğini söyledi. Yoldaşa 
FY’nin beni ilgilendirdiğini ancak soruna itidalli yaklaşmak gerektiğini 
söyledim.  
 
18. 6/20. 6 E-S-S İLE SOHBET:  
E yoldaş özetle,  

 
FY’nin yanlış yaptığını benimde yanlış yaptığımı konferansa ka-

tılmamayı kaçış olarak niteleyeceğini sakat örgüt mantığına sahip 
olduğumu ayrılmanın öz eleştirisini yapmamakla bu mantığın örnek-
lenebileceğini (soru üzerine) B. ’nın açıklamalarının belirleyici olma-
dığını sorunun ortaya çıkışında yardımcı olduğunu FY’nin bağımsız-
larla ilişkisinin ve onlara karşı tavrının nedenini çözdüğünü Örgütte 
kalmasının politik bir tavır olduğunu bir takım söz ve davranışlarının 
özeleştirisini yapmazsa bu düşüncesinin bir kanaat olacağını söyle-
di.  

S yoldaş özetle:  
Benim FY’yi neden desteklediğimi kavrayamadığımı anlaşmalı 

uzlaşmada FY’ninde imzasının bulunduğunu ve uzlaşmayı savun-
duğunu benim bu uzlaşmaya karşı olmama rağmen FY’yi destekle-
memi duygusal bir tavır olarak gördüğünü Benim bu halimle çelişki-
ler içerisinde olduğumu söyledi. Özetle “e” ye yanlış bir yolda oldu-
ğunu sorunu uzlaşmaz noktalara sıçrattığını tepkisel tavır aldığını 
böylesi davranışın FY’yi dize getirmek veya ayrılmaya zorlamak 
mantığı olduğunu sağlıklı öz eleştiri yapması gerektiğini aksi takdir-
de kendisini suçlayacağımı ve propaganda yapacağımı “S” ye so-
runların örtülmesini istemediğimi aksine açılmasını istediğimi FY’nin 
düşüncelerini kendime en yakın bulmama rağmen FY’de yönetici 
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mantığı olabileceğini örneklerini gösterirse kendisi ile bu konuda 
uzlaşabileceğimi şimdi sağlıksız gidişi durdurmanın en önemli görev 
olduğunu, bu görevi doğru bir tespit olarak görüyorsa birlikte dav-
ranmayı önerdim.  
 
23. 6. /E-S-İ-M. ARIKAN YOLDAŞLARLA YARI RESMİ SOHBET: 

S’Yoldaşın FY olayını kastederek nereden ince ise oradan kop-
sun sözü üzerine M. Arıkan yoldaş özetle,  

Bir organ bizi kararlara uymamakla eleştiriyor. Bu organ ya bu 
yazıyı geri alır ya da çok kötü edeceğiz. Burunlarının dibindeki FY’yi 
eleştirmiyorlar bizi eleştiriyorlar, biz kampanya açmadık benim or-
ganımda hiç kimse bu konuyu bilmiyor FY karar kural tanımam diyor 
yoldaşlar onu bırakmış bizi eleştiriyor, bize açtığını anımsatmam 
üzerine ) bütün hatamız bu olsun dedi. E – FY sorunun örgüte açıl-
masına karşı çıkmaz bu konuda mantığını ve örnekler biliyorum 
dedi. Özetle; Sorunların örgüte açılmasına kimse karşı çıkamaz an-
cak bu biçimi ile sorunların açılması yanlıştır. Ayrıca kapı gösterme 
mantığının iyi bir mantık olmadığını sekterizmi fazla uzakta arama-
mamız gerektiğini kendilerini eleştiren organın doğru yaptığını bunu 
benim düşünemediğimi ancak yoldaşlara katıldığımı sorunun çözü-
münü YİK’in olayı bu boyutlara çıkartırken belli bir mantıkla hareket 
ettiğini bu mantığın özeleştirisini yapması gerektiğini belirttim. Yak-
laşık bir aylık tartışmanın kısa özetleri yukarıya çıkarılmıştır. (Ümit 
ederim ki bu notlara yalan diyen çıkmayacaktır)  

Şimdi yukarıdaki tartışmaların mantığını özetleyelim ; B. nın dön-
mesi ile sorun birtakım yoldaşlara açılmış bence bu açılma için bir 
takım ölçülerde kullanılmıştır. Bunların neler olduğunu yoldaşlar 
açıklayacaklardır ve bütün bunlar olup bittikten sonra FY sorunu 
YİK’te tartışmaya davet edilmiş. FY’nin halen YİK üyeliğini neden 
askıya aldığını kavrayamıyorsunuz yoldaşlar? Bütün bu gelişmeleri 
siz benden daha iyi biliyorsunuz. FY’nin gerekçesini anlayamadığı-
nız biçimindeki yaklaşımınıza hiçbir yoldaşın inanmasını beklemi-
yorsunuz herhalde.  

Tüm açıklığı ile konuşalım böyle biz nereye gidebiliriz, ne kadar 
daha böyle yol alabiliriz. Bu olay sizin ne ilk ne son hatanız. Birinci Y 
ili konferansının cesedi halen ortada iken bu olayın defalarca uyarı-
lara rağmen bu boyutlara çıkartılmasının izahını tarihimizin tanıklığı 



BELGELER  7. Kitap                       224  

 

ile nasıl yapacaksınız önce bir kampanyayı sözlü olarak sürdüre-
ceksiniz sonra da örgütümüzün niteliğindeki tartışılır dahi görmedi-
ğiniz bu Leninist olmayan tavır ve davranışlar karşısında bizlere 
nasıl bir yol önereceksiniz. M. Arıkan yoldaş söyle sana nasıl güve-
neyim. Raporda itiraz kaydı yok, bir tek cümleyi yazmaktan kaçıyor-
sun diyemiyorsun “Biz YİK’in FY dışındaki üyelerinin büyük çoğun-
luğu sorunu FY’de çok sert tepki gösterdi. B. nın yazısını temel al-
madığınızı söylüyorsunuz, neyi temel alıyorsunuz F’nin mantığını 
mı? İşte size sıradan seçilmiş birkaç örnek:  

“Örgütümüzdeki var olan bugünkü rahatsızlıkların birçoğunun 
köklerini 12 Eylül öncesinde aramak gerektiğini söylemiştim . (Sorun-
larımıza genel bir bakış 1. syf. 3/FY) Örgütün tüm sorunlarına örgü-
tün tümünü ortak etme yerine işleri tepede kotarma anlayışı kurtul-
ma mantığı, bir kere daha burda kendini açığa vurmuştur. Evet bu 
olayda bir nevi birlik ve sosyalist demokrasi anlayışı sorunudur. ( 
SGBB III. /FY) “... şurası açıkça bilinmelidir ki bu anlayış ve ürettiği 
dertler sadece ne bizim örgütümüze has bir olaydır, ne de biz ve 
bizim gibi toplumların komünist örgütlerine özgü bir durumdur. Bu 
resmi sosyalizminde resmi anlayışıdır. ” (agy III. syf. 2 / FY)  

M-L de nasıl olursa olsun bir devrim amaç olmayacağı için nasıl 
olursa olsun bir partide araç olamaz. (agy III. /FY) Eğer bu kaostan 
çıkışı maruzatlardan veya önemsizlerden kurtulmakta ararsak bu 
işin sonunun gelmeyeceğine şimdiden senet veriyorum: bu kaostan 
kurtulmanın yolu, İsrail keçisi bulup günahları onu yüklemekten de-
ğil, bunların nedenlerini ortaya çıkartıp onları yok etmekten geçer. 
Şunu çok iyi bilelim ki bu anlayışla yürüdüğümüz müddetçe bıraka-
lım örgütümüzü kaostan çıkarmayı her gün yeni kaoslar üreyecektir. 
(SGBB III. FY)  

Bu yazılar tartışma kampanyasında yayınlandı. Herhalde okun-
madığı veya mantıki sonuçlarının görülemediği söylenemeyecektir. 
O halde bugüne kadar FY ile nasıl yüründüğünü şimdi ise neden 
yürünemediğini izah ediniz. Ayrıları aynı yerde tutmaya kimsenin 
gücü yetmez. Siz ayrılığın bu boyutlarda olduğunu düşünüyorsunuz. 
Sebeplerini açıkça izah ederseniz sıhhatli bir ayrışmayı sağlamış 
olacaksınız. Lütfen sorunu sağa veya sola çekiştirmeyin. Olayı bu 
boyutlara siz getirdiniz, şimdi de sonuçları ile oynamayın. Ayrıca 
sıhhatli ayrılıklardan proletaryanın ve halklarımızın kazanacağı çok 
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şey vardır. İşin başından beri ve bulunduğumuz noktada sorunun 
boyutlarını bu yazı değll F yoldaşın bu olaya karşı tavırları belirle-
mektedir.  

Peki siz ne yapıyorsunuz? Siz film seyreder gibi sorunun boyutla-
rını mı izliyorsunuz? Olmuyor yoldaşlar. Tekrar başa dönüyoruz. 
Güven olayını gündeme sokmak kimseye bir şey kazandırmaz. Eğer 
aradaki sorunları uzlaşmaz boyutlarda görüyorsanız açıkça ifade 
edin, tartışalım. Bence değil bugün suni bir bunalımla karşı karşıya-
yız. Bir işçi yoldaşın şu sözleri üzerinde düşünmeliyiz: Biz işçiler 
işyerlerinde siyasi görüş farkı gözetmeksizin hakim sınıfların polisin 
saldırıları karşısında birbirimizden güç ve destek aldık. En hayati 
konularda birbirimize danıştık. En güç günlerde başka siyasi düşün-
celeri taşıyan işçi arkadaşlarımızla konuştuk. İş yerlerinde başlayan 
bu dayanışmanın siyasi alanda kendini göstermesi gerekiyor. Gerek 
Kurtuluş içerisindeki ayrılıkları gerekse de Türkiye devrimci hareke-
tinin suni ayrılıklarını sınıf çözecektir.  

FY “olayı” mevcut durumda birçok sorunun önüne geçti. Bu ola-
yın olumlu çözümünün anahtarları YİK’in elindedir. Özeleştirinin 
onuru yapanlara aitse kazancı ise Kürt ve Türk işçi sınıfının müca-
delesinin olacaktır.  
 
DEĞİŞİK KONULAR ÜZERİNE 
 

Burada değinilecek konuları konferansa hazırlık için kaleme alı-
nan yazı etraflıca ele alacaktı. Müsveddeleri hazırlanan bu yazının 
kısa dönemde gün ışığına çıkması artık söz konusu değil. O neden-
le ana başlıkları ile değinelim: 

 
1- 82 Yazı üzerine : 82 yazı talihsiz bir dönemdir. Bence o dö-

nem YİK asgari anlamda üzerine düşen görevlerini yerine getirmek-
te yetersiz kalmıştır. Elbette bunun nedenleri vardır. Ama nedenler 
sonucu değiştirmez.  

 
2- Ayrılık üzerine : O günlerde görev başındaki GMK ile tartış-

malarımızın tümünün ideolojik politik çizgimizle tartışma olduğu 
bence bugün açık. Ama o günler sorun benim bilincimde böylesine 
net değildi. Ayrılmak zorunlu idi. Ama bu ayrılıkta suni bir ayrılıktı. Y. 
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Yoldaşın boynuz kulağı geçti tanımlamasına katılmıyorum . Ayrıca 
genel konferansın olaya yaklaşımını da GMK’nın merkezci mantığı-
nın onayı olarak görüyor ve katılmıyorum. O günlerde konferansa 
karşı çıkarak örgütte kalmak (Komünist bir kişiliği koruyarak ) benim 
harcım değildi ve kimsenin de değildi. Bu vesile ile bir noktaya da 
değinmek istiyorum “görev almadan beklemek” benim kavrayışlarım 
içerisinde yok.  

 
3- Y konferansı üzerine: Sorunların üzerine tuz biber eken ve bir 

konferanstan daha çok Yüce Divan’ı andıran bu olay suni ayrılıkların 
nasıl ortaya çıktığını ve tasfiyeciliğin “su tasfiyeciliği” (GK) olup ol-
madığını gösteren en somut belgelerin olduğu araştırıcılar için zen-
gin malzemelerin bulunabileceği bir hazinedir. Benim için başka 
hiçbir anlamı yok. Ürettiği sonuçlara hiçbir biçimde katılmadığımı 
ilave etmeme gerek yok sanırım.  

 
4- Karadeniz grubu üzerine : Örgüt konferansı öncesinde genel 

tartışma kampanyası sırasında İ. Halef’le başlayıp C. K’ca destekle-
nen FY’yi ne pahasına olursa olsun mat etme mantığı bu anlamsız 
tartışmayı gündeme getirdi. Ben hiçbir zaman bir grup adamı olma-
dım. Ama tartışma kampanyasının ajitasyonlarına kendini fazlaca 
kaptıran YİK üyesi bir yoldaş (başkası var mı bilmiyorum) heyecanla 
beni de bir grubun içerisine atıvermiş. Bu yoldaş varsa başkaları 
isterlerse bu konuyu tartışabiliriz. Ama bu olayın benim için başka 
bir anlamı var grupçuluğun içimize kadar işlediğinin somut bir işareti.  

 
5- Bağımsızlıklarla ilişkili sorunu: Bu yoldaşların davranışları-

na katılmadığımı belirtmeme gerek yok. Ancak bu yoldaşlarla ilişki 
kesilmesinin mantığına da hiçbir zaman katılmadım . Bu yoldaşlarla 
yıllarla ifade edilebilen mücadele birlikteliğim vardır. Yoldaşlık ilişki-
lerinin asgari önkoşulları karşılıklı güven, yalana başvurmama saygı 
vb. Belki bazılarına göre soyut konularda bu yoldaşlarla aramızda 
mevcuttur. Bu yoldaşların örgütle bağları kesildikten sonrada ilişkile-
rim sürmüştür.  

 
Not: Tartışma boyunca sayısız olay, tavır insanın bilgi dağarcığı-

na dolaylı – dolaysız giriyor. Tabi içlerinde mantığın ilginç örnekleri 
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de var. Kimseyi suçlamadan ve şahit göstermeden sormak istiyo-
rum: FY olayı ilgili kimlerin ne tür gizleri var?  

 
Not: Son notta yazıldığı gün (5. 7) YİK’in bir uyarısını sekreter 

yoldaş iletti: “E. Yılmaz FY ile direkt randevulaşmasını istediği za-
man biz görüştürürüz. “İşte yanlış mantıkların bizi getirdiği nokta. Bu 
uyarıya uyacağım. Yoldaşların da sözlerinde duracakları ümidimi 
saklı tutmak istiyorum.  

 

E. Yılmaz. 6. 07. 1984.  
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ANLIK ÇÖZÜM DEĞİL, KÖKLÜ ÇÖZÜM  - I - 

 
GÜL AHMET KARA. 10. 07. 1984 

 
GİRİŞ 

 
Haziran 1984 tarihli YİK açıklaması ile gündeme gelen getirilen 

soruna yaklaşımımı belirtmeden önce ve aynı zamanda böylesi 
olayların dün olduğu gibi hala devam etmesi ve devam edeceği en-
dişesi içerisinde bulunarak ve yine daha önceki GMK’nın, yayınımı-
zın 18. sayısında  (Ekim-Kasım 1983) açıklaması ile gündeme getiri-
len, kampanyaya katılamadığım nedeni ile yazma ihtiyacı hissettim. 

Çünkü sorun dün olan, bugün yaşanan biçimiyle bir hayli olum-
suzluklar içermektedir. Yarın aynı şeylerin olmamasının biricik ga-
rantisi ise yapılacak tartışmalardaki yaklaşım ve olgunluk oranında 
olacaktır. O anlamda sorun sunulmaya çalışıldığı gibi, bu günün 
sorunu değil, sağlıklı aşılamadığı oranda da bizi hep meşgul ede-
cek, gelişmemizi engelleyecek boyutlardadır. Bunun için geçişimize 
ve sosyalist hareketin, işçi sınıfı hareketinin geçmişine, ülkedeki 
sınıfların konumuna değinmeden sorunun özüne inmenin mümkün 
olmayacağı düşüncesindeyim. Bunu doğru yapabilirsek en azından 
sorunun özünü kavramış oluruz. İlk adımı atmış oluruz çözüm için, 
ancak ilk adım yeterli olmamakta hele hele gelişimden kopuk tek bir 
olaymış gibi, kavramak uzun vadeli köklü çözümden ziyade, anlık 
çözüm içereceği, bunun ise daha sonra gündeme farklı geleceği hiç 
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kuşkusuz. O anlamda günlük tek bir sorunmuş gibi görmek, hele 
hele tek tek insanların sorunuymuş gibi görmek ta başında çözümün 
sağlıklı olmasına gölge düşürür. Sorunu yine çözebiliriz ama, komü-
nistlerin yaklaşımı bu olmamalıdır. Bu konuya F.Y yoldaşa yöneltilen 
soruların cevabını aldıktan sonra değineceğim. Ancak şimdiden 
(cevap almadan) yazmamayı da konumu haklı göstermez.  

 12 Eylül’le birlikte yeni oluşum -Askeri diktatörlük- tüm gelişimi 
kontrol altına aldı ya da alabildiğine etkiledi. Sınıf hareketini ve bazı 
ilerici devrimci hareketleri kontrol altına alıp dağıtırken, bizi ve bizim 
gibi bazı yapılanmalarda da çok acı boyutlara varan bir şekilde 
egemen sınıflar lehine etkiledi. Hatta çıkmazlara sürükledi.  

12 Eylül den kısa bir süre sonra hareketle bağımız koptu. (kopa-
rıldı) Bu kopuşta geri çekilme taktiğinin kısa bir süre sonra, hayattaki 
şekillenişi “CAN KURTARMA‘’ anlayışına bürünmüş, bu anlamda 
da ya birilerinin canları kurtarılmaya değmemiş ya da varlığı unutul-
muştu. Ben ise bunlardan biriyim. Aynı pozisyonda başka yoldaşla-
rında olduğunu şimdi duymaktayım. Yine buna bağlı olarak gelişim, 
şu gün örgütte bulunuşumun nedeni, sosyalizme inanmışlık ve ya-
şamadığımız bir süreci bilgilenerek, yaşamak ve bu mücadeleye 
bağlılığın bende ve diğer yoldaştaki göstergesi sayılmalıdır. Yine 
kopan (koparılan) ilişkimizin kurulması için 3 yıla rağmen örgütün 
merkezinden olumlu girişimler bulamamışız bu konuda özel kontak-
larla örgütü bulmuşuzdur.  

Bu konuda tek tek insanları suçlamaktan ziyade pratikte şekille-
nen anlayışı teşhir etmekle işe başlamayı kendime bir borç biliyo-
rum. Geri çekilme ile yanımızdan ayrılan (örgüte bağlı bulunan) yol-
daşların ısrarlı tutumlarını da (bizimle ilgili, bulunmamız, bağ kurul-
ması vb) vurgulayarak bu konuyu geçmek istiyorum. Bunu yazmak-
taki amacım, güncelde bulunan soruna benzerliğindendir. Yani biz 
geldik sorun bitti. Yarın aynı durumda, aynı sorun gündeme gelebilir. 
O anlamda günlük sorunun kökünü bilerek, getireceğimiz çözüm bir 
daha ne aynı sorunu gündeme getirir, nede gelecek sorunun çözü-
münün muğlaklığını. Bunların içinde en gerekli şey geçmişimize 
bakmaktır. 
 
HAREKETİMİZİN OLUŞUMU VE YERİ 
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12 Mart cuntasının müdahalesiyle egemen sınıfların içine düştü-
ğü bulanım, şu veya bu ölçüde Devrimci mücadelenin ezilmesiyle 
atlatılmaya çalışılmış, böylece toplumsal muhalefet sus pus edilmiş-
ti. Anlık çözümden ziyade uzun vadede aynı konuma düşmemek 
için 1961 Anayasasını kuşa çevirerek te daha sonraki gelişmelere 
engel konulmak istenmiştir (başka bir yığın tedbirleri ile beraber). 
İşte böylece 1973 genel seçimlerine gelindi, eskiye nazaran daha 
yetkilenmiş devlet yapı ile egemenlerin istikrarı sağlanma yoluna 
gidilmişti. Devrimci demokrat siyasi yapılanmaların ezilmişliği top-
lumsal muhalefetin sus pus olmuşluğu, cuntaya tepki anlamında 
seçimlerden CHP güçlü olarak çıktı. Bu durum kuşkusuz alternatif-
sizlik ve cuntaya tepkiyi içermektedir. CHP’nin seçim vaatlerinden 
biride ‘’AF’’ idi. CHP+MSP koalisyonu zamanında af olayı gerçekleş-
ti, böylece Türkiye sosyalist hareketi yeni bir aşamaya girmişti. Çün-
kü yenilgi yıllarında hiç bir siyasi örgütlenme “ÖRGÜT” varlığını ko-
ruyamamış ve hatta tüm kadrolarıyla birlikte geniş sempatizan kitle-
sini Oligarşinin zindanlarına yollamamayı başaramamıştı. Bir direniş 
yaratarak, sonraki gelişime zemin hazırlamış, sosyalizmin kitleler 
nezdinde tanınması ve ilgi toplaması ile devrimci anlayış yaşanmış-
tı. THKP, THKO gibi örgütlerle. Bu anlamladır ki 1974 affı sosyalist 
hareket için bir dönüm noktasıdır. 1974 affı ile dışarı çıkan devrimc i-
ler, ilericiler ve sosyalistler (ki, nispeten içeride başlayan tartışma-
larda) “özgürlükçü parlamenter düzene’’ geçmişliğin de etkisiyle, 
onun rahatlığı ile arayış içine girdiler. Kimileri eski örgütlenmelerin 
devamını yaratma çabalarına girerken, kimileri de şiddetle yenilginin 
nedenlerini araştırır oldular. Hemen belirtelim ki TKP dışında (onun-
ki de sınırlıdır) işçi sınıfı ile uğraşmaya hiç kimsenin gücü yoktu. 
Hatta hiç kimsenin örgütlü pozisyonu yoktu. Yani kısacası o dönem 
en duyarlı en fazla sosyalizmden etkilenen kesim Küçük burjuvazi 
idi. Geçmişin devamı olmak isteyenlerden arayış içinde olanlardan 
herkes küçük burjuva katmanından çıkıyor ve de daha ileriki atılım-
larına en yakın desteği verecek kesimin yine küçük burjuva olduğu-
nun bilincindeydiler (özellikle öğrenci gençlik ve atılımları). 1976 
yılına kadar kimilerinin yolları çizilmiş ve yola koyulmuşlardı bile. 
İlkin militan gençlik daha sonra Devrimci Gençlik oluştu. Bunların 
ötesinde sağlıklı arayış içinde bulunanlardan oluşan taraf, önce be-
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lirli yaklaşımlarla sesini duyurmaya çalıştı ve 1976’da Kurtuluş Sos-
yalist Dergi’nin çıkması ile grup oldu. 

Diğerlerinden farklılığımız Yol Ayrımı, Ulusal Sorun gibi yazılar ve 
en önemlisi geçmişin değerlendirilmesi gibi yazılarla konulmaya 
çalışılmış ve KSD yayını ile KURTULUŞ olmuş oldu. Aynı dönem 
kuşkusuz legal platformlarda kurulan derneklerde çalışmalar mev-
cuttu. AYÖD, İYÖD gibi. Fakat bu süreç uzun sürmeyecekti. Diğer 
grupların (Devrimci Gençlik) grupçu davranışı ve sekter yaklaşımı ile 
dışlanmak durumuna geldik. Fakat şiddetle örgütlenmek ihtiyacı 
içerisinde bulunulması diğer örgütlenmelerden farklıda olsa, legal 
örgütlenmenin ağırlıklı olduğu bir yapıya götürdü. Fakat dedik ya, en 
duyarlı kesim küçük burjuvazinin öğrenci gençlik ve dolayısıyla ay-
dınlardan destek almak, kadro çıkarmak, güç olmak legal platformda 
işlerin yapılabilmesine bağlı görünüyordu. Ayrıca parsel toplama 
anlayışı ile (başarılıda olmuştur) grupçu anlayışların yaptıkları hata-
ya, bir süre sonra bizde katıldık. Zaten o dönem hızla gelişen potan-
siyelden de nasibimizi alabilmek için (güç olabilmek ) hayatın da-
yatması ile de olsa yanlış diye diye bu kervana katıldık. Legal dev-
rimcilikten, demokratik örgütlenmelerden, grup örgütlenmelerine 
kadar. 

Kısacası hayatın önüne geçip, onu değiştirme yolunda gitmeyi 
amaçlamış hareketimizde hayatın içinde kendiliğinden gelişime ayak 
uydurma yolunu tutmaktaydı. Bahsettiğim yanı ile Proletarya hare-
keti ile çakışıp sınıf örgütlenmesini yaratabilme amacıyla, Halkların 
kurtuluşunda görevi yerine getirebilmek amacıyla… Ama gelişimde 
yer yer Sosyalist mücadeledeki kendiliğinden oluşuma yetişme ça-
baları gözlenen yıllardır... o yıllar. 

İdeolojik ve teorik olarak farklı çıkışımızın da bir gereği M-L’nin 
en iyi kavranıp şartların eksikliğine rağmen değerlendirilmesi yapı l-
mış ki, bu sayede bir yol ayrımı yaratılmıştır. Reformist pasifist eği-
lim aşılmış, Devrimci Komünist yaklaşıma uygun düşen bir ideolojik 
teorik hat yaratılmıştır. Böylece aydın kökenlide olsa Komünist yak-
laşım sağlanmıştı. Devlet tahlili olsun, Ulusal sorundaki körlüğün 
aşılmasında olsun küçümsenmeyecek bir başarının sağlandığı yı l-
lardır... o yıllar. Reformist pasifist anlayış her ne kadar 1970’li yıllar-
da aşılmışsa da ‘’kendi sağından medet umma’’ anlayışı egemen 
olmuştu Devrimci harekete. Doğal olarak bu Kemalizm’den medet 
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umma, TC sınırları içinde ezilen ulusun varlığını dahi göz ardı etme-
yi getiriyordu. Kurtuluş ideolojisinin farklılığı bu noktada da kendini 
gösteriyor. Ulusların kaderini kendilerinin tayin etmesini Marksizm’e 
göre yorumlayıp, savunulmasını içeriyordu. Devletin analizi ile düş-
man iyice tespit ediliyor, dost düşman ayrımı yapılıyordu. Önümüz-
deki hedefin ne olduğu vurgulanıyordu. Faşist saldırıların gün geç-
tikçe yoğunlaşmasından, faşizmin köklü tanımlaması ortaya konulu-
yor, Anti-faşist mücadele ile devrim mücadelesinin ne anlama geldi-
ği açıklanıyordu. Uzatmaya gerek yok. Fakat ideolojik teorik hattımız 
eksiklikleri ile en çok örgütlenme anlayışı ve çalışma tarzında kendi-
ni gösteriyordu. Her ne kadar her geçen gün olumluya doğru yakla-
şım doğuruyorsa da hayata cevap verebilecek anlayış pekişemiyor-
du. 

Kendiliğindencilik içinde yüzmenin bir nedeni de budur. İlkin baş-
kalarının yaptığı hataya düşmeyelim, M-L ilkelerini ayakta tutalım 
anlayışı sayesinde gelişmelerin gerisinde kalıyorduk. Örneğin; her 
siyasi hareketin legal platformda örgütlenmeleri bulunuyor, biz hala 
kendiliğinden ayrı, birbirinden kopuk örgütlenmelerle yetiniyorduk. 
Bu aralar ne kadar yanlış yaklaşımları teşhir etmeyi denediysek, 
kitle örgütlerinde birliği zorladıysak, sonunu görmekle beraber, yine 
demokratik kitle örgütlerinin kapılarını ilkeler çerçevesinde ne kadar 
açık tutuğumuz biliniyor.  

Ama dedik ya herkes kendi yolunu çizmişti, demokratik kitle ör-
gütleri yine siyasi yapılanmaların merkezi gibi oluşuyordu. Genellikle 
gençlik, memur, öğretmen örgütlenmelerine gibi. Biz bunun farkına 
varıp birimlerde merkezi örgütlenmeleri oluşturamadık. Kimi yerde 
Dev-Genç, Dev-Gör, DÖB gençlik örgütleri, Emekçi-Der, Halk-Der, 
Karadeniz Kadınlar Derneği, Ankara Kadınlar Dermeği gibi. İşçi sını-
fı içindeki çalışmalarımızda aynı dağınıklık içindeydi. Kimi yerde 
bağımsız sendikalarda, kimi yerde DİSK’te, kimi yerde TÜRK-İŞ’te 
faaliyetimiz vardı. Eksik ve yanlış olan bu değil, böyle davranmamı-
za neden olan yaklaşımdır. Yanlış olan yani, direk sendika yönet i-
mine oturma anlayışı, üye aidatlarından yararlanmanın arzusu vb. 
Bunun içindir ki faaliyetlerimiz fabrikalarda toplu iş sözleşmesinin 
yaklaştığı dönemlerde hız kazanıyor, ondan sonra yavaşlıyor. Bu 
aynı zamanda kendiliğindencilik etkisi ile hareket bu halde ilerliyor-
du. 
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Kısacası on binlerce insanla miting yaptığımız, yayın dağıttığı-
mız, yüzbinlerce bildiri dağıttığımız, legal ve illegal ajitasyon ve pro-
paganda da epeyce yolun kat edildiği, yüzlerce insanla korsan m i-
ting yaptığımız, yazılama da, afişleme de birçok bölgede (mahalle-
ler, ilçeler o bölgenin insanlarını harekete geçirebileceğimiz, faşistle-
rin saldırılarına karşı elde silah nöbet bekleyen, çarpışan ve ölebilen 
anti-faşist niteliklerden daha fazla, ileri nitelikli sosyalist insanlarımızı 
geçirebileceğimiz, çok dar sayılmayacak eğitim çalışmaları yaptığı-
mız, legal örgütlenmelerin üye sayısının binlerce olması (bu üyelerin 
diğer hareketlerin üyelerinden kat kat nitelik farkları vardı) ve yaygın 
ilişkiler zincirinde geniş bir siyasi harekettik. Fakat Komünist bir ör-
güt olamamıştık, geçmişte ülkemizdeki illegal örgütlenmelerden de 
sağlıklı görünümümüz olmasına rağmen, illegal örgüt olamadık. 
Yukarıdan aşağıya illegal yapıyı oluşturamayınca, kolektif çalışmayı 
hayata geçiremedik. Nerede merkeziyetçi nerede demokratik yanın 
işleyişini yaşayamadık. Merkeziyetçilik legal örgüt yöneticilerimizin 
direktifleri veya yerel önderlerin legal örgütte kimin seçileceğini tes-
pit etmesi ve liste yapması, üyelerinde bu kesinleşmiş listeye OY 
BİRLİĞİ ile EVET demesi demokrasinin işlemesi olarak yaşadık. Bu 
çok basit bir örnek ama böylesi bir işleyişin olduğu kesin bir gerçek.  
ÜLKEDEKİ SINIFLARIN KONUMU 

Ülkemizin Emperyalizme bağımlılığı ve ekonomik yapılanmada 
emperyalist tekellerin bir rol oynadığı ve dolayısıyla hem bu olgudan 
(ekonomik alt yapının bir yansıması olarak üst yapı, devlet ve ege-
menlerin konumu) dolayı, hem bu olguyu hayata geçirebilmek paha-
sına canla başla uğraş verdikleri gerçeğini söylerken aynı zamanda 
gerek burjuvazinin, gerekse ülkenin diğer sınıfları (işçi sınıfı ve köy-
lülük gibi) mücadelede gerekli pişkinliği yoktur. İşte bu gerçektendir 
ki, tüm sömürge, yarı sömürge ülkelerde de görüleceği gibi ülkemiz-
de de sınıflar genellikle birbirinden etkilenerek ve sendeleyerek ve 
yine genellikle uzunca bir süre olayların peşi sıra giderler. Burjuvazi 
artık bu konumundan kurtulmuş ve ilkin işbirlikçiliği sayesinde met-
ropol burjuvalarından gerekli deney, tecrübeyi kısa zamanda kavra-
yabilmenin yollarını tutmuştur. En son olaraktan egemen sınıf ideo-
lojisi sayesinde belirli bir üstünlük ve bütünsellik içindedir. Uzlaşmaz 
çelişki kiminle, olduğu bilincinde kendi aralarındaki uyumsuzlukları, 
çatışmaları genellikle birliktelik içinde çözme arzusundadır. Fakat 
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kendi iç çatışmalarının getirdiği bulanımlar yok değildir. Bu çatışma-
larına yine geçmişlerinden etkilenerek azda olsa sınıfsal konumların 
dışında çözüm arayabilirler, bütünsellik içinde kendi lehlerine olma-
yan tutumlarda bulunabilirler. Yani kısaca, her ne kadar güçlü ve 
sağlıklı görünseler de emperyalist tekellerin ve örgütlerinin güdü-
münde yürümek durumundadırlar. Emperyalizm egemendir.  

Kapitalizmin tekelci aşaması ile gündeme gelen sermaye ihracı, 
dünya topraklarının paylaşılması, dünya pazarlarının paylaşması 
sayesinde, ucuz işgücünden yine metropoller dışında bolca var ol-
ması (metropollerdeki proletaryanın mücadeledeki gelişkinliğine 
bağlı olarak) yeni pazarlar olması gibi nedenlerin yanı sıra güçlülük 
daha sonra egemenliği getiriyor. Ağırlıklı meta ihracından ziyade o 
ülkede bulunan hammaddeden ucuz olarak yararlanmak, işgücün-
den ucuzca yararlanmak ve pazarlayacağı ülkede üretmekle bir hay-
li avantajlar metropollerin elinde toplanmaktadır. Bunun için ya pa-
zarlayıcı yerli  işbirlikçiler bulunmakta, yada işletmeye yeterli ortaklar 
bulunmaktadır ve bun benzer gibi etkenlerden ötürü ekonomik yapı-
lanma iç dinamizmi ile gelişim gösterememekte, bağımlı bir gelişim 
arz etmektedir. Ancak bu gelişim emperyalizmin izin verdiği ölçüde 
ve onun planı gereği olduğundan çarpıklık göstermektedir. Planda 
kasıt ucuz meta elde edebilmek, fazla kar elde edebilmek, pazarı 
elde tutabilmek vb. nedenlerden ötürü belirlenen alanda yatırım 
yapmak. Örneğin çiklet sanayii, montaj sanayii. Bu çarpıklıktan baş-
ta egemenler olmak üzere tüm sınıf ve tabakalar kuşkusuz etkilen-
mekte, sonuçta karmaşa istikrarın yerini almaktadır. Kuşkusuz bu 
karmaşadan da en kazançlı çıkan burjuvazidir. Çünkü; kendi resmi 
ideolojisi vasıtası ile diğer sınıf ve tabakaları (başka bir yığın imkanı 
ile) etkileyebilmektedir. Hızlı ve plansız şehirleşme, köyden şehre 
ucuz işgücünün aşırı derecede akını ile hızını kat kat yükseltmiş 
işsizlikte gelişim, sistemin ve egemenlerin çarpık yaklaşımı ve çö-
zümüne örnektir. 

Egemen sınıfların bu pozisyonuna karşılık, diğer sınıf ve tabaka-
ların durumu daha bir karmaşa içindedir. Bu sadece on yılların geli-
şimine göre değil, ama yüzyıllardır var olan karmaşıklığın bir ürünü-
dür. Osmanlı imparatorluğu döneminde bile bu ezilen sınıflar değişik 
durumlar arz etmekteydiler. Bu kuşkusuz Osmanlı toprak sisteminin, 
klasik anlamda anılan Batı Feodalitesinden ayrılığı sonucudur. Yer 
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yer fetihlerden savaştığı oranda pay alabilen, yer yer kölece mua-
mele gören, yer yer vergisini ödemek koşulu ile toprağı olan vb gibi 
konumlarda bulunmuştur. İslamiyet’in etkisiyle, Sultanın da Halife 
olması gibi etkenler eklenince, hem üretim konumu ve hem İslami-
yet, savaş, fetihler ve saraya bağlılık ayrı bir motif yaratmıştır. Daha 
sonra Emperyalizmin işgali ve onun bu açık işgalinin kaldırılmasın-
daki, pozisyonunun nihayet 1838’lerde atılmaya çalışılan kapitalist-
leştirme çabaları ve bunun doğal sonucu oluşmaya başlayan, işçi 
sınıfının durumundaki farklılık? Bu farklılık sınıf olarak ortaya çıkı-
şındaki gecikmeden oluşan geldiği sınıfların özelliklerinden karakte-
rinden düşünme biçiminden daha hala kurtulamamış olmasıdır. 
1800’lerin hemen ortalarında çok etkin olmasa da işgücünden başka 
satacakları bir şeyleri olmayan, ufak işletmelerde çalışıyor olsalar da 
birlikte bulunabilen işçi sınıfına rağmen işçi sınıfı esas olarak, batı-
nın Kapitalizminden sonra ve onun girmesiyle oluşmaya başlamış. 
Bu ise yüz yıllık bir zaman sonra olmuştur. Ancak yukarıda da belirt-
tiğim gibi geldiği sınıfın izlerini daha bünyesinde barındırarak. Top-
rağın yetmediği yerde, yani kardeşlere paylaşması durumunda köy-
den fabrikaya geliş nedeni, köyde kendine yetecek toprağı alacak 
kadar para biriktirmek ve tekrar geri dönmedir. Günümüz koşulların-
dan bu olgu belirleyicilikten çıktıysa da on yıllar önce egemenliği bir 
gerçek. İşte bunun kaynağında Osmanlı toplumundan kaynaklan-
maktadır. Tıpkı Batı feodalitesinin Reaya’sı arasında üretimde bulu-
nuş şeklinden tutunda, üründen pay alışın biçimindeki farklılığa ka-
dar, kendini hissettiren farklılık ve yine ekonominin oradaki oluşum 
koşulları ve Osmanlıdaki tepeden oluşturulmaya çalışılması bu sınıf-
ların birbirinden etkilenmesini ve ayrışmasını farklı kılmaktadır. 

Nihayet bu etkilenme ile birlikte hâkim üretim biçimi özellikle 
1950’lerden sonra kapitalizm olduğuna ve üretimdeki farklı konumla-
rı ile üründen aldıkları paya göre şekillenen temel iki sınıfın, işçi sını-
fı ve Burjuvazi olduğu, birinin tüm değerlerin yaratıcısı ve aldığı pay-
la ölçülmeyecek kadarla sınırlı olduğu, diğerinin mülkün sahibi ol-
masından ürününde sahibi olduğu gibi. Yukarıda belirtmeye çalıştı-
ğım gibi tüm değeri yaratan işçi sınıfının biraz ayağı fabrikada bir 
ayağı toprakta olması konumu 1950’lerden sonra yavaş yavaş orta-
dan kalkmasına rağmen etkileri sürmektedir. Ancak kapitalizmin 
gelişmişliği oranında çarpıkta olsa işçi sınıfının nicel büyümesine 
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karşılık nitelik olarak ayağının biri topraktan kurtulmaktadır. Bu aynı 
zamanda eski düşünce silsilesinden kurtulması anlamına gelmekte-
dir kuşkusuz. Onun yapısı sadece fabrikaya aittir, kendisi de bunun 
bilincine varmakta, toprağı alacak parayı çalışarak biriktiremeyeceği 
gibi günlük kazanç ve harcama ile fabrikadan ayrılmama ona ege-
men olmaktadır. Fakat bu kez de geçmiş aile ilişkileri ve gelenekle-
rin etkisiyle ücretinin yetmediği yerden köyden anadan babadan 
veya kardeşlerden bulgurun, fasulyenin vb. gelmesi söz konusudur. 
Yani tüm gelişime rağmen eski oluşumdan etkilenmek durumunda-
dır. Emperyalist metropollerde ekonomik bunalımın ve bunun bizim 
gibi ülkelere misliyle yansıması ve nihayet bunalımın yükünü tüm 
emekçiler başta işçi sınıfı olmak üzere çekmelerinin nedeni ile 
1970’ler ve sonrası işsizlikteki artış oranı, köylülüğün durumu niha-
yet proletaryanın bu etkilerinden maddi ve manevi olarak hızla 
arınması gündemdedir.  

Bunun ötesinde Burjuva Demokratik Devriminin yapılamadığın 
pre-kapitalist unsurların tasfiye edilemediği, bunu doğal sonucu eski 
toprak ilişkilerinin daha bir gelişkin özellikle 1700 Celali İsyanları ile 
feodal bey görünümünde Ayanlar, Beyler, Beylerbeyi ve onunla bir-
likte oluşturulan üretim biçimi. Yani batı kapitalizmin oluşumu gün-
demde iken, Osmanlı toprak sistemi klasik anlamda feodalite görü-
nümüne bürünmektedir. Yapı oluşturulmuş ve nihayet ülkedeki ve 
dünyadaki kapitalizmin uyum sağlayabilecek, yapı değişikliğine doğ-
ru yol almaktadır. Bu anlamdadır ki, feodal ilişkiler üretici güçlerin 
gelişimine uygun olarak kapitalist bir yola girmektedir. Bunun sınıfsal 
ayrışıma yansıması ise kapitalist çiftlik sahibi ile tarım proletaryası 
görünümüne giren köylülüktür. Burada buna topraksız köylüler, bü-
yük toprak sahibi köylüler diye de adlandırabiliriz. Ama bu eksikliği 
ve muğlaklığı içerir. Keza bunlar arasında ortak topraklı köylü, az 
topraklı köylü girer, bu ara katmanlar üretimde çok etkin bir konum-
da bulunmamakla beraber, nicel olarak yaygın bir yer teşkil ederler. 
Orta topraklılar yanlarında başkalarını çalıştırmalarında büyük top-
rak sahiplerine benzerken, genellikle kendileri de üretimde bulunma-
larından dolayı az topraklı veya topraksız köylüye benzemektedirler. 
Ayrıca bunların büyük toprak sahipleri gibi kapitalistçe ilişkileri yok-
tur. Az topraklılara gelince, kendi mülklerindeki toprağı işleyerek 
yaşamlarının zorluluğu ve hatta mümkün olmadığı ortaya çıkmış ve 
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bu kez de ya mevsimlik işçi olarak çalışacak, ya da başka nitelikli 
toprak sahiplerinin yanında günlükçü olarak çalışmak durumunda-
dırlar. Yukarıdan aşağı ya doğru yine, toprağı işlemede ve hasatta 
en fazla modern alet ve edevat kısaca üretim aracı kullanan büyük 
toprak sahipleri, daha sonrada orta toprak sahibi ki buda genellikle 
traktördür ve nihayet az topraklı köylüdür. Yine üretim alet ve araçla-
rının kimisi kullananın olurken, kimisi de kiralanmak durumundadır. 
Az topraklı da bunları kullanmak zorundadır ama, kiralayarak. Büyük 
topraklı olsun, az topraklı olsun köylülük ve dolayısı ile tarımla ilgili 
gelişimde toprağa bağlı üretimde, kapitalizmin etkisiyle de ona bağlı 
ve yer yerde ona hammadde sayılmadır. İlişkiler zincirinin de buna 
göre şekillenmesi gibi. 

Feodalizm tam anlamıyla tasfiye edilememişliği ile beraber burju-
vazinin egemenliği ama bu egemenliğin emperyalizmden etkilenme, 
bağımlılık, işbirlikçilik ile çevrili olmasından ötürü feodal kalıntıların-
da emperyalizmden ve dolayısıyla da kapitalist üretim ilişkilerinden 
etkilenmesi doğaldır. Fakat bu konumda da üretim biçimi olarak ka-
pitalizm gün geçtikçe güç kazanmakta, bunun sonucu da işçi sınıfı, 
sınıf olarak hem nicel hem de nitel bir gelişim içerisindedir. Ancak 
bu gelişim ve güçlenme geçmiş yapılanmanın da etkilerini henüz 
tam anlamı ile bünyesinden atamamıştır. Hal böyle olunca da, genel 
olarak sınıfların konumu, egemen olmasa da belirsizlik kargaşa 
mevcuttur. Bu yaşama biçiminden düşünce biçimine kadar kendini 
gösterir. Kısacası köylülük, kaderci ve oluşumları yukarıdan bekleyi-
ci olurken, işçide onun bu karakterini uzun bir zaman devam ettirir. 
Aynı şey burjuvalar içinde geçerlidir. Alttakinin üsttekine saygı ve 
itaati, üstekinin alttakine yardım desteği gibi… Ancak buraya kadar 
anlatılanlar ilişkilerde egemen değildir, sadece ve sadece izleri görü-
lebilir, yer yerde bu sağlıksızlığı içerir. Egemenlikten ötürü, burjuva-
zinin başka sınıf ve tabakaları abluka altına alması ve etkilemesi, 
başka bir sürü etkenlerle beraber hızlanmış ideolojisindeki uyum-
suzluklara, çelişkilere ve kofluğa rağmen etkilide olabilmektedir. 
Tüm bu etkileme ve etkilenme olaylarında, görünürde farklı yaklaşı-
mı da olsa aydınlarda gerekli nasibini almaktadır ve aynı kargaşayı 
şu veya bu oranda bünyelerinde barındırmaktadır. 

Üretimde direkt bulunurluğu veya bulunmamışlığı onun küçük 
burjuva eğiliminde, özde ve başlangıçta göstermezken, gelişimde 
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mutlaka gösterir. Yani emekçi vasıflı olması olmaması onun eğil i-
minde belirleyici rol oynamaz, tabi ki bu olgu süreç içinde kendini 
hissettirir ve onu farklı noktalara götürür. Bu anlamda farklı yaklaşı-
mı olması ve bunu uygulamada doğru bir yaklaşım yapabilmesinin 
bir tek yolu eski eğiliminden arınması olacaktır. Ancak başta eski 
eğiliminden etkilenmemesi de mümkün değildir. Kimisi köylülükten 
etkilenebilir, kaderci saygılı, bekleyici olur. Kimisi bürokrasiden etki-
lenmiş, onun egemen rol oynaması anlayışını bünyesinde barındırır. 
Kimisi de proletaryanın etkilerinde ve ona göre farklı davranış içinde 
olabilir. Bunlar doğaldır ki, hep geldikleri sınıfsal konumlarından do-
layı başta, oralardan etkilenirler, yoksa süreç içinde kendilerine bir 
yol tuttururlar. Yüzyıllar öncesinden, daha önceki yapıyı yıkma yeri-
ne yenisini inşa etme, daha doğrusu eskisinin üstüne inşa etmedeki 
atılganlığı, ilericiliği ve devrimciliği olan burjuvazi, egemenliği kurdu-
ğu andan itibaren, yeni sistem içinde atılgan, ilerici devrimci sınıflara 
karşı, karşı Devrimci rotaya girer. Yani burjuvazinin devrimci barutu 
hele hele tekelcilik aşamasından sonra tamamen ortadan kalkmıştır. 
Geri ülkelerde de ekonomi ve tüm yapıya Emperyalizmin müdahale-
si ve gelişmelerdeki motor güç olması gerçeği ile pre-kapitalist ilişki-
ler tam anlamıyla tasfiye edilmemişte olsa da yukarıdan aşağıya 
doğru var olan çarpık gelişim kendini var olan feodal ilişkilere de 
yansıtır. Aralarındaki çelişki ve ilişki bir yana Emperyalizm egemen-
dir, bu egemenliğin en az bariz gözüktüğü yerlerde, belirli anlayışla-
ra göre örgütlenmiş örgütleridir. IMF’si, Dünya Bankası, Sendikaları 
ve Partileri gibi... 

Kapitalizmle birlikte, Dünyada ve Türkiye’de (Kuzey Kürdistan 
dahil) nicel ve nitel olarak güçlenen sınıf, ufak mülk sahibi sınıf ve 
tabakaların mülksüzleşmelerinden dolayı işçi sınıfıdır. Üretimdeki ve 
toplumdaki bu yeri ile beraber sürekli güçlenmesi proletaryaya sayı-
sız olanaklar vermektedir. Kimi yerde bu olanakları iktidarı alarak 
ispatlamış olan bu sınıf, kimi yerde de sömürü zincirini parçalama ve 
özgürce yaşayabilme yoluna girmiştir. Bu yaratıcılık ve yöneticiliğin 
çakışmasını da içermektedir kuşkusuz. Tüm bu olgulardan ötürü tek 
ve uzun vadeli Devrimci sınıf, Proletaryadır. Onun bu devrimciliğinin 
yanı sıra Devrime önderliği de göz ardı edilmeyecek bir gerçektir. 
Önder anlamındaki Devrimciliğidir onu biricik Devrimci sınıf yapan, 
keza demokratik halk devriminde ondan başka köylülük ve hatta tüm 
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halk proletaryanın müttefiki devrimcilerdir. Ancak onlar Proletaryanın 
uzun vadeli, sınıfsız toplum yolundaki mücadelesinde ona ayak uy-
duramazlar. Sonuna kadar gidecek tek sınıf odur. Bu anlamda ça-
ğımızın biricik devrimci sınıfı proletaryadır. Fakat bu gerçek yanında 
proletaryanın o aşamaya gelmesinde ona dıştan gelen bilinç, her 
soydan aydınlardan gelmektedir. İster emekçi kökenli olsun, ister 
olmasın aydının bilimle olan yakınlığı, insanca duygularla dolu ol-
ması, atılganlığı, ilericiliği vb. sayesinde proletaryanın bilimini kavrar 
ve özümser bunun doğal sonucunda bilimin gereklerini yerine getir-
meye çalışır. Bu çalışma ve çaba sonucu da sınıfsal eğilim ve etkile-
rinden kurtulur. Sosyalist hareket ile işçi sınıfı hareketi arasındaki 
farkta aydınların etkisinde yürüyen sosyalist hareket ile sınıf hareke-
tinin çakışması sonucu veya bunu hedef alan aydınların yaklaşımı 
doğru yaklaşım olacaktır. Böyle davrananların çabaları, çalışmaları 
doğruyu içerecektir. Proletaryanın Devrim yapacak, savaşçı örgütü 
parti böylece yaratılacaktır. Ona bilinç getiren Aydınlar ise ya onu 
yarı yolda bırakacaklar veya süreç içinde proletarya ile birlikte ola-
caklardır. 

Ülkemizdeki şekillenme ise, 1960 ve 1970 Askeri darbeleri ile 
egemen sınıflar militarist yapıyla yarı açık diktatörlükler yaşattılar. 
Ama 1973 sonrası yine “parlamenter demokrasi” denilen biçimiyle 
öncekine nazaran daha bir yetkinleşmiş devlet, darbelerle kaldırılan 
örtülerini tekrar örtme durumundaydılar. Bu konum egemen ege-
menliklerini de hiç olmazsa bir müddet garanti altına tutuyordu. An-
cak bunun yanı sıra kendi iç çelişkileri ve mücadeleleri anlamında 
egemenler uyum içindeydiler. Bu uyum kuşkusuz pre-kapitalist un-
surları tasfiye çabaları ile tekelcilerin kendi arasındaki uyumu ve 
daha bundan başarılı olmayan tekelcilerle toprak sahiplerinin de 
uyumunu içermek durumundadır. Son olarak tekelciler yapabildikleri 
kadarıyla ekonomik bunalımın yükünü işçi sınıfı dışında diğer sınıf 
ve tabakalara da paylaştırmayı uygun bulup, bunda şu veya bu 
oranda da başarı sağlamışlardır. Tıpkı 1980’lerde yaptıkları gibi. Her 
ekonomik bulanımda tekelciler güçlenerek çıkma durumundadırlar. 
Emperyalizm ve işbirlikçileri de böylece egemenliklerini pekiştirerek 
(orta sınıf ve tabakalarında etkinliğini kırarak) bulanımı aşma arzula-
rındadır. Ancak dedik ya bu iş bu kadar kolay olmamaktadır. Her ne 
kadar tekelcilerin egemenliği kaçınılmazsa da son tahlilde aralarında 
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bir mücadele söz konusudur. Yukarıda söz edilen uyum bu gerçekle 
ele alınmak durumundadır. Dışa dönük işçi sınıfına ve toplumsal 
muhalefete bu uyum kuşkusuz farklı farklı eğilimleri egemenlerin su 
yüzüne çıkarmaktadır. Uzlaştırıcı, oyalayıcı, baskıcı, eğilim ve örgüt-
leri gibi. Bu anlamda unutulmaya yüz tutmuş Kemalizm’in canlı tu-
tulması ve faşist gelişimin 1970’lerden sonra ileri boyuta erişmesi 
tesadüfü bir olay değildir. 

Gelelim öbür kampa, bu emekçiler kampında da bilimle içli dışlı 
olup gelişmeye de en açık pozisyonda bulunan, duyarlı aydınlar 
gelişimde çoğu kere ön sırayı almaktadırlar. Onların küçük burjuva 
eğilimi içinde olmaları genellikle de düzenle bağ içinde, onun (sis-
temin) savunuculuğunu (sisteme karşı olduklarını söyleye söyleye) 
yapabilmektedirler. İşte buradan hareketle hem işçi sınıf biliminden 
etkilenme, onun gereklerini yerine getirme, hem sistemi savunur 
olmaları en çok tartışılan konudur. Aydınların bu konumu göz ardı 
etmemesi gereken bir durumdur. Sınıf mücadelesinin keskinleşmesi 
sonucudur ki, başta belirleyici gözükmeyen sınıfsal konumları (hangi 
sınıftan, yani emekçi kökenli değil mi) belirleyici olur. Ya devam ya 
da bırakacaktır. Ya sınıf mücadelesine sıkı sıkıya bağlanacak, ya da 
bu mücadeleyi kendine göre çarpıtmaya çalışacaktır. Birinci durum-
da proletarya ile olup onun gibi davranacak, diğerinde küçük burju-
vaca davranış içinde olacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanından başlayarak özellikle kapita-
lizmin açık pazarı, hammadde deposu olma dönemi, kapitalizmin 
girmesi ve emperyalizmin girmesi sürecinde aydınların etkinliği hep 
gündemde olmuştur. Batının her şeyi ile kopya edilmesi ile kurtuluş 
düşünülür olmuş o yol izlenmiştir. Fakat gelişmeler onları aşınca, 
yine kendilerine ters düşen yanlara karşı çıkışlar olmuştur. İşte açık 
işgal ve ona karşı, yeniden gelişen burjuvazi ile toprak ağaları ile 
aydınların ortaklığı ve motor güç olmaları. Kısacası demokratik dev-
rimini yapamamış ülkelerde görüldüğü gibi sınıflarında ağırlığı da, 
bağımsız tavırları da, Kapitalizmin gelişmesi ile netleşir olmuştur. Bu 
süreç de Türkiye’de on yıllarla ifade edilebilir. 

Osmanlı toprak sistemine karşı, klasik feodal sistemi savunmuş, 
daha sonrada feodal Beyler görünümdeki Ayanlar, Beylerbeyi, Celali 
isyanları ile de bu konumlarına gelmişler. Kapitalizminde aynı yıllar 
imparatorluk topraklarına girmesiyle saraydaki aydınların, bürokrat-
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ların bazıları İngiliz, Fransız, Alman ve Çarlık taraftarı olması, daha 
sonrada kendi şahıslarında da şekillenen öz kapitalistleri, milli kapi-
talistleri yaratma çabaları. Emperyalizmin açık işgali ve kurtuluş sa-
vaşında tutulan yol. Yaratılmaya çalışılan kapitalistler ve kapitalizm. 
Günümüzde IMF, Dünya Bankası reçeteleri ile kökleştirilmeye çalışı-
lan kapitalizm ve kapitalistler. Başkalarından etkilenme, dengesizlik 
ve kendiliğindencilik. 

Kargaşa ortamı yaratan en önemli öğe kuşkusuz her iki kampta 
da olaylara müdahalede yetersizlik ve yine başkalarının yardımı ile 
etkisi ile müdahale veya hayatın önüne geçmek burada egemenler 
bu çemberi kırmanın eşiğinde daha açık söylersek, deney sahibi 
metropol burjuvaları ile olan ilişkileri, ideolojilerinin özümsenip ge-
reklerinin yerine getirilmesi, her türden olanaklarının ellerinin altında 
bulunması gibi nedenlerden ötürü kargaşadan kurtulmuş gözükmek-
tedirler. Ancak işçi sınıfı bilim ile henüz tanışma durumundadır. 
Sosyalist hareketle, sınıf hareketi ayrı yollardadır. Bunun sonucu da 
devrim yapmış, mücadelede deney sahibi dünya proletaryasının 
deneylerinden yararlanma onun için şimdilik geçerli değildir. Ancak 
bu deney ve tecrübelerden istifade edecek aydınların etkin olduğu 
sosyalist harekette olacak bu kanaldan da sınıfa ulaşacaktır. Karga-
şa ve kendiliğindencilikten kurtulmanın yolu sınıfla bütünleşmektir. 
Her ne kadar yıldan yıla bir gelişim var olsa da ortadaki gerçek bu-
dur. 

Türkiye Kürdistan’ındaki sınıfsal ayrışma ve bunların mevzilenişi, 
birbirinden etkilenmişliği kapitalizmin girişinin yeni olması hatta pre-
kapitalist ilişkilerin egemenliği yansıra, ayrı bir ulus ezilen bir ulus 
olmaları egemenlerin sömürgecilerle işbirlikçiliği, milliyetçiliği. Hem 
ulusal hem sınıfsal ezilmişlik, doğaldır ki, milliyetçi etkilerden etki-
lenme. Dinin etkisi ve örgütlenmesi de ekonomideki geri ilişkiler ve 
de aşiret ilişkileri hep Kürdistan egemenleri, Türk egemenleri lehine 
bir görünüm arz etmektedir. 

Böylece 1960 yıllarına kadar gelinmiş, artık ekonomideki geliş-
mişlik oranında da, yaşama biçiminde ilişkiler zincirinde gelişmişlik 
gerek Türkiye’de gerekse Kürdistan’da ezilen ve ezenler kampında 
netleşme belirli bir noktaya gelmiştir. Ama daha halen eskinin etkisi-
ni az ya da çok bünyesinde barındırarak.  
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Sosyalizmin anlayış olarak hızla yaygınlaşması, beraberinde de-
ğişik eğilimleri de geliştirmiş, yılların verdiği anlayışla dünya sosya-
list hareketinin içine düştüğü bunalımın da etkisiyle reformizm, re-
vizyonizm egemen güç olmuştur. Küçük burjuvazi sosyalizm adına 
pasifizm ve revizyonizmin etkisiyle yol almış, bundan işçi sınıfı da 
kuşkusuz etkilenmiş, emekçi kitlelerden gelen destekle de bir atılım-
da bulunulmuş, daha sonra ise bu geri saymaya başlarken yeni bir 
anlayışı da kendi içinden çıkarmıştır. (TİP’in kuruluşu, 1965’de on 
beş milletvekili çıkarması ve daha sonraki düşüşü ile daha sonra 
THKP, THKO’nun doğuşu.)  

 “Turancılık patentiyle” patentiyle yıllar öncesinden kendini ortaya 
koymaya çabalayan hareket, Emperyalizmin de fiili egemenliği ile 
esas temellerine oturmuş, ülkedeki tekellere de güven verebilme 
adına sınıf hareketine olduğu kadar, sosyalist hareket de ‘’SET’’ 
olabilmek çabalarını yoğunlaştırmıştı o yıllar.  

Ekonomideki bu hızlı gelişim hayatın her alanındaki ilişkileri ve 
etkilenmeler değiştirmekteydi. Topraktan kopuşların hızlanması, 
işsizlik, alım gücünün düşmesi, aşırı kar etme arzusu, çarpık gelişim 
sonucu hızla gelişmiş bu da proletarya ve köylülükte kıpırdanmaları 
getirmiştir. Devrimci hareketle etkileşmesi ile birlikte kendiliğinden 
de olsa 15-16 Haziran işçi direnişi ve aynı yıllar köylü direnişleri ya-
şanır olmuştu. Sosyalist harekete egemen olan aydınlar ve onların 
farklı eğilimleri sonuçta Marksizm’de Leninizm’den kendine dayanak 
bularak ayrı ayrı uçlarda ayrışmaktaydı. Birisi yasal yollardan ‘’mec-
liste sosyalizmin bayrağını dalgalandırma” diğeri elde silah ayak-
lanma, kitlelerin ilkin tepkisinin olabilirliğini tespit etmekle beraber 
sonra ayaklanmaya katacakları iddiası olan anlayış.  

Dikkat edilirse bu iki anlayışta da sonuç aynı kapıya çıkmaktadır. 
Sınıfa bakış, Proletaryanın devrim yapması unutulmuş, onun önder-
liği göz ardı edilmiştir. Birisi proletaryayı ve köylülüğü OY DEPOSU 
olarak görüp destek almaya uğraşırken, diğeri de yapacakları dev-
rimde halk kitlerinin vereceği destek üzerine oturtulmuş anlayış. 
Proletaryanın ÖNCÜ DEVRİMCİ olduğu tespitinden uzak, yedek güç 
görmedir. 12 Mart darbesi ile birinin teslimiyetçiliği, diğerinin devrim 
başlatır olması, nihayetinde YENİLGİ!.. 

Yenilginin ardından oluşan hareketimiz ve örgütümüz, bunların 
üstünde sınıfa yaklaşımı ve tespiti ile farklılık arz etmektedir. Onlar-
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dan etkilenmemesi gerçekten mümkünsüz, yenilginin ardından 
Marksizm ve Leninizm’in doğruca kavranıp, ülke koşullarında onun 
ilkelerine göre hareket etme çabası ve gelinen noktadaki durumu-
muz bu. Baştaki tespit ve şimdiki durumumuz, işte başarı başarısız-
lık. Bizim eksikliğimiz ve doğrularımız. Günahımız ve sevabımız 
şeklinde kavranmalıdır. 

Hareketimizin ortaya çıkışındaki diğer olumluluk ise farklı farklı 
eğilimleri bünyede barındırmaktır şüphesiz. Bunların birlikteliği ile 
gelinen noktadaki durumumuz, açıkken iki önderden ortaya çıkışı-
mıza nasıl baktıklarına bakalım. Bu iki bakış açısını nasıl değerlen-
dirmemiz gerektiğine yol gösterecektir. 

1975 yılında bağımsız bir örgütlenme amacıyla bir araya gelmiş 
olmasına rağmen, merkezi yayın organı KSD 1976 Haziranında 
çıktı. 1977 haftalık Kurtuluş gazetesinin çıkarılmasının gündeme 
gelmesi ile birlikte ilk ciddi örgütlenme adımı atıldı. Hareketimizin 
önderleri kendilerini GMO adıyla örgütlediler. GMO oluşumunda 
dikkat edilmesi gereken bir noktada ayrı gruplardan meydana gelen 
ilişkilerimizde farklı durumun ortaya çıkmış olmasıdır. Daha önce 
birlikte çalışıyor olmamıza karşın, gruplar şu ya da bu ölçüde varlık-
larını devam ettiriyorlardı. Bu gruplardan birisi Karadeniz grubuydu 
ve zaman zaman bu grupla sorunlar çıkıyordu. Diğer bir grupta ÖN-
CÜ İŞÇİ’den gelen gruptu. 1977 de GMO içinde bu gruplara önderlik 
eden yoldaşlarda vardı ve atılan bu adımlarda bir anlamıyla bütün 
grupsal ilişkileri dağıtarak tek ve merkezi bir hareket haline geliyor-
duk. (İ. HALEF Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine - IV) 

1977’ye kadar biz bir örgüt değil daha çok birbirleri ile ideolojik 
teorik olarak anlaşan gruplardık. 1977 de örgüt olduk ve bundan 
sonra ben mensup olduğum grupla fiili ilişkimi kestim. Ne yazık ki 
merkezi çoğunluk grubunun grupsal anlayış ve davranışları devam 
etti. Bu grupsal davranış ve anlayış 12 Eylülü sonrasının olumsuz-
luklarında temel motiflerden biridir.’’ (F. YILDIZ Sorunlarımıza Genel 
Bir Bakış - III) 

 
Gül Ahmet KARA. 10. 07. 1984.    
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‘BİRLİK’ ADINA ‘AYRILIK’ YOLUNDA  
 
A. ORHAN. 16.7.1984 

 
Merkezi tartışma' kampanyamızın son dönemlerinde bazı yol-

daşların geçmiş tartışma ve toplantılardaki tavırlarını hatırlama yön-
temiyle ortaya koyarak karşı görüşü savunanları, bu hatırlananlar 
ışığında eleştirmeye yönelmeleri, ne tartışan 'yoldaşlara ne de örgü-
tümüze yararlı olmamıştır. 

Üç beş yıl önceki toplantılarda savunulanların bütün detaylarını 
hatırlamak hiç kimsenin 'harcı, değildir. Onun için de bu tartışmalar-
da kimin haklı, kimin haksız olduğuna, tartışmalarla, yeni yüzyüze 
gelen yoldaşların karar vermesi mümkün değildir. Bunlara göre tavır 
belirlemek, gündeme geldiğinde ise, kriter kişisel güven veya gü-
vensizlik olacaktır ki böyle belirlenen tavırlar çoğu zaman tavır alan-
ları yanlışa sürükler. Bunun gündeme getirdiği tehlike, ideolojiye ve 
örgüte güveni tali plana itmesidir.  

Farklı siyasi tezler ve farklı mantıklar temelinde yürütülecek tar-
tışmalarda, hem kimin neyi savunduğunu netçe kavramak, tartışma-
ları kişisellikten çıkarmak ve hepimiz açışından eğitici, geliştirici hale 
getirmek mümkündür.  

F.Yıldız yoldaşla polemiği ve son günlerde Y örgütündeki tartış-
maları kapsayacak olan bu yazıda, esas olarak mantıklar temelinde 
ve muhatapları, tarafından da reddedilmeyeceğini düşündüğüm, 
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başka yoldaşlar tarafından, eksik olarak, yazılı, hale" dönüştürülen, 
sözlü bazı tartışmaları aktaracağım. Sözlü tartışmalardan aktardıkla-
rım muhatapları tarafından reddedilirse„ onlarda ısrarlı olmayaca-
ğım, Bu tavrımın nedeni anlatacaklarıma güvenemediğimden ya da 
yanlış hatırladığımdan, değil, (böyle şeyleri zaten yazmam) bazı 
yoldaşların yapmaya çalıştığı gibi, son günlerdeki tartışmaları, soru-
nun esasının önüne geçmesini engellemek için.  
 
ÖRGÜTSEL SÜRECİMİZDE KISACA F.YILDIZ’IN TUTUMU 

On yıllık örgütsel sürecimizin hemen başlangıcında, ilişkilerin 
kopma noktasına geldiği tartışmalar oldu. Tartışmaların bir tarafı FY, 
diğer tarafı diğer Merkez üyeleriydi.  

Tartışmalar bazı siyasal sorunları kapsamasına rağmen, tartış-
maların esasını, pratik sorunlar ve bunlara dayalı olarak F.Yıldız'ın 
geri kalan Merkez üyelerine olan güvensizliği teşkil ediyordu. 

Teorik tezlerimiz geliştikçe siyasi farklılıklar ortadan kalktı, ama 
F.Yıldız'ın yoldaşlara olan güvensizliği bir türlü ortadan kalkmadı. 

Dün F.Yıldız'a güven temelinde ben ve bazı yoldaşların taraf ol-
duğumuz bu tartışmaların, ilkelliği ve karşılıklı yanlışları, açık. Bu 
güvensizlik, F.Yıldız yoldaşın genelde ittifaklar sorununa daha geniş 
perspektifle yaklaşma, merkeze karşı müttefikler aramasına neden 
oldu. Bu gelişmeler, merkezin ve örgütlenmenin tam şekillenmediği 
dönemde cereyan etti. F.Yıldız’ın, bu yaklaşımı, sol içi ilişkilere daha 
esnek yaklaşımını gündeme getirdi.  

Bu farklı yaklaşımların temel başka bir nedeni de mücadele etti-
ğimiz ortamların kısmi, farklılığından kaynaklanıyordu, F.Yıldız ve 
biz, devrimci potansiyele egemen olduğumuz bir bölgede faaliyet 
sürdürüyorduk. Bizim örgütlenip gelişmek için başka sol gruplarla 
mücadele etmek, onların engelleyiciliğini aşmak gibi bir sorunumuz 
yoktu. Hareketimizin örgütlenmeye çalıştığı Ankara, İstanbul gibi 
diğer yerlerde yoldaşlar, diğer sol grupların koyduğu engelleri aş-
mak zorundaydılar. Türkiye sosyalist hareketinin o dönemdeki kü-
çük-burjuva rekabetçi ortamı göz- önüne alınırsa bizim bu ortamdan 
etkilenerek, bazı sol guruplarla ilişkilerimizin neden çatışmalara ka-
dar vardığını kavramak kolaylaşır. Amacım ilişkilerin çatışmalara 
kadar varmasında bizim hatalarımızın olmadığını ortaya, koymak 
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değil. Sol içi ilişkilere yaklaşımlarımızdaki farklılıkların, farklı maddi 
ortamlardan kaynaklandığını ortaya koymak. 

Başlangıçtaki temel olmayan farklılıklar ve eksikliklere, rağmen 
sol içi ilişkiler ve ittifaklar sorununa yaklaşımımız netleşti. Ama 
F.Yıldız’ın güvensizliği bir türlü ortadan kalkmadı. F.Yıldız yoldaş on 
yıllık örgütümüzde çoğu zaman şu endişeyle yaşadı: “Fırsat bulduk-
ları zaman beni kesecekler". Bu bakış insanı ister istemez kesilme-
yecek kadar güçlü olma durumuna iter. Bu süreçte F.Yıldız sık sık 
ifade ettiği gibi hep "kendisine güvendi". Tabi kendisini destek-
leyenlere de. 

Amacım merkez, raporlarında çeşitli yazılarda iddia edilen "Güç 
dayatma - dengecilik" tartışmalarını yeniden irdelemek değil. Zaten 
bunları, bu gelişmelerin "bizzat, içinde olan yoldaşlar kadar irdele-
yebilecek verilere de sahip değilim.  

Ama yaşadığım on yıllık örgütsel sürecimizdeki izlenimlerin ve bu 
konularda merkezi tartışma kampanyamızda ortaya konulan görüş-
ler, merkez, ilişkilerinde kısmen bu tür tavırların olduğunun yadsı-
namayacağımı ortaya koyuyor.  

Tabii F.Yıldız ve eski Merkez, üyesi yoldaşların çoğunun, daha 
çok örgütlenmemizin ilk dönemlerinde etkili olan bu yanlışların dı-
şında olduğunu düşünmek mümkün değil.  

"Fırsat bulduklarında beni kesecekler" ve "ben kendime güveni-
rim" mantığının bugün vardığı boyutları ise daha sonra irdeleyece-
ğim. 

F.Yıldız yoldaş şunu izah etmekte güçlük çekecektir: Yakın za-
mana kadar kendisine yakın gördüğü, övgü ile söz ettiği ben ve bazı 
yoldaşlar seni “keseceklerin” safına nasıl geçtiler. Üstelik ben he-
men yalancı, düzenbaz oldum. F.Yıldız yoldaşla 15 yıla yakın birlik-
teliğim boyunca kendisinden çok şey öğrendim. Bugün F.Yıldız ba-
na öğrettiklerinin tersini yapmaya başlayınca, beni karşısında bul-
ması doğal. Son günlerde bana düzdüğü "övgüleri" de belki ondan, 
öğrenmişimdir. Hayır yoldaşlar, kısa sürede bu "övgülere" olmamın 
nedeni, F.Yıldız’ın bazı yanlışlarına karşı çıkmamdan kaynaklanıyor.  
 
İLK TAM ÜYELİ GMK TOPLANTISI VE SONRASI  

İlk tam üyeli toplantı sonrası yayınlanan ve F.Yıldız’ın tartışma 
kampanyamızda yazdığı ilk yazı, onun örgüte ve sorunlarımıza, na-
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sıl yaklaştığını, örgütümüzün bu sorunları aşacağına olan güvenini 
ortaya koymaktadır. 

“Örgütümüzün geliştirdiği teorik ideolojik hat, örgütümüzün birliği-
nin sağlanmasına yeterli bir zemin oluşturmaktadır." (Sorunlarımıza 
Genel Bir B.1 F.Yıldız) 

Aynı sayfadan alıntının yapıldığı paragrafın, üstünde ise, F.Yıldız, 
ideolojik teorik hattımızda var olan eksik ve yanlışların kendi bütün-
lüğü içerisinde düzeltilebileceğinden bahsetmektedir. Yine aynı bi-
rinci yazıda, “Birlikte esas temel, ayrı fikirlerin olmaması değil, ey-
lemde ayrı olunmayacağıdır” demektedir. Bu yazıda F.Yıldız GMK 
çoğunluğunun birlikçi olmadığını da anlatıyor. Hulki’nin ayrılışı üze-
rine GMK'nın yaptığı tespiti kastederek; "GMK’nın yaptığı bu tespit 
ve bunun üstüne oturtmaya çalıştığı karar birlikçi değil iticidir." 
(SGBB – I. F.Yıldız.) 

F.Yıldız Hulki’yi ihraç eden ve çeşitli yanlışların esas sorumlusu 
içerdeki önderliği bakın nasıl değerlendiriyor: " Örgütümüz, 12 Eylül 
sonrası önemli yaralar almış ama batmamıştır. İçerdeki yoldaşları-
mız önemli hatalar yapmışlar, ama örgütümüzü batırmamıştır. Her 
şeye rağmen bu sevindirici ve takdire değer bir durumdur. (SGBB-I 
F.Yıldız) 

Aynı sayfanın devamında ise F.Yıldız yoldaş, yaraları sarıp ge-
miyi yürütmek de, yaraları açıp gemiyi batırmak da bizim elimizdedir 
diyor. Bu alıntıları yapmamın esas nedeni F.Yıldız yoldaşın ,83 orta-
larında sorunlarımıza nasıl iyimser yaklaştığını, III. GMK Toplantısı 
sonrası, yani.,3-4 ay sonra nasıl yaklaştığını ortaya koymak için. 
 
III. TAM ÜYELİ GMK TOPLANTISI   

12 Eylül sonrası, esas olarak içerdeki önderliğin 'birlikçi olmayan 
tutumu ve GK'yı oluşturan yoldaşların bu tutum karşısındaki ayrılıkçı 
tavırları sonucu GK olayı ve bazı başka ayrılıklar gündeme geldi. İlk 
tam üyeli toplantı sonrasında da GMK, GK sorununun çözümüne 
yaklaşımda hatalar yaptı. GK’nın bu süreçteki yanlış ve birlikçi ol-
mayan tutumları bizim bu süreçteki hatalarımızı ortadan kaldırmaz. 
Ama bu olaydan hareketle, yüzlerce sayfa birlik, ittifak üzerine ya-
zılmış doğru tespitlerimize rağmen GMK'nın, hele hele TKKKÖ' nün 
genelde birlikçi olmadığını iddia etmek insafsızlıktır. 
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F.Yıldız yoldaş III. GMK toplantısı raporuna karşı yazdığı muhale-
fet şerhinde örgüte şu çağrıyı yapıyor: "GMK çoğunluğu yanlış ve 
çok tehlikeli bir anlayışla birleşmiştir. Hep beraber bu anlayışın kar-
şısına dikilin ve geri püskürtün. Eğer bunu başaramazsak yolumuz 
aydınlık değil tam aksine, karanlıktır." (Muhalefet Şerhi. F.Yıldız.)  

Yine; III. GMK toplantısı sonrası yazdığı III. yazıda F.Yıldız yol-
daş şöyle diyor:  

"GK’yı oluşturan yoldaşların en azından bir kısmının çağrı kara-
rımıza uygun biçimde örgütümüze dönmeye ikna olacaklarına inanı-
yorlardı. Bana, daha doğrusu onlara bu fırsatı  sudan bahanelerle 
onun için vermemişlerdir.'' (F.Yıldız. SGBB-III.)  

Aynı yazıda F.Yıldız yoldaşın iddiası, 5 gün süre verilirse GK'dan 
yoldaşları ikna edeceğini, yoldaşların bunun sonucu örgüte döne-
cekleri yolundadır. Çünkü, yoldaşlar güvensizdir, onlara güven ver-
mek gerekir" vs,.  

F.Yıldız yoldaşın GMK'ya GK'dan yoldaşlar gelmek istiyor, siz 
önüne engeller dikiyorsunuz, bu ne biçim birlik ve sosyalist anlayışı-
dır” türünden ciddi eleştirileri, GK'lı yoldaşlarla ilişkilerin kesilmesi 
sonucu başlamıştır. GMK’nın Sosyalist Demokrasi anlayışının, ya-
mukluğunu başka birtakım örneklerle açıklamaya çalışıyor olsa da, 
aynı dönemde F.Yıldız için de benzer örnekleri bulmak hiç zor değil. 
Kaldı ki geçmişte GMK’nın her şeye egemen olma tutumu zaten, 
Sosyalist Demokrasi anlayışının gelişmediğini, örgüt içi demokrasi-
nin işlemediğini gösteriyor. Buna hiçbir; yoldaşın, ciddi itirazı olaca-
ğını sanmıyorum. Kendi yazılarından, geçmiş yanlışların ortağı ol-
duğunu söyleyen F.Yıldız yoldaş, birkaç örnekten hareketle ortaya 
böyle ciddi iddialar atmamalıydı.  

Örgüt konferansı, GK'dan yoldaşların çağrı kararına uygun bi-
çimde dönebilecekleri bir karar aldı. GK'lı yoldaşların tutumu ise 
yollarına devam 'etmek oldu. 

 GK'dan yoldaşlar gerçekten birlikten yana olsalardı, F.Yıldız'ın 
da oy verdiği Konferans kararını dikkate alarak örgüte dönerlerdi. 
GK, açısından örgüt konferansının kararı herhalde F.Yıldız'ın tutu-
mundan daha fazla güven vericidir. Konferansın diğer kararları kar-
şısındaki F.Yıldız’ın tutumu ise “hazırlanamadım, zaman azdı” vs..   

Farklı sosyalizm anlayışlarından bahseden, ve tartışma kampan-
yamız boyunca 4 ayrı yazı yazan F.Yıldız yoldaşın, GMK çoğunluğu 
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ile böyle ciddi farklılıkları olsa, hem bunlar Konferans' kararlarına 
yansır, hem de, F.Yıldız yoldaş bunlara muhalefetini bir iki günde 
yazardı, Çünkü F.Yıldız yoldaş yıllarca bu örgütün GMK çoğunluğu 
ile birlikte yönetmiş, görüşlerini, tartışına kampanyamızda ortaya 
koymuştur. Sorunlarla ve tartışmalarla yeni karşılaşan bir üye böyle 
söyleyebilir ama F.Yıldız söyleyemez. Konferansın kararı ve GK’nın 
bildiği yolda yayın çıkararak bu kararı hiç dikkate almadan yoluna 
devam etmesi, gelişmeler sürecindeki GMK’nın 'hatalarına rağmen, 
son tutumuyla, birlikten yana olmayanın GK'lı yoldaşlar olduğu açığa 
çıktı. Bundan sonra F.Yıldız yoldaşa özeleştiri yapmasını, gelişmele-
rin onun, iddialarını çürüttüğünü anlatmaya başladım. Konferansın 
GK'lı yoldaşlara ilişkin kararı F.Yıldız’ın bahsettiği “Engelleri” kaldır-
mıştı. 

Daha önce F.Yıldız’Ia aramızda örgüte yaklaşımdaki farklılık (Bu 
farklılık III. GMK toplantısı sonrası, F.Yıldız’ın tutumundan kaynak-
lanıyordu.), daha da temellenmeye başladı. F.Yıldız’ın anlatımıyla 
"ben, Merkez çoğunluğunun anlayışına doğru kaymaya başladım." 
Bu gelişmelerden sonra F.Yıldız yoldaş son günlerde yoğunlaştırdı-
ğını duyduğum ideolojik ayrılık yaratma çabalarına girişti. Bu çabala-
rın neden ayrılık yaratma çabaları olduğunu daha sonraki bölümler-
de anlatacağım.  

F.Yıldız, Y örgütteki muhaliflerle GMK'ya muhalefetleri sürdüğü 
oranda ilişkiler sürdürdü. GMK'ya muhalefetten vazgeçenlerle ise 
hemen ilişkilerini kesti. Tavırlarının F.Yıldız'ın  tavrına bağlı olacağı-
nı söyleyen bağımsız yoldaşlarla ilişkilerini ise hep sürdürdü.  

Bu süreçte F.Yıldız'la olan farklılıklarımı Y. örgütteki diğer yoldaş-
larla tartışmadım. Yer yer kendisine anlattım. Bu davranışımın ne-
deni GMK üyeleriyle tartışmalardan bunaldığını sandığım F.Yıldız 
yoldaşı, Y. Örgütte yaygınlaşacak tartışmaları daha da ters tavırlara 
iteceğinden endişeleniyordum. Bu endişemin bir diğer nedeni Y. 
örgütte sağlıklı bir tartışmanın olmayışından kaynaklanıyordu. Son 
gelişmeler gösteriyor ki F.Yıldız’ın tutumu bunalmaktan değil, yanlış 
mantığından kaynaklanıyor. 

III. GMK Toplantısından kısa süre önce yurtdışından gelen 
F.Yıldız yoldaş işlerin kendi dışında kotarıldığı, "merkezin yeniden 
örgütlenmesinin, GM içinde yeni "dengeleri" gündeme getirdiği, 
kendisinin dışlandığı kanısına vardı. 
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Muhalefetinin temel nedeni budur. Eğer iddia ettiği gibi, muhale-
fetinin temel nedeni, GK'lı yoldaşlara alınan tavır olsaydı, Konferans 
kararı, karşısında GK'lı yoldaşların son tutumundan sonra örgütteki 
belirsiz, muğlâk tutumunu değiştirirdi.   

F.Yıldız yoldaş GMK çoğunluğu ile III. Toplantıdan sonra savaş 
tutuştu. GK’nın son tutumundan sonra da “yenildiği” açıkça ortaya 
çıktı. Ama o, sonucu bir  türlü kabullenmek istemiyor.  

F.Yıldız yoldaş III. Toplantı sonrası esas olarak GK ile görüşme-
lerinin önüne engeller koyulursa tanımayacağını söylüyordu. Bu 
sorun sonuçlanıncaya kadar kararla, bu tür görüşmelerin engellen-
memesi doğruydu. Y. örgütte başka bir kararı temel alan itirazlar 
olmadı değil, ama görüşmeler engellenmedi. Aynı dönemde 
F.Yıldız'ın örgüt kararları ve verilen görevler karşısında tutum alın-
ması gerektiği konusundaki doğru, yazılı görüşlerine daha sonra 
değineceğim.  

Aynı döneme denk düşen bu ikili tutumun ''izahını" yapmak da, 
F.Yıldız yoldaşa düşüyor. 

Örgütün iradesini yansıtan konferans kararları ve GK sorununun 
bitmesinden sonra F.Yıldız yoldaş örgütteki belirsiz tutumuna son 
vermeliydi. Bir örgütte demokrasi, azınlık haklarına saygı gösteri l-
mesi kadar, azınlığında azınlıkta kalmayı kabullenmesi ile yerleşir. 
Azınlıkta olmayı kabullenmek, elbette farklı görüşlerin örgütte pro-
pagandasının yapılmasından vazgeçmeyi değil, eylemde birliği 
bozmamayı gerektirir. 
 
B'NİN İDDİALARI VE SON TARTIŞMALAR  

B'nın iddiaları ve son tartışmalara geçmeden önce, F.Yıldız yol-
daşın bağımsızlara yaklaşımını ortaya koymak gerekiyor.  

Yerel örgütteki ayrılıklar sürecinde örgüt dışına düşmüş olan yol-
daşlardan ikisi F.Yıldız''ın ve benim geçmişten tanıdığım ve tavırla-
rını F.Yıldız’ın tutumuna göre belirleyeceklerini söylüyorlardı. 
F.Yıldız Y.Ö’e geldiği günlerden kısa bir süre önce biz bu yoldaşlarla 
tekrar ilişki kurmuştuk.  

F.Yıldız da geldikten sonra bu yoldaşlarla görüşmeler yaptı. 
F.Yıldız’ın da katıldığı İK toplantısında bu yoldaşlara ilişkin şöyle bir 
karar aldık: “Örgütün sistemli ve düzenli ilişkisizsiniz. Bunu kabul 
ettiğiniz takdirde, ona göre istihdam edileceksiniz.”  
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F.Yıldız bu karara çekimser. Neden çekimser olduğunu toplantı-
da açıklamadı. İK'nın bu kararı GK'dan yoldaşlarla ilişkilerin kesildiği 
günlere denk geliyordu.  

F.Yıldız’ın bu karara çekimser kalmasının nedeni TKKKÖ'yü biri-
lerinin çağırılacağı kadar güvenilir bulmaması.  

Örgütün düzenli sistemli ilişkisi olmayı kabul, eden H ve T yoldaş-
lar, ilişkimizin sürdüğü üç ay boyunca örgütün ilişkisi gibi davranma-
dılar. Bu yoldaşların bu tutumlarının esas nedeni TKKKÖ'nün GK 
dan yoldaşlara ilişkin aldığı, son karardı. Yoldaşlara bu süreçte, 
esas olarak da M. Konferansımızın GK dan yoldaşlara ilişkin aldığı 
çağrı kararından sonra, bu tutumlardan vazgeçmeleri için ikna et-
meye çalıştım. Bu dönemde yoldaşlarla F.Yıldız da görüştü. Ne ko-
nuştuğu hakkında bilgim yok ama onların bu bağımsız tutumlarını 
eleştirmediği açık.  

Sonuçta İK yoldaşlara bu tutumlarını sürdürürlerse kendileriyle 
ilişkinin kesileceği kararını aldı. F.Yıldız yine çekimser. Gerekçesi 
belli değil. İlişkileri, bu yoldaşları bir çevre kabul ederek sürdürülme-
sinden yana. F.Yıldız bu karardan sonra ilişkileri sürdürdüğünü söy-
lüyor. Amacı ne, bu yoldaşları örgüte kazanmak mı? Üstelik, bu yol-
daşlardan ikisi “biz tavrımızı F.Yıldız’ın tutumuna göre belirleyece-
ğiz" diyorlar. F.Yıldız’ın amacı bu yoldaşları örgüte kazanmak olsa, 
5-6 ayda onları ikna ederdi. Bu sürede edemediyse, bundan sonra 
mı edecek? F.Yıldız yoldaş için karar kural tanımayacak kadar 
önemli olan bağımsız yoldaşlarla, ilişkinin amacı ne? 

F.Yıldız bağımsız yoldaşlara yedek güç gözüyle baktı. Çünkü 
TKKKÖ’nün kendi tanımıyla "kendisine ne kadar tahammül edeceği 
belli değil." F.Yıldız’ın konferans sonrası kendisine çizdiği çerçeve 
şudur; Son yazısında açıkça belirttiği gibi, karar kural tanımaz tutu-
muyla kendisine, tahammül edilirse, kongreye kadar vaziyeti idare 
etmek, olumlu gelişmeler görürse bağımsızları örgüte çağırmak.  

Bu arada ideolojik ayrılık yaratma hazırlıklarını sürdürmek, yürü-
mezse inceldiği yerden kopar. Koparsa F.Yıldız da yedek güçleriyle 
yoluna devam eder. F.Yıldız neden ayrılmıyordu da böyle - ikili bir 
tutum - sürdürüyor? Nedeni açık: On yıl bir örgütte yöneticilik yap-
mış, yirmi yıllık F.Yıldız’a sorarlar: “Birlikten yanasın da, ortada ay-
rılmayı gerektirecek ideolojik farklılıklar yokken neden ayrıldın?  



BELGELER  7. Kitap                       252  

 

O zaman, en iyisi kendisini attırmak ve gene "birlikçiliğe" devam 
etmek. Son günlerde sık sık "ihracımı neden önermiyorlar" diye,  
haber, göndermesinin nedeni bu olsa gerek. Yoldaş meraklanmasın, 
son yazısında ortaya koyduğu tutumu sürdürürse yeri ve zamanı 
gelince gerekeni yapacağım,  

B'nin ciddiye, aldığım esas iki iddiası; F.Yıldız’ın TKKKÖ’ye gü-
venini yok ettiği. Ayrıldıktan sonra ve dönmek istediğinde bağımsız-
ların yolunu gösterdiği... 

B yoldaşın YÖ'ye gelmeden önce yaşadığı süreçte örgüte güveni 
sarsılmıştı. F.Yıldız’ın GMK çoğunluğuna ve-TKKKÖ’ye yaklaşımını 
görünce, F.Yıldız’a olan güveninin de etkisiyle örgüte güveni yok 
oldu. Bunda örgütümüzdeki olumsuz ortamın ve başka yoldaşların 
da, etkisinin olduğu açık. Ama, B’nin örgüte güveni yok olduğu hal-
de, F.Yıldız ile ilişki sürdürmek üzere ayrılıp gittiği göz önüne alının-
ca, onun bu tavrının esas. F.Yıldız’ın tutumundan kaynaklandığı 
ortaya çıkar. F.Yıldız‘ın son yazısındaki anlattıklarını temel alan (ki 
sözlü olarak' bunların bir kısmını, daha açık anlatıyor) ve F.Yıldız‘a 
güvenen birisinin TKKKÖ den ayrılmasına şaşmamak gerekir. B 
ayrılıp GK' ya gitmeye kararı verdiği zaman F.Yıldız onu GK’ya 'git-
memeye ikna ediyor. Neden? "GK da birlikçi değil" TKKKÖ, ... " o 
zaten birlikçi değil" F.Yıldız, B’ye kararından dönmesi için ikna et-
meye çalışmış mıdır? Mümkün değil. TKKKÖ’ye dön demek ona 
kefil olmak demektir. F.Yıldız da TKKKÖ ye kefil olmaz. 

B'.nin önünde tek yol kalıyor. Bağımsız kalmak. Tabi bu arada 
F.Yıldız’ın yedek güçlerine katılmak.  

Düne, kadar çok iyi bir arkadaş olan B, şimdi "sahtekâr, yalancı, 
hasta". O, yoldaşın deyimiyle de "ruhsal bunalım geçiriyor" diye ilan 
ediliyor. Bir insanın söylediklerini geçersiz kılmanın en kestirme yolu 
onun deli olduğunu ilan etmekle mümkündür. Delinin söylediklerine 
kim inanır? Ama diğer İK üyeleri inandı. F.Yıldız’ı esas kızdıran da 
bu zaten. 

Yoldaşlar, B ayrıldığında bunalım içindeydi. Döndüğünde ise da-
ha, az bunalımdaydı. Ama B, ne ayrıldığında, ne de döndüğünde 
'deli' değildi. B’’ya böyle saldırılmasının nedeni, B’nın F.Yıldız’ın 
hesaplarını, somut biçimde ortaya koymasından kaynaklanıyor.  

B olayı olmasa da F.Yıldız’ın mantığı, bu tür tartışmaları, er geç 
gündeme getirirdi. B’nın iddiaları son günlerdeki tartışmaların nedeni 
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oldu. Bazı yoldaşlar, B’nın F.Yıldız’ın mantığının üzerine oturan id-
dialarını görmememizi istiyorlar. Neden? B... küçük adam ya da 'de-
li', oda olmazsa yalancı, sahtekâr, düzenbaz.  
 
BU NASIL SENARYO?  

F.Yıldız, B’nın kendisini suçlamak için senaryo düzdüğünü iddia 
ediyor. Ve B’nın son yazısındaki "çelişkileri" ortaya koyuyor.  

F.Yıldız B’ya, bir yandan, "Hulki ayrılmakla kolay yolu seçti" diyor. 
Bir yandan da kendisini bağımsızlaştırmaya çalışıyor. Gerçekten 
bunların her ikisi de B'nın son yazısında var. B senaryo hazırlasa 
acaba bu çelişkileri ortadan kaldıracak biçimde bir yazı yazamaz 
mıydı? F.Yıldız, "Benim bu saçmalıkları, yapacak, kadar çıldırdığımı 
mı zannediyorsunuz?" diye soruyor. Hayır yoldaş, senin bu çelişkili 
tutumun çıldırmaktan değil, bir ayağının örgütün içinde, bir ayağının 
dışarda olmasından dolayı.  

F.Yıldız son yazısında diyor ki ; 
"...GK ile ilişkilerin kesilmesinden sonra ben: ben hem GK’lılarla, 

hem de istediğim başka yoldaşlarla görüşeceğimi açıkladım." (Yol-
daşlara Cevap Savunma- F.Yıldız). Aynı sayfanın sonunda daha 
önce başka yoldaşlar tarafından uygulandığını söylediği karar, kural, 
tanımamanın kısmen kendisi tarafından da uygulanacağını açıkladı-
ğını söylüyor.  

Bir de F.Yıldız’ın GK ile İlişkilerin kesildiği toplantıdan sonra yaz-
dığı yazılarda, karar kural ve görev sorununa nasıl yaklaştığını göre-
lim.  

“...Verilen görevi yapmıyorum diye bir kural alamaz. Bu tavır, açık 
ve kesin olarak örgüt anarşizmidir. Elbette verilen görevin doğru 
olmadığı tartışılır. İtiraz edilebilir. Ancak çoğunluk kararıyla bir görev 
verildikten sonra o görevi yapmamak diye bir gelenek Leninist örgüt-
te yoktur ve olamaz. (SGBB-I- F.Yıldız).  

"Ancak buruda ince bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Kararların 
yanlış görülüp karşı olunmasından dolayı, kararları kabul etmeyip, 
uymama, gereklerini yerine getirmeme gibi bir davranışa asla girile-
mez... Leninist partide. Eylem birliği bozucularla yürünemez.” 
(SGBB -III- F.Yıldız) 

F.Yıldız yukarıya aktardığım paragrafın hemen altında ise, "Parti 
olmadığımız için sakın bu kurallar bizime için geçerli değildir sanı l-
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masın. Çünkü biz ülkeler çapında merkezi örgütüz. Parti kurallarını 
adım adım döşüyoruz” diyor F.Yıldız yoldaş, II. III. Yazısını GK’lı 
yoldaşlarla ilişkilerin kesildiği toplantıdan sonra yazdığı; GK’lı yol-
daşlarla ilişkilerin kesildiği üçüncü GMK toplantısında GK’lı yoldaş-
larla görüşmesinin önüne dikilecek 'engelleri, yani kararları, kuralları, 
tanımayacağını açıklamış. Bu toplantıdan sonra da yazdığı yazılar-
dan yukarıya yaptığım alıntılarda da "Görev kabul etmemenin örgüt 
anarşizmi olduğunu, karar tanımama davranışına girenlerle eylem 
birliğini bozucularla, Leninist örgütte yürünemeyeceğini” anlatıyor. 

F.Yıldız’a toplantıdan bu yana karar tanımama tutumunu kısmen 
sürdürdüğüne göre (son yazısında söylüyor), eylem birliğimizi boz-
muyor mu? Örgüt anarşizmini gündeme getirmiyor mu? Aynı dö-
nemde hem bu yanlışlara karşı çıkıp (dün sözlü bugün yazılı, ola-
rak), hem de bu yanlış tutuma uygun "davrandığını söylemek çelişki-
li değil mi? 

Örgütün geçmişindeki, bir kısım kısmi yanlışlıkları genelleştirerek 
F.Yıldız "kararlara kurallara dün başkaları uymuyordu, bugün de ben 
uymuyorum." diyor. Hayır yoldaş bu mantıkla yürüdüğün zaman 
doğru bir yere varamazsın. Bu mantıkla yürümeye devam ettiğin 
sürece de, ilkesizliği, “ilke” edinmek zorundasın. Hiç boşuna başka-
larını "Pragmatik felsefenin etkisinde "diye suçlama,.  

B, son yazısındaki var olan çelişkilerin bir kısmı F.Yıldız’ın bu sü-
reçteki çelişkili tavır ve açıklamalarından kaynaklanıyor. B, 
F.Yıldız’ın etkisinde, kalarak esas olarak da kendi eksikliğinden, 
örgütten :ayrılmakla vb., dönmeye: karar verdikten sonra bu tavrını 
gizleyerek F.Yıldız’dan laf almaya çalışmakla yanlış yapmıştır.     
 
SON GÜNLERDEKİ TARTIŞMALARIN GELİŞİMİ 

F.Yıldız yoldaş, B ile görüşür görüşmez, üç gün içinde tartışmala-
rı YÖ’nün hemen bütününe yaydığımızı söylüyor. F.Yıldız yoldaş 
tarihleri yanlış hatırlıyor. Ve zaman dilimini mümkün olduğunca kü-
çülterek bizim kendisine nasıl “canla başla” saldırıya geçtiğimizi is-
pat etmeye çalışıyor.  

Olay şöyle gelişti: Geri dönüşümün üçüncü günü K yoldaş ve ben 
B ile görüştük, aynı gün F.Yıldız yoldaşla buluşup B’nın kendisine 
yönelik iddiaları olduğunu anlattık. Bu kısa görüşmeden sonra K. 
yoldaşla başka bir şehre gittik ve üç gün sonra döndük, dönüşü-
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müzden iki gün sonra F.Yıldız yoldaşa kendisiyle tartışmak istediği-
mi söyledim.  

F.Yıldız, aramızda geçen konuşmaların bir bölümünü aktardığı 
bu görüşmeden sonra F.Yıldız’ı etkileyebilecek ve onun bu yanlış 
tutumundan dolayı etkilenebilecek üç yoldaşla ve sürekli görüşme 
yürüttüğüm bir yoldaşla ; F.Yıldız’ın mantığını, benimle neden tar-
tışmadığını, B’nın iddialarını, bu tutumunu sürdürürse kendisiyle, 
aynı organda çalışmayacağımı anlattım. Üstelik o ve E.Y. yoldaşla-
rın tartışmalarımızı aktaracaklarını biliyordum. Zaten ben de aktara-
caklarını biliyordum. Ayrıca da F.Yıldız’ın yanlışlarına tavır almaları-
nı söyledim. 

Bu tartışmalardan önce F.Yıldız’la tartışmaya gittiğim gün E.Y. 
yoldaşa kısaca B’nın geri döndüğünü; F.Yıldız’a ilişkin iddiaları ol-
duğunu söylemiştim. 

K. yoldaşla benim ilk görüşmemizden sonra, İK üyesi bir yoldaş, 
F.Yıldız’la B olayını terslenmiştir.  

F.Yıldız, son yazısında kendisine duyurmadan sorunu örgütte tar-
tıştığımda İntibaını yaratmaya çalışıyor. Öyle de olsa, tartışmalara' 
neden, F.Yıldız’a aktaracağını bildiğimiz ve aynı evde kaldığı yol-
daşlardan başlayalım. 

Tartışmamın kaç günde ne kadar yaygınlaştığının hesabını iste-
yen? yoldaşlar yapabilir. Beni esas ilgilendiren F.Yıldız’ın mantığı ve 
tartışmaların içeriğidir. F.Yıldız yoldaş rakamları küçülterek, son 
tartışma olayını büyütmeye, sorunun esasını gözden ırak tutmaya 
çalışıyor. 

F.Yıldız yoldaş, sorunu örgütte tartışmaya başlamadan kendisini 
İK toplantısına davet etsek, seve seve ve de Leninist yöntem olduğu 
için katılacağını söylüyor. 15 yıllık birliktelikten sonra benimle tartış-
mayan ve temsil hakkını verecek kadar kendisine güvendiği bir İK 
üyesini tersledikten sonra, geriye zaten bir kişi kalıyor. F.Yıldız’ın bu 
geriye kalan İK üyesi yoldaşla ilişkileri iyi olmadığına göre, F.Yıldız 
toplantıda kiminle tartışacaktı acaba? Tartışınalar başlamadan İK 
toplantısı olsa sonuç farklı mı olacaktı? Farklı olmazdı yoldaşlar. 
B’nın, iddiaları tartışılmaya başlandığında, F.Yıldız’ın tutumu "Ben 
bu sorunu tartışmam” olurdu. Ya da tartışmalar bir noktada. Sertle-
şir, "toplantı” sona ererdi. F.Yıldız daha önce karşı çıktığı, biçimsel 
resmiyete sığınmaya çalışıyor. F.Yıldız bana "seninle tartışmıyorum" 
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dedikten sonra, F.Yıldız'ın mantığının üzerine oturan B’nın iddiaları, 
(esas olarak da F.Yıldız’ın B’ya bağımsızların yolunu gösterdiği id-
diası) benim açımdan haklılık kazandı. F.Yıldız’ın terslediği İK üyesi 
yoldaşın uyarısına rağmen, bu tartışmaların gerekçe yapılacağını 
bile bile ben "tartışmayı başlattım". Esasında İK üyeleriyle arasında-
ki diyalogu kopararak, tartışmaları F.Yıldız başlattı.  

Bu noktada F.Yıldız’ın bana, '"seninle tartışmam, dünyalarımız 
ayrı” demişse, tartıştığım yoldaşlara ben öyle aktardım. X'.u. ıSö'sle-
rinl kullanmaya çalıştığımı söylüyor »FY bana hangi anlamda "dün-
yalarımız ayrı" demişse, tartıştığım yoldaşlara ben öyle aktardım. 
Ben, "dünyalarımız ayrı'' tanımını kullanmaya çalışmadım. F.Yıldız’a 
tavsiyem, kavramları ve tanımları doğru kullanması.  

“Kısaca F.Yıldız’ın bu tartışmada konuşmalarımızın aktarmadığı 
kısmı şöyle:  

F.Yıldız, "Ben doğru bulmadığım karara uymam" deyince, ben 
"abi son bir buçuk yıl önce doğru şeyler (doğru örgüt anlayışı} savu-
nuyordun" dedim. F.Yıldız’ın cevabı: " O zaman ben savunuyordum, 
başkaları bu kurallara uymuyordu. Onlar (yani kararlar, kurallar - 
A.O.) Leninist örgütte geçerli." Kendisine: "Leninist olmayan örgütte 
(yani TKKKÖ'de) komünistlik adına durmanın hesabını, veremezsin" 
dediğimde, muğlak bir biçimde, "bir örgütün bir anda Leninist olma-
yacağını.,, komünist bir örgütün de süreç 'içinde' Leninist olmaktan 
çıkabileceğini" anlattı. Konuşmamızın özeti bu. Tartıştığım yoldaşla-
ra konuşmamızdan esas aktardığım da 'bunlardır. Her konuda "açık" 
konuştuğunu söyleyen F.Yıldız yoldaş 'son ' yazısında "dünyalarımız 
ayrı" diye başlayan tartışmanın, yukarıya aktardığım kısmını açıkla-
mamış. 

Daha önce de belirtiğim gibi, ben bu görüşmeden sonra 
F.Yıldız’ın mantığını; bu tartışmamızı, B’nın iddialarını yoldaşlarla 
tartışmaya başladım. 

Ben TKKKÖ'yü bu günkü sınırlılığına, ciddi eksiklerine, konferans 
kararlarında, 12 Eylül sonrasının değerlendirilmesine ciddi itirazla-
rım olmasına karşın, bu yanlış ve eksiklerini aşarak, Türkiye ve Ku-
zey Kürdistan Proleterlerine önderlik edebilecek tek örgüt olarak 
görüyorum. F.Yıldız ise Leninist olmayan örgüt olarak. 
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Tartıştığım ve "uzlaşılmasını" isteyen yoldaşlara "Leninist olma-
yan örgüt" bakışı devam ettiği sürece uzlaşmayacağımı söyledim. 
Söylemeye de devam ediyorum. 

F.Yıldız’ın son yazısında muğlaklaştırarak koyduğu bu bakışı, 
devam ederse, "Leninist olmayan örgütte" birlikte olmaktan yana 
olmayacağım. Bu konuda ya da bunları görmezden gelerek uzlaş-
madan yana olan herkesle de mücadele edeceğim. 

Üstelik "açık" konuşan F.Yıldız yoldaşa soruyorum: Konferan'sta, 
"Kurtuluş Platformu adına tek meşru ve Marksist-Leninist örgüt ola-
rak TKKKÖ'nü tanımak koşuluyla" (Konferansın, GK ya ilişkin 'kara-
rından) tanımına nasıl oy verdin? Konferanstan sonra ne değişti de 
TKKKÖ "Leninist olmayan örgüt" oldu. Komünist olmayan bir örgü-
tün komünist olmaktan çıkması için, bazı temel değişikliklerin olması 
gerekmez mi? Sakın "birlikçi olmamak”, “beni kesecekler” falan ge-
rekçelerini tekrarlama. Bu gerekçeler senin için uzun süreden beri 
geçerli, Sen "eceline susamışsın" yoldaş. Leninist olmayan örgüt 
tanımıyla da kafanı giyotinin altına kendin uzatıyorsun ya!  

Pek iyimser olmamakla birlikte, benim önerim kafasını giyotinin 
altından çekmesi. Bu işi beni yalanlayarak da yapabilir. Dileğim tu-
tarlı yapması.  

F.Yıldız beni bu konuda yalanlarsa, yoldaşlardan benim söyledik-
lerimi temel alarak karar vermelerini istemeyeceğim. Ama, 
F.Yıldız’dan konferansta oy verdiği “Kurtuluş Platformu adına tek 
meşru ve Marksist-Leninist örgüt tanımına sahip çıkmasını isteye-
ceğim. 

Biraz başa dönerek K yoldaşla birlikte F.Yıldız’la olan tartışma-
mıza değinmek istiyorum. Bu görüşmeye gidecek olan K yoldaştı. 
Yoksa F.Yıldız’ın son yazısında anlattığı gibi onu İK toplantısına 
çağırmak üzere birlikte gitmedik. Zaten görüşme yerine: ben K yol-
daştan sonra gittim. İK toplantısına çağrı o görüşmedeki tartışmalar 
sırasında gündeme geldi. Daha önce gitmeyi düşünmediğim bu gö-
rüşmeye gitmeden önce E.Y. yoldaşla aynı gün kısa bir görüşmem 
de oldu. EY yoldaş “F.Yıldız ile görüştüğünü ve kendisinin bana olan 
birtakım eleştirilerini anlattıktan sonra, F.Yıldız’ın benimle tartışma-
masına bir anlam veremediğini, tartışabileceğini" vs., anlattı. Ya da, 
ben öyle anladım.  
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Birlikte olduğumuz bir başka yoldaş da F.Yıldız’la görüşmek ist i-
yordu, Hem bu yoldaşa randevu bağlamak, hem de yeniden tartış-
mayı denemek için F.Yıldız’la olan görüşmeye gittim, 

Gider gitmez de yalancılık suçlamasıyla karşılaştım. F.Yıldız’a: 
"Aleyhimde kampanya açtılar, diyormuşsun, ben kampanya açma-
dım" der demez F.Yıldız: "Yalan söylüyorsun" dedi. Peşinden de, 
"Hakkımda, kampanya, başlattığınızı ben değil, başka yoldaşlar 
söylüyor" diye ilave etti.  

Kendisine "3-4 yoldaşla tartıştığımı, ama bunun kampanya olma-
dığını anlatmaya çalıştım. Kendisinin bunu kampanya olarak adlan-
dırsa bile, sorunun esası bazı yoldaşlarla görüşmüş olmaksa, bunu 
reddetmediğimi, zaten bu tartışmalara, kendisine anlatacağını bildi-
ğim- yoldaşlarla başladığımı anlatmaya çalıştım. ,Ayrıca da “olayı 
farklı tanımlamakla yalancı olunmayacağını”, kampanyayı benim 
daha farklı kavradığımı “anlattım”. Diğer tartışmaların çoğu K yol-
daşla F.Yıldız arasında geçti, 

On beş yıl sonra F.Yıldız’ın gözünde birden "yalancı, düzenbaz" 
oldum. Nedeni açık: F.Yıldız’a karşı propaganda yapmaya başladım 
ya, her türlü kötü sıfata layık oldum, Bundan sonra bana bu tür “öv-
güler” dizeceğinde, kuşkum yok: “Ne diyelim, varsın sürdürsün. "Kö-
tü söz sahibini utandırır.” F.Yıldız ahlâki motiflerin öne almadığını 
söylediği son, yazısında dahi ahlaki motifleri ön planda tutuyor. 
Çünkü F.Yıldız’a göre kendisi açık, dürüst yani "doğruluk timsali, 
karşısındakiler yalancı düzenbaz, "sahtekar". F.Yıldız’la tartışmış 
olan yoldaşlar, F.Yıldız’ın sözlü konuşmalarda ahlaki motifleri daha 
çok ön plana çıkardığını bilirler. 

F.Yıldız, "tek bir örgüt üyesi ben bu olayı F.Yıldız’dan öğrendim 
diyemez” diyor. (Yoldaşlara Cevap. Savunmam - F.Yıldız). ...Bu 
sorunları tartışmak için buluştuğumuzda "O" yoldaşa sormuştum. 
F.Yıldız sana B olayından bahsetti mi diye. "O" yoldaş "evet, kısaca 
bahsetti" dedi. Gerçi O yoldaş yazısında sorunu muğlak koyarak 
sanki olayı ilk benden duymuş gibi bir izlenim yaratıyor. Ama benim-
le ve başka yoldaşlarla daha sonraki konuşmalarında, "kısaca" da 
olsa olayı F.Yıldız’dan öğrendiğini reddetmiyor. F.Yıldız feryat ede-
cektir kısaca bahsetmek başka, kapsamlı, anlatıp propaganda yap-
mak başka. Ama son yazısındaki "tek bir örgüt üyesi bu olayı ben 
F.Yıldız’dan öğrendim diyemez"in anlamı, anlatılanın hangi kap-
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samda olup olmadığını değil, böyle bir anlatımın hiç olmadığını ifade 
eder. F.Yıldız yoldaş tartışmayı bizim başlattığımızı, kendisini "kes-
meyi" amaçladığımızı ispat edebilmek için böyle yazmak zorunda. 

Ayrıca FY, yoldaş O yoldaşa hiçbir şey anlatmamış da olsa, ben 
O’ ya görüşlerimi yine anlatacaktım, 
 
F.YILDIZ YOLDAŞ GÜÇ HESABI YAPIYOR 

F.Yıldız, “E yoldaşın benim kolumu kanadımı kesebileceğine ola-
nı güvenini biraz abartmış olması ve buna diğer yoldaşların da 
inanmalarından kaynaklanıyor" (Yoldaşlara Cevap - Savunmam - 
F.Yıldız) Bu tartışmalarda Y örgütteki bazı yoldaşların, büyük olası-
lıkla F.Yıldız’dan yana tavır alacaklarını kestirmek benim açımdan 
zor değildi. Esas olarak da,  örgütteki tartışmalardan pek haberi ol-
mayan, örgütte şu an ilişkisi olmayan Karadeniz kökenli yoldaşların 
çoğunun F.Yıldız’la tavır alacaklarını biliyorum. Ben de kendisine 
F.Yıldız’ın yanlış yaptığını, F.Yıldız’a karşı tavır almalarını, örgüte 
sahip çıkmalarını, anlatmaya devam edeceğim.   

F.Yıldız’ın "kolu kanadı" ne acaba? F.Yıldız’dan yana olabilecek 
güçleri mi? Bana özel güçler gerekli değil. Ama F.Yıldız‘a gerekli. O, 
TKKKÖ'ye ancak böyle geri adım attıracağını sanıyor. Son yazısın-
da sık sık kendisinden yana olanların çoğunluğunu gördükçe "geri 
çark" ettiğimizi” söylüyor olması bu sebepten.  

Hayır yoldaşlar Y örgütün büyük çoğunluğu F.Yıldız’dan yana ol-
sa da ben doğru bildiklerimi savunmaktan vazgeçmeyeceğim.  
 
F.YILDIZ’IN BİRLİK ANLAYIŞI  

F.Yıldız’ın birlik anlayışı çelişkilidir.  
Birincisi; daha önce de belirttiğim gibi F.Yıldız birlik sorununu GK 

somutunda tartıştı, Ve sonuçta yanıldı. Oysa bizim Kurtuluş dergile-
rinde ve Yurtdışında çıkan yayın organımızda yüzlerce sayfa tutan 
birlik ve ittifaklar üzerine görüşlerimiz var. F.Yıldız bunlara karşı mı 
çıkıyor? Hayır. Teori ile pratiğimizin çakışmayan, yanlarımdan hare-
ketle “teorimiz doğru, pratik ise bunun, tersi” derse, bu yolun sonu 
kesinlikle çıkmaza varır. Ya da teorimiz "proleter sosyalist" pratiği-
miz "küçük-burjuva" gibi izahlara. Bu durumda, F.Yıldız’ın bütün 
iddiaları kabul edilse de, sonuç değişmeyecektir. Nasıl olsa, "TK-
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KKÖ çoğunluğu { Bu arada iki ya da bir sözcük okunamamıştır. 
HznN } doğru teoriye aldırmadan 'bildiğini" okuyacaktır.  

İkincisi; F.Yıldız bazı ciddi farklılıkları olan GK’lı yoldaşların örgü-
te gelmelerini, bu farklılıklara rağmen aynı örgüt çatısı altında mü-
cadele edebileceğimizi savunuyordu. Doğru GK’lı yoldaşlarla aynı 
örgütte bu farklılıklara rağmen olabilirdik. Ama örgütümüzdeki yöne-
ticilerin çoğu F.Yıldız’ın son zamanlarda gösterdiği tutumu gösterir-
diyse, bu birlik ya başlamadan biterdi ya da iç mücadeleden dışa 
yönelik mücadele veremez hale gelirdik. Çünkü, F.Yıldız aynı örgüt-
te kendince bazı önemli ayrılıklara düştüğü tüm yoldaş larla diyalogu 
kopardı. Dün GMK çoğunluğu ile, bugün geçmişten beri kendisine 
yakın olan bazı yoldaşlarla. 

Peki yoldaş, "...yukardan aşağıya kadar demokratik hoşgörü, 
eleştiri özeleştiri, ikna- metotları (SGBB – IV - F.Yıldız) diye bahset-
tiğin doğru tespitinin, kendi tutumunla çeliştiğinin farkında değil m i-
sin?  

Yazının başında da belirttiğim gibi, F.Yıldız’ın GMK çoğunluğuna 
güvensizlikten, daha geniş müttefikler arama ve "yalnız kendine 
güven" anlayışı, yer yer örgüt birliğini ve örgütün kollektif' iradesini 
zedelemiştir. Geldiğimiz noktada ise F.Yıldız yoldaş, "birlik" adına, 
ayrılık yolunda devam ediyor.  
 
F.YILDIZ, İDEOLOJİK AYRILIK YARATMA PEŞİNDE  

Bir yıldan fazla süredir yoğun tartışmaların sürdüğü, geçmişimizin 
değerlendirildiği, bu değerlendirmelerin konferans kararlarına dö-
nüştüğü bir süreç yaşadık. Konferans sonrası yazdığı "DEB olayı" 
adlı yazısındaki bazı noktalar hariç (üstelik bu noktalarda FY "kafa-
sının açık" olmadığını tartışarak ikna olabileceğini söylüyor), F.Yıldız 
farklı tezler ortaya koymadı. 

Konferans sonrası ve GK sorununun bitmesinden sonra, F.Yıldız 
geçmiş anti-faşist mücadelenin yanlışlarından, C.K’nın bu sorunu 
yanlış koyduğundan; geçmiş pratiğimizin "küçük-burjuva" olduğun-
dan bahsetmeye başladı. Seçim günlerde; bu, konu üzerine, yazı 
yazma çabasını yoğunlaştırdığını, duyuyoruz. Acele et F.Yıldız yol-
daş, giderayak ortaya ideolojik bir şeyler de koy ki durumunu izah 
edebilesin.  
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Neden böyle söylüyorum. GK’lı yoldaşlar ve Hulki yoldaş yaklaşık 
üç yıldır aralarındaki farklılıkların bu ve benzeri konular olduğunu 
söylerken bunları tartışma; varsa farklı görüşlerini ortaya koyma; 
hatta yer yer GK’lı yoldaşların bu görüşlerine karşı çık; şimdi kalk, 
ideolojik-farklılıklarını ortaya koymaya çalış. Konferans sonrası baş-
layan bugünlerde yoğunlaşan bu çabanın nedeni açık. GK silahı 
kullanılmaz hale geldi. F.Yıldız’a başka silah lazım  

Bunların neler olduğunu F.Yıldız yoldaşın bu konuda yazdıklarını 
hep birlikte göreceğiz. 

CK’nın bu konuya ilişkin yazısında, hatta geçmiş görüşlerimizde, 
bazı yanlışlar bulabilir.  Ama soruna GK’lı yoldaşlar gibi yaklaşma-
dıkça bunlardan farklı tezlere ulaşamayacaktır. F.Yıldız’ın CK’nın 
görüşlerinin bugün TKKKÖ' de etkin olmasına rağmen, TKKKÖ'nün 
CK'dan ya da birkaç kişiden müteşekkil olmadığını, bu örgütte 
CK'nın bazı görüşlerine karşı çıkan hayli yoldaşın olduğunu bilse 
gerek. 
 
FY VE "O" YOLDAŞLARIN YAZILARI ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ  

EY yoldaş yazısında, son dönemde çeşitli yoldaşlarla yürüttüğü 
sözlü tartışmaları özetlemiş, benim -kendisine- 'birkaç defa' anlattı-
ğım temel bir iddiamı atlaması "bir yana, F.Yıldız’la olan tartışmala-
rını anlatmamış. Yoldaşın amacı eğer tartışmaları “tarafsız bir göz-
lemci” gibi aktararak, yoldaşlarımızın tartışmaları kavramasını sağ-
lamak idiyse, bunu, tartışmaların bütününü aktararak, objektif biçim-
de yapmalıydı.  

“O” yoldaş ise, yazısında hem B’ya müsaade ettiniz, bana küfür 
etti diye yakınıyor hem de, çok daha ağır küfürleri bize savurmaktan 
geri durmuyor? Ne yapalım, yoldaşın deyimiyle, “toprağı var ki yeşe-
riyor” ya da “mayasında var ki çıkıyor”. Biz sansürcü başı değiliz 
yoldaş. Her yoldaş, yazdığının konuştuğunun hesabını örgüte verir. 
Sonuçlarına da katlanır. 

Ben "O" yoldaş dahil hiçbir yoldaşıma "bize akıl mı veriyorsunuz" 
gibi bir tavra girmedim. "O" yoldaş beni başkasıyla karıştırmış ola-
cak. 

EY ve "O" yoldaşlar F.Yıldız dışındaki İK üyelerinden özeleştiri is-
tiyorlar. Yoldaşlar, F.Yıldız'ın diğer İK üyeleri ile diyaloğu koparma 
tavrını görmezden gelerek ve sorunu son tartışmalardan ibaret sa-
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yarak, İK'dan özeleştiri istiyorlar. Böyle yapmakla da son tartışmaları 
ön plana çıkararak sorunun esasının arka plana itilmesine neden 
oluyorlar. 

Tartışmaların gelişimini anlatırken de belirttiğim gibi, F.Yıldız di-
yalogu reddettikten sonra, ben sorunu örgütte tartışmaya başladım. 
Yanlış yaptığım kanısında değilim. EY ve "O" yoldaşlar F.Yıldız’ın 
son yazısını dikkatli Okurlarsa göreceklerdir ki, sorun "yanlış" tar-
tışma başlatmak gibi basit bir nedenden kaynaklanmıyor. 
 
SONUÇ 

Yoldaşlar F.Yıldız’ın derdi ne GK, ne de İK. Onun esas derdi, MK 
ile. F.Yıldız, son yazısında geçmiş bir kısım yanlışları genelleştirerek 
kendisinin dün karşı çıktığını, bugün kısmen uyguladığını söylediği, 
kural-karar tanımama tutumuna-haklılık kazandırmaya çalışırken, bir 
yandan da üstü kapalı MK’dan özeleştiri istiyor.  

F.Yıldız yoldaşın tutumu yıllardır süren bireysel tepkinin vardığı 
politik tavırdır.  

 
A. Orhan. 16.07.1984.  
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Yoldaşların DİKKATİNE  
 
Gül Ahmet KARA. 22.07.1984   
  
 
"Yüz yüze kaldığımız sorunlar ne kadar önemli olursa olsun bu 

sorunların çözümünde örgütsel ilke ve kurallara uyduğumuz doğru 
yöntemlerle sorunları çözdüğümüz, örgütümüzün çıkarlarını her 
türden endişenin üzerinde tuttuğumuz taktirde bu süreçten de örgü-
tümüzün güçlenerek çıkacağına inanıyoruz."  

"YİK her türlü kuşkudan ve spekülasyon endişesinden uzak soru-
nun çözümünü istemektedir." (YİK Raporu). 

Raporda belirtildiği gibi olan olabilecek sorunlarımız bu perspek-
tifle sağlıklı çözüme ulaşır. Fakat ne yazık ki bu zamana kadarki 
gelişimde, kişileri kuşkulu bakışa iten spekülasyonların yapıldığını 
görmekteyim. Örgütümüzün çıkarlarını her türlü endişenin üzerinde 
tutmamız gerekiyorsa ki öyledir, buna zemin hazırlayacak tutum ve 
davranışa, başta Rapor’a imza koyan yoldaşlar uymalıdırlar. Bu 
başkalarının uymamalarını gerektirmez kuşkusuz. Fakat onların 
uyması daha bir anlam kazandıracaktır. (örnek olmaları anlamında.) 
Herkesin kendi devrimci sorumluluğunda yürütülecek bir tartışma ve 
soruna sağlıklı çözüm bulabilecek düzeyde, olgunlukta değiliz. Bu 
anlamladır ki, kararlar ve kurallar çerçevesinde tartışmak niyetimizi 
ve tutarlılığımızı ortaya koyacaktır. (Hemen belirteyim: Raporun be-
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lirtmeye çalıştığı gibi olay sunuluş şekliyle de günlük bir sorun değil-
dir. Kökleri derinliklerde ve onun bir uzantısıdır. Çözümünde günlük 
aranmamalıdır. Ayrıca çözümünde; çizilen metot ve yol'un neden 
daha önce yapılmadığını ve kendiliğinden gelişim arz edip, sonra-
dan böylesine (örgüte açılması ve yazılı) tartışma kampanyası açıl-
dığı izah edilmeliydi! “İşin başından beri ve bulunduğumuz noktada 
sorunun boyutlarını bu yazı değil, F yoldaşın bu olaya karşı tavırları 
belirlemektedir.” (YİK Raporu) derken gelişi güzellik mi? Yoksa orta-
ya çıktığı gibi, yoldaşların ilkesizce tutumları ile sorunun çözülebilir 
yolları varken, bunu hayata geçirmeden, örgüte açılmasında mı" 
aramak gerek? Olayın boyutları bir yoldaş tarafından değil, organ 
tarafından belirlenir. Bizim zaten organlı bir kollektif örgütlenmeyi, 
çalışmayı temel almamız bundandır. Fakat yönetici organımız, ilke-
sizce hareket ederse ve bunun açıklamasını yapmadan, bir yoldaşın 
içine girdiği tavrı zaten anlayamaz. Ve bu yaklaşımla da zaten 
mümkün değildir. Sorunu baştan bu şekliyle ve günlük olaymış gibi 
eksiklikleriyle koyuşu, çözümün zaten (çizildiği boyutu ile) sağlıklı 
olmasını engeller. O anlamda yoldaşlar tarafından özüne yaklaşım 
sağlandıysa bu 'bir olumluluktur da. YİK’in dışında da olsa, boyutun 
bu düzeye gelmesi çözümün sağlıklılığına katkılıdır.) 

Sorun, önceki gelişimi ile ele alınmadan sadece Rapordan son-
rasına bırakıldığında, yani: önceki olumsuzluklar yaşansın yaşan-
masın, konuluşundaki eksikliğine vb. rağmen, YİK' in önümüze koy-
duğu biçimiyle çözülecek olsa bile "Subjektivizmden uzakta" yürü-
mek zorundayız. Bu yolda yürümek – yürümemek, yoldaşların niye-
tini ve çözümdeki sağlıklılığı içereceği gibi, başka yoldaşların da 
niyetlerini ön plana çıkarabilir. (Buna önceki yanlışlık da eklenirse 
çık içinden çıkabilirsen!) Bu karşılıklı etkileşim çizilen yol ve izlenen 
yol arasındaki farklılıktan doğacaktır. 

Yoldaşlar, 
İlkeli, kurallı davranma, karara uyup uymama konusunda ayrıca-

lık diye bir olgu söz konusu olamaz. Leninist örgüt anlayışında bu 
yoktur. (O halde, uyma veya uymamanın mutlaka bir açıklaması 
olacaktır veya amacı. 'Öyleyse Rapordaki biçimiyle spekülasyondan 
uzak   çizdiğimiz yolda yürüyelim. 

(Tartışma görüldüğü gibi konuluş şekliyle sürmemektedir. Bunu 
YİK'in görmemesi diye yorumlamıyorum. Yoldaşlar mutlaka işin ne-
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reye varacağını görebiliyorlardı. Ki, zaten ilkesiz kuralsız örgüte ön-
ceki açılım bundandı.) Bunlara başka yazılarımda uzunca değine-
ceğim, fakat kısaca da olsa koyma ihtiyacını, hissettim.) Esas bah-
setmeye çalıştığım, konulan kuralların, çizilen yolun, ihlal edilmesi 
olayıdır. Aşağıda bazılarını yazacağım konuşmalar nerelere gitmeyi 
amaçlamaktadır. F yoldaşın yıpratılmaya çalışılması anlayışını, çizi-
len yola rağmen, gelişmelerin bazı yoldaşlarca bu düzeyde yürütül-
mesi bir kez daha çıkmaza doğru hızla gittiğimizi göstermektedir. Bu 
anlayışa hemen son versek de (ki anlayış sahibi yoldaşlar için) çok 
şeyin değişeceğini zannetmediğimden hatayı yapan yoldaşları 
uyanmak, diğer tüm yoldaşların da bu konuya dikkatini çekmek ist i-
yorum. Her ne kadar sistemli sistemsiz F yoldaşı yıpratmaya yönelik 
bu tür konuşmaların durdurulacağına inanmak istiyorsam da, bunda, 
belirleyici yoldaşların tavrı olacaktır. Hemen belirteyim, bu anlayış, 
şimdi F yoldaş üzerine yöneldiği için böyle koydum. Yoksa hiçbir 
yoldaşın aynısı anlayışla yıpratılmasını sorumluluğum ve Devrimci 
kişiliğim gereği tasvip etmem ve önüne set olmanın ötesinde, saf 
yaratmaya çalışırım.  

Olumsuzluklar içinde gördüğüm bu yoldaşların tavrını yıllar önce-
sinden başka başka arkadaşlardan duymuş ve görmüştüm. Ama o 
yıllar pozisyonumuz ve kavrayışımız farklı idi. Sınırları belli örgüt, 
sınırları belirsiz hareket, üye, kadro, sempatizan ve düzeyimizin da-
ha alt seviyelerde olması vb.) farklı tavır içine girebiliyordum. Bu 
doğrultuda sorumluluğum, bana bu anlayışın bir yoldaş için değil, 
tüm devrimciler için işlememesini engellemeyi düşündürüyor. Örgüt 
içinde metot olarak da bunu yapmanın tek yolu bir yazıyla, örgütü 
kapsayan her bireye duyurmak ve tavır beklemek, nihayet yanlıştan 
vazgeçip, kırılanları onarmak, çünkü daha ileriki boyutta bu anlayış 
sürekli politika olabilir. O zaman zaten hiçbir şey olumlu gitmez.  

- YİK üyesi bir yoldaş (başka bir yoldaşla tartışırken, ki gündem-
deki sorun tartışılıyordu) “YEL kayadan ne alır?” diyor. (Ben de ora-
daydım, ama sadece dinleme durumundaydım.) Evet, kayanın sağ-
lamlığına göre Yel kayadan bir şey alamaz. Kayadan kastedilen 
örgütümüzdü. Ama ‘yel’ nedir? Onu anlayamadım. Benim anladığım 
“yel’, örgütün karşısında, onu zaafa uğratmaya, yıkmaya çalışan 
egemen sınıflar ve tüm örgütleridir. Yoldaşın söylediği “Yel” kimdir? 
Nedir? 
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- Yine aynı YİK üyesi yoldaş diğerine “çukurunun altında bilmem  
……..  neler ‘abi gel, abi gel’ diye kucak açmış, bağırıyorlar, birileri 
de içerden ‘haydi abi, haydi abi’ diyor, bastırıyor . Bırakın adamı 
yahu. Sağlıklı düşünsün” diyor. Abi gel diyenlerden kastedilen “ba-
ğımsızlarmış”, haydi diyenlerden ise muhatabı yoldaş, esas konu” 
Bilmem …… nelerden etkilenen adam kimdir? Ve böylesine etkilerle 
sağlıklı düşünemeyecek düzeyde midir?  

- Başka bir yoldaş (başka bir gün, normal görüşmemizde, sürekli 
görüştüğüm yoldaş) “YİK tutanaklarında FY’nin grup anlayışı, eğilimi 
görülebilir” demişti. Hatta tartışmamız sonunda tutanakları okuma-
mızı ve varsa teyp bantlarını dinlememizi konuştuk. YİK’ten bir yol-
daşa tutanakları ve bantları sorduğumda, “Biz bant kullanmadık” 
dedi. FY’nin tutanaktan grupla ilgili bir şeyi olmadığını söyledi.  

- Başka bir gün iki YİK üyesi yoldaşla sohbette, örgütten uzun 
zaman ayrı kalan bir yoldaşın gelmesi için FY yoldaşın sürekli bas-
tırması anlatıldı. Ancak bu yoldaşın gelmesinden sonra FY’nin yol-
daşı adaylık için önermemesi, yan çizmesi anlatıldı. X yoldaşa bunu 
anlatmanın ne gereği vardı? FY’nin çelişkili (!) tutumu mu vurgulan-
mak isteniyor yoksa X’in FY’ye antipati yaratması mı amaçlanıyor? 
Bunlara başkalarını eklemek bence mümkün ama, bunlar yeterli 
sanırım. Ayrıca olay muhataplarını bulacağı için özellikle isim kul-
lanmadım. 

Bence bunların amacı FY yoldaşı ince hesaplarla yıpratma.  
Açık olmalıyız yoldaşlar, açık. İnce hesaplarla amacımıza bir kez 

iki kez varsak da, devrime varamayız. İnsan kaybetmek çok kolay, 
kazanmak en iyis. Öyleyse kazanmaya bakalım. Zor olduğunu bile 
bile ama BÖYLE HATA DÜZELTTİRİLMEZ (!) İnsan da kazanalım!  
   
 
 EK …….   27. 07. 1984.  
 
YİK Raporu ile başlatılan tartışma kampanyasının getirdikleriyle 

"köklü çözüm bulunma" gibi bir açıklığın olmadığına, fakat buna 
rağmen sorunun örgüte açılmışlığı, ondan önceki (sağlıksız ve ku-
ralsız) gelişimi de bir yana, esas, Rapor’daki belirtilen çerçevede 
soruna yaklaşım ve “çözüm anlayışını” da köklü yapabilecek düzeye 
getirme amacım vardır. Çünkü, spekülasyonlarla, karalamalarla so-
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run çözülmez. Bize bunu yaptırtan anlayış, bir gün, yapanlara da 
dönecek endişesini ve yine bütün yaşanan olayların bu anlayıştan 
sürekli politika kılacağını belirlemek diye düşüncem vardı. Sürekli 
politika olunca da, gideceğimiz yerin Devrim değil, karanlık olacağını 
dile getirmek istemiştim ."Anlayış" diye kastettiğim ise. Raporla gidiş 
yolunu çizmek, fakat o yola uymadan, kestirmeden varacağın hede-
fe ulaşmaktı. Bu doğal olarak bize kendi' aldığımız kararları da çiğ-
nettirir. Raporla örgüte açılmışlığı ve daha önceki gelişim gibi hala 
aynı düzeyde tartışmaların geçmesi ise belirttiğim gibi FY yoldaşın 
yıpratılmasını sistemli veya sistemsiz yapılıyor kuşkusundan öte 
kanısına varmamı beraber getirmiştir. 

Yukardaki bu yazıyı basım için gerekli yoldaşa verdim. Daha son-
ra yoldaş YİK üyesi yoldaşla, kendisinin yazı hakkında konuşmak 
istediğini belirtti. 

Hemen belirteyim, sürekli görüştüğümüz Yoldaşla olan konuş-
mamızda bıraktığım eksiği burada yazdıktan sonra diğer yoldaşla 
tartışmamızı anlatayım… 

Tutanaklı örnekte (sürekli görüştüğüm yoldaşla) koymak istedi-
ğim, fakat eksik bıraktığım yan 

Yoldaş, "FY, bir yoldaşa konferans için, şöyle şöyle tavır karşı-
sında şöyle, böyle böyle tavır karşısında böyle kullanmak üzere 
temsil hakkımı sana veriyorum" demiş. Tabi bu bana anlatan yoldaş 
değil. Öğreniyorum ki, "YİK üyesi K yoldaşmış ki bunu da o konuş-
manın ertesinde görüştüğüm YİK üyesi bir yoldaş söyledi. Sormak 
istediğim: bu bilgi neden yoldaşa açıklanmıştır? Organdaki gelişme-
yi hangi şartlarda başka organlara veya hangi üyelere açarız? Sor-
mak istediğim bunlar.  

Gelelim YİK üyesi, yoldaşla tartışmamıza: Yoldaş, “yazıyı erken 
yazdın, en azından bizim yazıları bekleseydin, bunlar iz bırakır; an-
latmak istediğim bunlar değildi.” . "Yıpratılmaya" kuşkun mu, kanın 
mı var vb." dedi. Ben de "Çizilen yolun ihlalinden" bahsettim, "Yan-
lışlığını vurgularken, açıklama yapılmasını istediğimi söyledim. Yol-
daş "Ben zaten srf verdiğin iki örneği yazımda açıkladım",  üzerine 
ben "tesadüf oldu" dedim. Yoldaş "Yel kayadan ne alır? tanımında 
kaya’dan FY yoldaşı, yel’dense kendilerini kastettiğini" söyledi. Ben 
de "Öyleyse bunu da yazarsın" dedim.  
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Şimdi çok emin olarak şunu söyleyebilirim ki: Rapordan önceki ve 
şimdiki yazılı gelişmenin dışındaki tüm çabalar FY yoldaşı yıpratma-
dır. Bu, benim kanım. Zaten yukardaki yazımda "yoldaşlar böylesi 
konuşmalar kuşkulu yaklaşıma iter" demiştim. Önceki ile şimdikinin 
birleştirilmesinden de kanımı, ima etmiştim, ama açık yazayım bu 
benim" KANIM. Yanılmam diye bir şey yok. İknaya açığım ve yanıl-
dığımı belirtirim, Fakat adım gibi eminim böylesi yaklaşımlar konuş-
malar bizi sorunun sağlıksız çözümüne götürür. Bir an önce bu an-
layıştan da vazgeçmezsek, yoldaşların neden böyle konuştuklarının 
niyetini anlarız. Ama iş işten geçmiş olur. Tabii ki örgüt için.  

İz kalmaya gelince: Açıklama inandırıcı olacaksa hiç bir iz kal-
maz. Eğer yazıyı yollamazsam benim ve inanıyorum başka yoldaş-
ların da içinde iz kalır. Çizilen yoldan başka yoldaşların gittiği yol 
bence, (kuşkumdan ve kanımdan ötürü) doğru yol değildir. 

Bildiğim doğru yola davet ve yoldaşların dikkatini çekmekse be-
nim sorumluluğum gereğidir. 

"NOT: Gecikmeden ve gelişmede etkili olması anlamında müm-
künse en kısa zamanda basılıp dağıtılması." 
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F. YILDIZ SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞ 

 
Salim ONUR, Azim KORAY, Savaş İLKEN, Emin GÖKÇE, S.Kemal 
YAVUZ, K. ALİ.   Ağustos, 1984 

 
 
“Suçlu olan, ... kaçınılabilir bir savaşı hazırlayandır ...ve  kaçını l-

maz bir savaşı ihmal edendir.” – MARTİ -  
 
YİK'nın Haziran 84’te yaptığı olağan toplantısında aldığı kararlar 

çerçevesinde FY yoldaşa yönelttiği, 
" l- Örgütümüzün ilke-kural ve kararlarına aykırı davranışlarda bu-

lunmanızın ve ayrıca örgütümüzün niteliği ile örgüt içindeki kendi 
konumunuza ait hususlardaki endişe verici beyanlarınızın nedenle-
rini" açıklayınız.  

2- Tek yanlı olarak YİK üyeliğini askıya almanızın ve sorunu gö-
rüşmek üzere YİK'nin toplantıya çağrı kararını tanımamanızın anla-
mını ve nedenlerini açıklayınız”  

biçimindeki sorularla birlikte, Yerel Örgütümüzde FY eksenli bir 
yazılı tartışma başladı. Bu tartışma kaçınılmaz idi ve onu zorunlu 
kılan zemin FY yoldaş tarafından hazırlanmıştı. 

M-L bir örgüt içerisinde değişik anlayışlar şekillenebilir ve bu an-
layışlar, örgüt içerisinde olabilecek en geniş etkinliğe sahip ola-
bilmek için, hatta örgütün işleyiş ve çalışmalarına yön veren anlayış 
haline gelebilmek için mücadele edebilirler. Örgüt içi tartışma süreci 
yer yer, tek tek üyelerin kişisel esasta şekillenen iddiaları üzerinde 
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de yükselebilir. Ancak, ML bir örgütün sınırları içinde şekillenen mü-
cadeleye yön veren, bu mücadeleyi gereksiz ve zararlı olmaktan 
alıkoyan esas olarak M-L örgütün nihai hedef ve amaçlarına ulaş-
mayı kolaylaştırıcı, tartışma/mücadele sürecini, değişik anlayışların 
olumlu yanlarını alıkoyma anlamında sentezleyici kılan bir takım ilke 
ve kurallar vardır. Bu ilke ve kurallar örgütün temel yönetsel ilkesin-
de, M-L örgütte Demokratik Merkeziyetçilikte ifadesini bulurlar. De-
mokratik Merkeziyetçilik ilkesi, örgüt içi demokrasinin her yanıyla 
gelişmesini sağlar, örgüt üyelerine, örgüt organlarında, örgüt kongre 
ve konferanslarında ve örgüt basınında, örgüt politikasını ve eylem-
lerini özgürce tartışma, örgüt organlarına seçme ve seçilme olanağı 
verirken, merkeziyetçilik, sıkı bir örgüt disiplini ile örgüt kararları kar-
şısında bütün üyelerin tek bir üye gibi davranmasını, organların 
uyumlu ve koordineli çalışmasını sağlar. 

Dolayısıyla, örgütsel işleyişin demokratik ve merkeziyetçi yanları 
'birbirleriyle çelişmez, ayrı ayrı üyelerin yetenek, bilgi birikimi ve giri-
şim güçlerinin merkezileştirilip, sentezlenmesiyle, "üye sayısından 
on misli, yüz misli fazla güce sahip" (deyim Lenin'in) uyumlu örgüt-
sel çalışma gerçekleştirilmiş olunur.. 

Açıktır ki, sağlıklı bir örgütsel işleyiş, Demokratik Merkeziyetçilik 
(DM) ilkelerinin her bir üye tarafından iyice kavranması ve örgüt saf-
larında yerleşmesiyle mümkün olacaktır. DM'nın bir bütün olarak 
kavranmaması ya demokrasi yanının abartılarak demokratizme, 
özgürlükçülüğe düşülmesi; ya da merkezi yanın abartılması ve bü-
rokratizme düşülmesi sonuçta DM‘nin uygulanışında biçimciliğe va-
racak, DM platformu çeşitli anlayışlar tarafından zedelenebilecek 
hatta delinebilecektir. Esas olan DM yönetsel ilkesinin Lenin tarafın-
dan geliştirilmiş ve tüm komünist örgüt lenmelere malolmuş biçimiyle 
kavranması ve uygulanmasıdır. 

Özellikle bizim gibi demokratik geleneklerin, kurumların yeni yeni 
şekillenmeye başladığı örgütlerce, Lenin'in deyimiyle, "demokrasinin 
parti' zararına kullanılmaması "hususuna daha bir önemle dikkat 
edilmelidir. 

FY yoldaş, Ekim-83 tarihli GMK içi görev bölüşümünün yapıldığı 
ve GK-Kurtuluş örgütüyle ilişkilerin kesilme kararı alınan GMK top-
lantısı sonrasında yayınlanan deklarasyona yazdığı muhalefet şer-
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hinde, kendi tabiri ile "GMK çoğunluğunun anlayışından" farklı bir 
anlayışı savunduğunu ifade etmişti. 

"Ben, deklarasyonun tam aksine bu toplantıda ve hâlâ diyorum ki, 
yoldaşlar, 'GMK'mızın çoğunluğu yanlış ve çok tehlikeli bir anlayışta 
birleşmiştir. Hep beraber bu anlayışın karşısına dikilin ve geri püs-
kürtün. Eğer bunu başaramazsak yolumuz aydınlık değil, tam aksine 
karanlıktır...” 

FY Yoldaşın "Yoldaşlara Cevap ve Savunmam" başlıklı yazısın-
dan öğrendiğimize göre FY yoldaş, muhalefet şerhini yayınladığı 
tarihlerde yalnızca anlayışındaki ayrılığı ilan etmekle kalmamış, o 
güne kadar sürdürdüğü Leninist örgüt kurallarına uygun davranma, 
gayretinden de vazgeçerek, anlayışı doğrultusundaki mücadeleyi 
Leninist olmayan yöntemlerle örgüt İçindeki yönetsel ilkenin bağla-
yıcılığından kurtularak, yani karar-kural tanımayarak sürdürme tavrı 
almış.  

"Merkezin GK ile ilişkileri kestiği toplantıdan sonra ise , önceki 
yazılarda belirttiğim ve şimdilik fırsat bulup yazamadığım neden-
lerden dolayı, benim tavrımda bir dönüm noktası olmuştur... Bu top-
lantıda GK ile ilişkilerin kesilmesinden sonra ben; ‘ben hem 
GK’lılarla, hem de istediğim başka, yoldaşlarla ... görüşeceğimi, 
bunun önüne dikilecek hiçbir engeli tanımayacağımı" açıkladım. Ve 
öyle de yaptım." 

… ve bilinen gelişmeler, FY Yoldaş, DM anlayışına ters davra-
nışları ve ayrıca irdeleme konusu edilmesi gereken anlayışı nede-
niyle “Yalnızca kaçınılması mümkün olan mücadeleyi hazırlamakla 
kalmadı. Davranışlarını ifrata vardırması ve bir örgütsel bunalıma 
yolaçması ile birlikte anlayışıyla ve karar-kural tanımazlığıyla müca-
deleyi TKKKÖ Üyesi olmayı bir onur sayan, her olumsuz durumda 
örgütüne sarılmayı görev bilen, “örgütsel sorunlar, örgüt sınırları 
içinde, örgütsel işleyiş kuralları çerçevesinde, eylemde birlik ilkesi 
zedelenmeden çözülür” bilinciyle donanmış örgüt üyeleri açısından 
kaçınılmaz hale getirdi.  

Sonuç çıkarabilmek için kâhin olmaya gerek yoktu. GMK içi görev 
bölüşümüne tepki, GK'nın kesilmesine isyan ve süreç dört başı ma-
mur bir “salto mortale” ile tamamlandı ... 

“ … iyi, kötü on yıla yakın bir zamandır bir örgütün içinde müca-
dele verdik. Gelinen noktada ise, artık aynı örgütte mücadele sür-
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dürme olanakları ortadan kaldırılmıştır. Bundan sonra da bu toprak-
larda ayrı örgütlerde mücadelemizi 'sürdüreceğiz." (TKKKÖ Y İli 
İK'sına ve MK’sına başlıklı yazı.)  

FY yoldaş, "ölüm Parendesi"nin sıcaklığıyla artık rahat ve bah-
tiyardır; ama kaçınılmaz acıyı, sözünü ettiği ayrılığının nedenlerini 
içeren uzunca deklarasyonu gerçekten Türkiye ve K.Kürdistan pro-
letaryası ve halklarına ulaştırma imkânı bulunca, duyacağı açıktır. 

FY yoldaş, örgütümüzde gerçekten farklı 'bakış ve anlayışların 
savunucusu idi. Birlik "konusundaki bakışını, TKKKÖ konferansı 
kararlarıyla bağlantılı olarak geçmişin değerlendirilmesi, anti-faşist 
mücadele ve proletaryanın misyonu konularındaki bakış ve anlayış-
larını tartışabilmek için yazacağı uzunca yazıları beklemek gereke-
cek; ama bir diğer sorundaki, - örgütsel işleyiş, örgütsel işleyişte 
temel yönlendirici ilke, Demokratik- Merkeziyetçilik, disiplin- bütü-
nündeki bakış ve anlayışını bugüne kadar savunduklarıyla daha da 
öte uyguladıklarıyla tartışmak ve anlayışının adını koymak, mümkün 
ve zorunlu.  

Kollektif çalışma, örgütsel işleyişin en önemli ilkelerinden biridir. 
Genel olarak kollektif çalışma örgüt çalışmalarının, gerçekten de-
mokratik platformda şekillenmesi, örgütün yönetiminde de kollektiflik 
yasasının gözetilmesidir. Böylece her bir üyenin yeteneği ve girişim 
gücü tek bir girişim gücüne, tek 'bir' örgütsel yeteneğe dönüştü-
rülmüş olunur. Örgütsel' çalışmada azınlık, çoğunluğun kararlarına 
uyar. Örgütsel çalışmaya "çoğunluğun kollektif iradesi yön verir. 
Özel olarak organsal çalışma da kollektiflik esasında şekillenmek 
durumundadır. Bir insan ne kadar yetenekli ve yeterli olursa olsun, 
sorunların çözümünde bir takım ayrıntıları veya önemli noktaları 
gözden kaçırabilir, yorumlamada yanlışlara düşebilir. Kuşkusuz aynı' 
sorunun bir kaç kişi tarafından gözden geçirilmesi üzerinde tartışıl-
ması, yani yanlışa düşmeyi azaltacak, daha doğru yorumlar şekille-
nebilecektir. Kararlar da organ içi tartışmaların ve çelişkilerin ürünü-
dürler. Karşıt düşüncelerden, tartışmalardan oluşan süreç, bir orga-
nın üyelerinin doğruyu yakalamış olsalar da olmasalar da ya birlikte 
ya da çoğunlukla bir sonuç üretmelerini sağlar. Şekillenebilecek 
sonuca katılmayan kişi, tartışma sürecinde yoldaşlarını ikna etmeye 
çalışmalı, iknaya açık olmalı, gerekirse çıkan karara muhalefet et-
melidir ama Leninist kollektiflik ilkesinin olmazsa olmaz bir koşulu 
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vardır, çoğunluk tarafından alınan bu karara azınlıkta kalan kişi veya 
kişiler uymalıdır. Aksi halde alınan kararın hayata geçirilmeye baş-
landığı andan itibaren, karar yalnızca uygulanacağı somut durumun 
çıkaracağı güçlüklerle yeni bir çelişki süreci içine girmez, kendisini 
doğru bulmayan organ üyesinin engelleriyle de mücadele etmek 
zorunda kalır. Oysa karar şekillendiği andan itibaren uygulanmaya, 
yaşama yön vermeye başlamalıdır. Merkeziyetçilik budur. Sözünü 
ettiğimiz süreç, örgüt üyeleri, alt organlar, varsa 'kararı alan' organ, 
içinde karara muhalif kişi açısından disiplin olgusunu ön plana çıka-
rır. Karar karşısında bütün üyeler, tek bir üye gibi davranırlar, savaş 
örgütü harekete geçer. 

Kollektif çalışmaya dair bu söylenenler FY yoldaşa yabancı, onca 
kabul edilebilir olmayan belirlemeler değildir.  

"Yanlış gördüğün tasarrufun önlenmesi için tek metot, onun ikna 
yolu ile karar dönüşmesini önlemektir. Değiştirilmesi için de aynı 
metot geçerlidir. Yanlış gördüğün tasarrufların önlenmesi ve değişti-
rilmesi şartları tüzükte belirtilen oyların sağlanmasıyla olur. Yoksa 
yanlış gördüğün tasarrufların önlenmesi için ben istifa ediyorum, ben 
bunu yapmam, veya bu tasarrufa karşıysan karara uymasaydın, gibi 
davranışlar, belki bir örgüt anlayışı olabilir ama Leninist örgüt anla-
yışı asla olamaz. (abç) (SGBB-II)  

FY yoldaşın SGBB-II yazısının "Giriş" bölümündeki genel anlam-
da ele alınınca bu son derecede doğru belirlemelerin ayni zamanda 
bir özel duruma atfen yazıldıklarına kuşku yok, Bu özel durumu ne 
derece ifade ediyorlar tartışması bir yana, bu özel durumun yanlışlı-
ğından FY yoldaşın çıkarması gereken biricik sonuç örgüt kuralları 
çerçevesinde yanlışa karşı mücadele etmek sonucu iken, bakın, o 
ne yapıyor ve yazıyor, üstelik yıllar sonra.  

" Bir karar önergesi tartışılıyor ve bir üye kalkıp "ben böyle bir ka-
rara uymam" diyor. Buna rağmen bu karar oy çokluğuyla alınıyor. 
Elbette buna rağmen, bu kararı almak hakkıdır ve alabilir ama bir 
şartla; bu kararı daha bir ince eleyip sık dokuyarak ve bu üyenin çı-
karacağı bütün engelleri göze alarak." (Yol.Cev.ve. Sav.sy.4)   

Yoldaşa devamında zımni biçimde, “beni kesmeyi göze almıştı-
nız”, daha da sonra açıkça “niye kesmiyorsunuz, on kere kesmeliy-
diniz” diyor. Son soruyu daha sonra biz de soracağız; ama yoldaş 
önce şu soruyu sormamıza izin versin; Aynı davranışı Leninist ol-
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mayan davranış diye değerlendiren bir anlayış, nasıl "ben böyle bir 
karara uymam” diyebilir. Doğrusu önce tüzüğün bağlayıcılığını red-
detmek değil midir? Leninizm’e göre öyledir; ama bu nokrada Leni-
nizm’le pek uğraşmamak gerekir (!) 

Yine FY yoldaş, Merkez tarafından atanan İK'ların bileşimlerine, 
genel konferansa İK temsilcilerinin katılması biçimindeki kararlara 
imza atıyor ama imzasının özeleştirisini vermeden daha sonraki 
şartlarda bu kararları doğru bulmuyor, 

TKKKÖ konferansında, DEB konusunda "halt ettim" , "iknaya 
açık değil, muhtacım" deyip, konferanstan döner dönmez DEB ola-
yını savunan bir yazı kaleme alıyor. 

"Y.C.ve S" başlıklı yazısında, "Örgüt içi mücadelelerde en belirgin 
ilke, eylemde birliğin bozulmamasıdır” ve "evet ben bir kısım kararla-
ra uymayacağımı söyledim" cümleleri de yine yoldaş tarafından aynı 
sayfaya alt alta yazılmıştır.  

Kuşkusuz, Leninist bir örgütün üyesi kararlara uymak istemeye-
bilir. Bu onun disiplin özelliğiyle ilgili bir sorundur; ama kararlara 
uymamaya başlamadan önce başka bir şey yapar, örgüt üyeliğinden 
istifa eder. Tabii FY haklı, tersi olursa Leninist bir örgüt de kararlara 
uymayan üyesini cezalandırır. 

FY yoldaşın kişisel fayda temelinde şekillenen ilkesizliği ve “anla-
yışsız muğlaklığı o derece de ifrata varmış ki", önce kararlara uy-
mam diyor, öyle de yapıyor sonra hakkımda propagandaya erken 
başladınız diyor istifa ediyor. On defa kesilmeyi hak etmiş birinin, 
olumsuz propagandadan bu denli yakınmasının başka nedenleri 
olsa gerek. 

.Bu kadar yeteri!  
FY yoldaşa ait yukarıdaki çelişkili ifadeler, Leninizmi dahi, anlık 

ve kişisel faydalar üretiyorsa savunulan, değilse, bizden uzak olması 
gereken ideoloji olarak tanımlayan anlayış pragmatizmin, kesin ve 
sağlam ilkelere sahip olmamanın, örgütsel sorunlarda oportünizmin 
ifadesidir. En kısa zamanda bir kenara bırakılması gerekir.  

Komünistler her bir olaydan, süreçten dersler çıkarmasını ve bu 
derslerin ışığında geleceği karanlık olmaktan alıkoyan adımlar at-
masını bilen insanlardır Dolayısıyla bir anlamda zorunlu sonuçlarına 
varmış görünen bu tartışma sürecinden de gereken dersleri almak 
görev olmaktan öte zorunluluktur.  
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Açıktır ki FY sorunu yalnızca İK'nın üç elemanı ile FY yoldaş ara-
sında şekillenen ve taraflar edinen bir sorun değil, tüm örgütümüzü 
ilgilendiren bir sorundur. Ancak, tartışmanın doğrudan muhatabı gibi 
görünen YİK- (YİK diye tanımlamak mümkün, çünkü FY yoldaş, ya-
zılı tartışma başlamadan YİK üyeliğini askıya almıştı) gerek tartış-
manın önce yerel örgütümüze, sonra bütün örgüte maledilmesi ko-
nusunda birtakım eksiklikler ve yanlışlar yapmıştır. 

Öncelikle YİK, yazılı tartışmayı başlatan iki sorunun yarattığı ze-
minde sürdürmeyi başaramamış, yazılı tartışmayı, içine mektup bı-
rakılıp gidilmesi gereken ve gelecek cevabın hiç önem taşımadığı 
bir şikâyet kutusu olarak gören yoldaşlar tarafından zeminin çarpı-
tılmasının önüne geçememiştir. Dolayısıyla uzunca bir süre hatta, 
hâlâ asıl sorun tali kalmış, “YİK sorunun örgüte açmakla yanlış mı 
yaptı doğru mu yaptı?” biçiminde çok fazla anlamı olmayan bir esas 
tartışmanın eksenini oluşturabilmiştir. Kuşkusuz arandığında YİK’in 
sorunu örgüte zamansız açmasının haklı nedenleri bulunabilir, var-
dır da; Yerel konferans kararıyla birlikte her bir YİK üyesinin diğeri 
hakkında propaganda yapabilme hakkını kullanması gibi deşifras-
yonla ilgili bir durum olmadığından üyelik hakkını kullanıp, örgütü 
ilgilendiren bir sorundan örgütü haberdar etme gibi, ama Leninist bir 
örgütün kararlarına isyan eden bir üyesini cezalandırmama gereksiz 
hassasiyetini gösteren YİK, FY yoldaş ile ilgili açıklamalara bir organ 
kararına dayanarak başlama hassasiyetini gösterip, sorunun aslının 
gözden kaçırılmaya çalışılması çabalarına malzeme vermeyebilirdi.  

Ayrıca ve en önemlisi, kararlara uymayacağını söyleyen, öyle de 
yapan, - işte organ üyeliğini de askıya aldım-diye devam eden, iş 
inada binmiş gibi, -atsanıza, on kere atmanız gerekirdi diye Leninist 
olmayan tavrını sürdüren bir üyesini YİK’in cezalandırmamasıdır. 

Yoldaşlar, Leninist ilkeler kurallar ve onların ışığında şekil lenmiş 
olan tüzüğümüz örgütsel işleyişimize yön vermek, pratikte ete kemi-
ğe bürünmek için vardırlar. Anlık çıkarlar, faydalar için, hele hele 
demokrasi adına tüzüğümüzü canımız istediğinde uyacağımız, hü-
kümlerine kan ve can vereceğimiz, canımız istemediğinde uymaya-
cağımız bir belge derekesine indirmek en azından, her hal ve şartta 
örgütüne sarılmayı görev bilmiş, disiplin özelliğini vazgeçilmez bilen 
yoldaşlara saygısızlık olacaktı. Yüzlerce badireden sonra tekrar ba-
şa dönmek anlamsızdır. Kimsenin örgütümüze SİSYPHOS'un çile-
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sini ( 20 ) çektirme hakkı yoktur. Açıktır ki, örgütsel işleyişte tüzük 
hükümlerini uygulamak, " tüzüğe uy ! " çağrısını yapmanın da ön 
koşulu olacaktır. 

Şöyle veya böyle, örgütümüz olumsuz bir süreç daha yaşamıştır. 
Bu süreçten gereken derslerin alınamaması, süreci daha da anlam-
sız kılabilir ancak.       
 
Salim ONUR, Azim KORAY, Savaş İLKEN,  
Emin GÖKÇE, S.Kemal YAVUZ, K. ALİ.    
 
Ağustos, 1984 
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SORUNUN ÖZÜ NEDİR? NE DEĞİLDİR?  

 

M.ARIKAN. 11.08.1984   

 

Yoldaşlar, 

İlk yazımda sorunun özünün ne olduğunu anlatmaya çalışmış, 
ikinci bir yazı ile ne olmadığını anlatmaya çalışacağımı, şahsıma ve 
İK’ya yönelik iddialara ve sorulara cevap vereceğimi belirtmiştim.  

Özellikle şunu ifade etmek isterim ki seviyesizce yapılan polemik-
lere belli bir seviyede kalıp cevap vermek çok zordur. Özü küfür ve 
çamur atma olan yazılara nasıl düzgün cevap verilebilir ki? Kendimi 
zorlayarak da olsa, aynı çizgiye düşmeden cevap vermeye çalışa-
cağım.  

Yaşadığımız sorun Haziran 1984 İK raporu ile yerel örgüte açıl-
dığında üç yoldaş (M.Ü.Oktay, E.Yılmaz, F.Yıldız) peş peşe hemen 
yazı yazarak ilk yazımda açıklamaya çalıştığım sorunun özünün 
üzerinden atlayarak ve onu çarpıtarak, sorunun özünü esas olarak 
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şöyle koydular. “Ama İK sorunu önce olayın direkt muhatabı olan FY 
yoldaş ile tartışmadan örgüte açtı. Bu davranış ML kuralları ile bağ-
daşmaz. İlkesel yanlış yaptı. Bu FY yoldaşa karşı kampanya ve ze-
min yoklamasıdır. Özeleştiri verilmelidir.” İşte net ifadeler.  

“YK’mız eline geçirdiği bu fırsatı değerlendirmek için paldır-küldür 
“kamuoyu oluşturma”, “kamu oyu yoklaması” ya da “anti-FY ‘Kam-
panya” başlatmıştır. Önce seçilen yoldaşlarla işe başlanmış, giderek 
sorun üç-beş gün içinde sempatizanlara kadar ulaştırılmıştır. Bu 
muazzam beceriyi İK tarihinde sanıyorum ilk kazanmıştır.” (M.Ü.O. 
Sh.1)  

“FY7a karşı YİK’i oluşturan yoldaşlar her ne kadar da “B yoldaşın 
yazısını kendimize temel almamaktayız” demektelerse de, bu yazı 
temelinde FY’a karşı açık ve resmen ilan edilmemiş bir kampanya-
nın en yakın şahidi benim.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Olay budur. Şimdi hiçbir YİK üyesi aksini iddia etmemelidir. Doğ-
ru çözüm bu mantığın ciddi bir özeleştirisinden geçecektir. 
(E.Y.Sh.1) 

“Eğer böyle bir propaganda ve nabız yoklamalara girmeden önce 
bana bunu önerselerdi –ki Leninist yöntem budur- elbette bunu seve 
seve, daha doğrusu Leninist yöntem olduğu için kabul etmeme 
mümkün değildi. Hatta bundan sonra bile bu yaptıklarını açıkça ba-
na söyleseler ve bunu yanlış görüyorlarsa özeleştirisini yapsalar, 
doğru görüyorlarsa doğruluğunu savunup, yalanlarla manevralarını 
bu kadar açık etmeselerdi, ben bu tavıra gene girmezdim.(FY. 
Sy.6.) 

Evet yoldaşlar, üç yoldaş da sorunun özünü böyle koyuyorlar. 
Gerçekle ilgisi'yok,  ama bir an için aynı mantık içinde kalalım. So-
runun FY yoldaşla tartışılmadan örgüte açıldığı iddiasına ilişkin ta-
rihleri belirten belge Haziran 84' İK raporudur. FY ile İK üyelerinin 
diyalogu FY tarafından kesildikten sonra, örgütteki belli sayıdaki 
yoldaşla sorun tartışılmıştır. (Nedenlerini aşağıda açıklayacağım). 
Bu olayın üzerinde fırtınalar koparılmaktadır. Esasında bulanık suda 
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balık avlanmaya çalışılmaktadır. Bulandırılan suyu durultmaya tek 
soru yetecektir. 

Sorunun açıldığı yoldaşlara ne anlatılmıştır? 

Evet yoldaşlar, ne anlatılmıştır? Kimse bir şey söylemiyor. Ne-
den? Herhalde yoldaşların işine gelmiyor. Şimdi FY yoldaşın yazı-
sından iki alıntı yapalım:  

“Aynı biçimde H ve T yoldaşlarla ve B ile ilişkilerin kesilmesine 
rağmen, ben ilişkilerimizi sürdüreceğimi söyledim ve sürdürdüm.” 
(FY sy.10)  

"B ayrılıp GK’ya iltihak edeceğini söyledikten bir gün sonra bana 
"senin karar ve örgüt hakkında yapacağın değerlendirmeyi bekleye-
ceğim. Eğer sen yanlış değerlendirme yaparsan ben ne yapacağımı 
bilirim" gibi "laflar etti. Bunun üzerine kendisine "benim değerlendir-
memden sana ne ben kendi düşündüğüm gibi hareket ederim, sen 
nasıl biliyorsan öyle yap, benim tavrım ve kararım seni ilgilendirmez. 
Sen ister GK’ya git, ister tek başına kal, ister H ile (bağımsızlar - 
M.A) görüş, konuş ve onunla kal, beni hiç ilgilendirmez” dedim. 
“Eğer GK’yı arıyorsan, bende H’nin telefonu var, sana vereyim, on-
larla randevu bağla, istiyorsan H’i (“bağımsızlar” – MA) gördüğümde 
söyleyeyim onlarla konuş, bir daha böyle şeyler duymayayım dedim. 
Sana güle güle” dedim.  

Evet yoldaşlar, şimdi soruyorum, sorunun anlatıldığı yoldaşlara 
yukarıdaki ifadelerin kapsamı dışında ne anlatılmıştır? Cevap vere-
yim: HİÇBİR ŞEY. Gene FY yoldaştan devam edelim:  

“Ben bunu ne örgüt kuralları ve ne de Leninizmi zorlamadan açık 
açık ismini koyarak yapmaktayım. (a.ç.F.Y. sh. 4).  

Ben bunlara gerekçe aramıyor, aksine bunların Leninist örgüt ku-
rallarına uygun olmadığını açıkça söylüyorum. (FY. S.10.)  

Şimdi soruyorum, FY yoldaş- "ben bunları açık açık yaptım, her-
kes biliyor gizlemedim, yaptıklarım “Leninizm’e aykırı şeylerdir" di-
yor. O zaman İK. Herkesin bildiği şeyleri bir kere daha herkese an-
latmış, olmaz mı? O zaman bunların "zemin yoklaması", "aleyhte 
propaganda", "kamuoyu oluşturma" ile ne ilgisi var. Herkesin bildik-
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lerini tekrardan ısıtıp sofraya sürmenin “zemin yoklaması", "aleyhte 
propaganda", "kamuoyu oluşturma" için ne yararı olur? 

İşte yoldaşlar soruların cevapları, bulandırılan suyu iyice durultur. 
Yoldaşların mantığı içinde kalarak ve kendi yazılı belgelerine daya-
narak söylüyorum bunları. Şimdi yine soruyorum İK'dan neyin öze-
leştirisini yapmasını istiyorsunuz? Alemin bildiğini "niye FY yoldaşla 
tartışmadınız, niye millete anlattınız?” demenizin ne amacı var? Zor-
lamayın yoldaşlar, zorlamayın, bu mızrak o çuvala sığmaz.  

Şimdi tekrar gerçeğe dönelim. Aslında gerçek şu: FY yoldaş yap-
tıkları için bunları herkes biliyor diyor.. Herkesten neyi. kastediyor, 
bilemiyorum ama, birileri -yani İK üyeleri bilmiyorduk. Bizim, bildiği-
miz. FY yoldaşın, bu insanlara, şayet yolda rastlarsa ve görürse 
konuştuğu idi. Bu da, üzerinde durmadığımız normal bir olaydır. Biz 
bu yoldaşlarla dostluğu değil, örgütsel ilişkiyi kesmiştik. B yoldaş 
geldiğinde söylediklerinin bizde yarattığı şaşkınlık meselenin, böyle 
basit “tesadüfen gördüm, görüştüm” meselesi olmadığının ortaya 
çıkması idi. Hatta F.Y yoldaşın ilişki sürdürdüğü Komitemizin bir 
üyesi, görüşmemizde bana "bunları yeni mi öğreniyorsun? Ne yani, 
bunları bilmiyor musunuz?" diye sorunca "nereden bileydim" dedim. 
Bana "bunları biz biliyorduk, FY yoldaş anlatıyordu'" dedi. Ben de o 
zaman “Peki, İK'yı neden uyarmadınız? Bir üyeniz M-L ile bağdaş-
mayan şöyle işler yapıyor” diye niye yazı yazmadınız? Biz duyarsız 
kalırsak örgüte açardınız" dedim. MÜO. Yoldaş da aynı organın 
üyesidir. Ona da aynı soruları yönelttim. Cevap yerine karşımda 
sadece pişkin pişkin tebessüm etmekle yetindi.  

Şimdi biri Merkezden bir yoldaş da dahil olmak üzere, tüm İK 
üyelerine şahit olduğu;  diğeri FY ve İK Yürütmenin bildiği, yoldaşla-
ra da anlatılan iki olayı anlatacağım. 

OLAY 1- B yoldasın örgütten ayrıldığını öğrenince hemen bütün 
İ.K üyeleri seferber olup kendisi ile görüşmeye çalıştık. Amacımız 
onu girdiği bu yanlış tutumdan caydırmak, ikna etmeye çalışmaktı. 
Netice alamadık, İK toplantısında olay tartışılırken bir yoldaş B yol-
daşın kendisine "ben örgütle ilişkimi kesmiyorum ki, FY yoldaşa tele-
fon numarası ver elimde, beni düzenli arayacak, ilişki sürdüreceğiz" 
dediğini söyledi. Ben, FY yoldaşa bunun ne demek olduğunu sor-



K U R T U L U Ş                      281 

 

 

dum. Kendisinin cevabı aynen şöyleydi:  “yok yahu, adam bir telefon 
numarası bıraktı, ister ararım ister aramam, öyle düzenli arama diye 
bir şey yok zaten, kafası karışık, ne söylediğini bilmiyor." Biz hepi-
miz, Merkez üyesi yoldaş da dahil olmak üzere bir şey demedik.  

OLAY 2- H ve T yoldaşlarla (şimdiki "bağımsızlar" alındıktan bir-
kaç gün sonra İK-Yürütme toplantısı yaparken E yoldaş FY yoldaşın 
kendisine bağımsızlarla ilişkiyi kesmeyeceğini ifade ettiğini, ilişkiyi 
sürdüreceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine İK-Yürütme olarak 
davranışı tasvip etmeyeceğimizi ve FY yoldaşla bu anlayıştan vaz 
geçmesi gerektiği doğrultusunda bir karar aldık. Sekreter yoldaşa 
görev verdik, gidip FY yoldaşa durumu iletti; FY yoldaşın tavrı: "E 
yoldaş yanlış anlamış, onu yolda görürsem konuşurum" olmuştur. 

Şimdi yoldaşlar 20 yıllık devrimci deney ve tecrübesi olan bir yol-
daş bunları söylerse, ben nasıl kendisine inanmam? "Bağımsız"larla 
yaptığı görüşmeler için "tesadüfen gördüm, görüştüm" derse nasıl 
inanmam. "Yoldaşa, güvenden ben bunu anlarım. Yoldaşımın söy-
lediği sözleri “kuşku” ile 'karşılayacak olursam, bu işi sürdürmenin 
ne anlamı olabilir? Sosyalizm, bağrında “her türden kuşkuyu” değil, 
“bilimsel kuşkuculuğu” barındırır. Koku alıp iz sürmek bizlerin işi 
değildir. Ve biz de böyle bir abesle iştigal etmedik. 

 Ama B yoldaş geldiğinde, kendisinin FY yoldaşla periyodik tele-
fon görüşmesi yaptığını, bağımsızlarla da periyodik, görüşmeler 
yaptığını öğrendik; FY yoldaş., bunları şöyle izah etti: "B ile görüş-
tüm ama. periyodik değildi. (Bu teknik olarak mümkün değildir, aksi 
halde B yoldaşın her Allah’ın günü ve 24 saat telefon başında otu-
rup, ha şimdi ha birazdan telefon gelecek diye beklemesi gerekir.) 
… Bağımsızlarla periydik görüşmüyordum. Onların gittiği kahveyi 
biliyorum, görmek istediğimde oraya uğruyorum." (Bu biçim, ilişkinin, 
periyodik olmadığını ispat etmez, sadece periyotların düzensiz ol-
duğunu ortaya kordu. Kaldı ki illegalite açısından ciddi sakıncaları 
var Adamın başına ne gelmiş bilmiyorsun, rastgele kahveye gidip 
görüyorsun. FY yoldaş bunları yapmayacak kadarı bu işleri bilir.)  

Evet yoldaşlar, bütün bunlarla birlikte, FY yoldaş İK üyeleri, ile di-
yalogu koparıp, "ne sormak istiyorsanız yazılı sorun, yazılı cevap 
vereceğim" deyince; FY yoldaşın ipleri koparmaya kararlı olduğu 
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ortaya çıkmıştı. Çünkü insanlar konuşa konuşa anlaşırlar, ama in-
san yazılı tartışmak istiyorsa, konuşarak anlaşmanın olanağı bitmiş, 
savaş başlamış demektir. Çünkü: artık yazılar silah, olarak kullanıla-
caktır. FY yoldaş bunu da ifade ederek “beni atmanız için sizi silah-
landıracağım, merak etmeyin” diye İfade etmiş.  

"Yoldaşlar, anlattıklarımı noktası ve virgülüne kadar ne anlama 
geldiğini, uzun uzun düşünerek yazdım. Ve biliyorum bunların çok 
azının bile bir üyeyi birkaç kez "kesme gerekçesi" olabileceğini 'her-
kes gibi ben de biliyorum" (FY. s.10.). 

Durum bu noktaya gelince ne yapabileceğimizi düşündük. Yerel' 
örgütte FY yoldaşı etkileyebilecek, ayrıca onun bu tavrından olum-
suz etkilenebilecek belli sayıdaki yoldaşa, sorunu bu aşamada açtık. 
Ayrıca " MK'dan yardım talep ettik. PY yoldaşı zamanı gelen İK top-
lantısına çağırdık, “askı kararı” ile karşı]aştık. Bütün bunlara rağmen 
MK üyesi yoldaşa FY yoldaşla görüşmesini istediğimizi söyledik. 
'Kendisine aynı. istekte olduğunu beyan etti ve FY yoldaşa randevu 
ilettik. FY yoldaşın randevusunu kabul etmemesine rağmen bir ran-
devusunda kendisini buluşturduk. Daha sonra bildiğiniz Haziran 84 
İK raporunu dağıttık. 

Ama FY yoldaşı ikna eder, kendi deyimi ile “Leninizme aykırı ola-
rak” yaptığı işlerden vazgeçirir diye beklediğimiz, ve uyararak FY 
yoldaşa tavır almalarını istediğimiz yoldaşlar tuttular FY yoldaştan 
etkilendiler ve bu koşullarda ona arka çıkmaya başladılar.  

FY yoldaşın GK ve "bağımsız"larla olan ilişkileri, zaten, M-L plat-
formu dışında işler yapması için gerekli zemini oluşturmuştu. Bir de 
içeriden "yürü abi biz arkandayız" tavrı gelince bu zemin üzerinde 
bir yürüyüş başladı. Hemen FY yoldaşla çaprazdan randevular ku-
rulmaya, görüşmeler yapılmaya başlandı. Üstelik İK raporunda ille-
galite konusunda uyarılmalarına ve FY yoldaşla görüşme taleplerine 
hiçbir kısıtlama koyulmamış olmasına rağmen.  

Ne için bütün bunlar? Herhalde insan M-L platformun dışına dü-
şünce belki "çıldırmıyor" ama her önüne gelen aklına geleni söyle-
meye başlayabiliyor. Bu davranışlar sağlıklı bir mantığın, ürünü 
olamaz.  
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FY yoldaş yazısında sorduğu ve İK'yı ispata davet ettiği bir konu-
da B yoldaşın yazısında geçen "dışarıda grup, içeride hizip" iddiala-
rı. FY yoldaş şöyle diyor:   

"Peki, bu vatandaş (B yoldaşı kastediyor - MA) dışında 10-15 ki-
şilik bir gruptan bahsediyor ama, isimleri harcı alem, bilinen Y ve 
H'lerden her kim ise, bu ler, ler başka tek bir isim söyleyemez." FY. 
sy. 1.)              ……………………………. 

“Neden bunun üzerinde durmayıp, bir sürü başka spekülasyonlar 
yapıyorsunuz? Çünkü hizip, en azından, başka bir kısım insanlarla 
kurulur. Böyle bir olayı kurcalamak, tüccar hesabı yapanlar için zor 
oluyor galiba? (FY.sy. 5.) 

Evet FY yoldaş haklı, tüccar hesabı yapanlar için böyle şeyleri 
kurcalamak gerçekten zor olur. Ama İK için zor olmaz. FY yoldaş 
bizi kendisi ile karıştırmış herhalde. Çünkü bu sorunun cevabının 
büyük kısmı kendisinde, onları açıklarsa, mesele aydınlanmış olur. 
Bizdeki kısmında açıklayacağım. Ne diyordu FY yoldaş, “… ben GK 
ile ilişkilerin kesilmesine rağmen ilişkileri sürdüreceğimi söyledim ve 
sürdürdüm. Aynı. biçimde H. ve T. Yoldaşlarla ve B ile ilişkilerin ke-
silmesine rağmen  ben ilişkileri sürdüreceğimi söyledim ve sürdür-
düm." (FY.sy.10). 

Burada bulanan suyu tekrardan birkaç soru ile durultmamız 
gerekiyor.  

FY yoldaş GK ile H ve T yoldaşlarla ne konuşmuştur? Onlara ne 
anlatmıştır? Onlar kendisine ne anlatmışlardır? Bizdeki bilgi B yol-
daşla ne görüşüp ne anlattığıdır. B yoldaş yazısında bunları anlatı-
yor. FY bunlara “senaryo” diyor, bu bir izahtır ama yetmez. Neden 
mi? FY yoldaş sık sık Y ilinde 3/10 kapasiteyle çalıştığını söylüyor-
du. Peki, kapasitesinin 7/10'unu nereye harcadı? Kendisinin bu sü-
reyi yatarak geçirmeyeceğini tanıyan yoldaşlar bilir, Ben söyleyeyim, 
bu sürenin bir kısmını çıkarttığı sirkülasyonların hazırlanmasına 
ayırdı. Ama önemli bir kısmını ise bu H ve T yoldaşlarla görüşmele-
re ayırdığı aşikar. Bu konuda açıklama ise kendisinde, yaparsa biz-
de öğreniriz.  
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Bir bilgi daha verelim, bu H ve T yoldaşlar GK'nın yayınlarının her 
sayısından 20 tane Y ilinde dağıtıyorlar. Bunların bir kısmının FY, 
yoldaş ile örgütümüze ulaştığını biliyoruz, geride kalanlar sakın şu 
FY yoldaşın: "... her kim ise bu ler ler" dediği insanlara ulaşıyor ol-
masın? Ne dersin FY yoldaş? Bağımsızlar sana kendilerine bağlı 
başka bağımsızlar olduğu konusunda hiç bilgi verdiler mi? Hani 8 
aydır görüşüyorsun belki bir şey söylemişlerdir. Ne dersin? 

Bir de şu "bağımsız"ların nasıl ortaya çıktığını da bir anlatalım da 
mesele tamam olsun. İK toplantısında H ve T yoldaşlarla ilgili sorun 
görüşülürken FY yoldaş "bunlar, ben ‘gelin’ desem gelirler, ama ben 
‘gel’ demem" diyordu. Neden diye sorulduğunda "benim” için gele-
ceklerse hiç gelmesinler" diyordu. Neden böyle "benim için gelecek-
lerse hiç gelmesinler” diyordu.  

Neden böyle dediği bugün çok iyi anlaşılıyor. Doğrudur, neden 
gelip TKKKÖ’ye güç versinler ki? Zaten TKKKÖ için değil FY yoldaş 
için gelecekler. Onun için geleceklerine, pekala onun için dışarıda 
bekleyebilirler… Hem ne güzel, adları da ‘bağımsız’ olur. İşte, "ba-
ğımsızların" adı, sanı ve kendisi böyle ortaya çıktı. Nasıl geliştiği ise, 
FY yoldaş sorduğumuz sorulara cevap verirse beraber öğreniriz.  

Dışarıdaki ‘grup’ işi böyle, içerideki ‘hizip’ işine gelince, B yolda-
şın yazısında FY yoldaşa yönelik iddia şöyle:  

"FY'a soruyordum, peki ne yapacaksın diye: ‘Ben bu örgütte hizip 
oluşturacağım, hizip kuracağım, bağımsızlarla ilişkilerimi sürdürece-
ğim, mücadele olanakları bitene kadar bunu yapacağım’ dedi.” (Ba-
ha. sy.6).  

Görüleceği üzere B yoldaş, “FY yoldaş ‘hizip kurdum’ dedi” dem i-
yor. “Hizip kuracağım dedi” diyor. FY yoldaş şimdi bunu araştırın 
diyor. Bunun neresini araştıralım? Oluşmuş bir şey araştırılır. Oluş-
turma niyeti varmış, niyet araştırılabilir mi? FY yoldaş aklınca B yol-
daşın açığını yakalamış ya, oradan bize giydiriyor. FY yoldaş için 
hizip ''kurdu” veya “kurmak istedi” diyemem, ama sorun ortaya çıkar 
çıkmaz bazı yoldaşların kendisi ile hemen çapraz ilişki kurmalarının 
nedenini ve kendisinin de bu ilişkileri neden kabul: ettiğini doğrusu 
çok öğrenmek isterim. Suyu durultarak gerçekler daha iyi gözükür. 
Ne dersin FY yoldaş öyle değil mi? 
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Bugün, 'geldiğimiz noktada şunu açıkça söyleyebilirim. FY yoldaş 
örgüt konferansından sonra gerçek bir TKKKÖ üyesi gibi davran-
mamıştır. Hele hele TKKKÖ'nün bir üyesi gibi hiç davranmamıştır. 
İşte örneği:  

"B ayrılıp GK'ya iltihak edeceğini söyledikten bir gün sonra, bana 
‘senin karar ve örgüt hakkında yapacağın değerlendirmeyi bekleye-
ceğim, eğer sen yanlış değerlendirme yaparsan, ben. ne yapacağı-
mı bilirim’ gibi laflar etti. Bunun üzerine kendisine ‘benim değerlen-
dirmemden sana ne, ben kendi, düşündüğüm gibi hareket ederim, 
sen nasıl biliyorsan öyle yap, benim tavrım ve kararım seni ilgilen-
dirmez, sen ister GK'ya git, ister tek başına kal, ister H’ne ("bağım-
sızlar"-MA) görüş konuş, ve onunla kal beni hiç ilgilendirmez’ dedim. 
‘Eğer, GK.'yı arıyorsan ben de H'in telefon numarası var, sana vere-
yim, onlara randevu bağla. H’i ('bağımsızlar”-MA), gördüğümde söy-
leyeyim, onlarla görüş, onlarla konuş, bir daha böyle laflar duyma-
yayım, sana güle güle’ dedim”. (FY. Sy.2.) (abç).  

Evet yoldaşlar, B yoldaş ayrılmış gidiyor, FY yoldaş ise ona kapı 
gösteriyor, ister GK’ya ister bağımsızlara, peşine ekliyor, "beni hiçbi-
ri ilgilendirmez" , "sana güle güle." Be Allah’ın adamı, seni niye ilgi-
lendirmiyor, adam spor kulübünden ayrılmıyor, TKKKÖ'den ayrılıyor. 
Sen bu TKKKÖ'nün YİK üyesi değil misin? Adam YÖ'den ayrılmıyor 
mu? Desene adama "yoldaş gel, nereye gidiyorsun? Neye ayrılıyor-
sun?" FY yoldaş ne diyor “sana güle güle, ya GK'ya git ya da ba-
ğımsızlara, üstelik güle güle git. İyi ki kahkaha atarak, git dememiş 
FY yoldaş, nerede ise zil takıp oynayacak. 

 Aslıda FY yoldaş B yoldaşa söylediği, benim kendisine sordu-
ğum, o da doğruladığı bir şey var ki onu yazmamış. Bu kadarını 
yazdıktan sonra onu da yazsa olurdu. B yoldaş kalkıp GK'ya gide-
ceğim deyince FY yoldaş şöyle diyor:  

"Neden GK’ya? GK'ya şu anda güç vermek yanlıştır, TKKKÖ'ye 
de güç vermek zaten yanlıştır." (B sy.4) 

Ee, geriye ne kaldı, bağımsızlar. Her halde FY yoldaş "ben sade-
ce bağımsızlara değil GK'ya da gidebilirsin dedim diyerek bağımsız-
larla arasındaki organik bağı gizlemeye çalışıyor. Ama farkına var-
madan bir şeyi de açık ediyor, B yoldaşın TKKKÖ'den ayrılmasının 



BELGELER  7. Kitap                       286  

 

onu hiç ilgilendirmediğini. Bunu şöyle yorumlarsak hiç yanılmayız: 
"Aslında TKKKO beni ilgilendirmiyor." Doğrudur, FY yoldaşın TKK-
KÖ'ye adam kazanmak' diye derdi olmamıştır. Eldeki adama kapı 
gösteren bir kişi bu ithamlara hayır demez, ama biz yine örnekleye-
lim. 

Uzun çabalar sonucu bir yoldaşı bir yerlerden Y iline getirmeye 
çalışıyorduk. Kendisini E ve FY yoldaşlar önceden tanıyorlardı. Üs-
telik FY yoldaş gelir gelmez kendisini adaylığa önereceğini, bekleyip 
tanımaya gerek olmadığını söylüyordu. Neticede yoldaş geldi. İK 
toplantısında adaylık işine sıra gelince E yoldaş yalnız kaldı. FY 
yoldaşa neden önermediğini sorunca, kaşını gözünü kaldırıp öner-
meyeceğini söyledi. O zaman bu davranışına bir anlam verememiş-
tim. Ama şimdi açıkça söylüyorum FY yoldaş TKKKÖ'yü, adam üye 
yapılabilecek bir örgüt olarak görmüyordu. Çünkü FY yoldaşa göre 
TKKKÖ’ye güç vermek yanlıştı. FY yoldaştan son bir alıntı yapıp 
onun yazısı ile yapmaya çalıştığım polemiği bitireceğim: 

“'Her örgüte bir yığın küfürlerle bir sabah ceketini kapıp GK'ya il-
tihak eden adamı yolda görür görmez bir yoldaş kapıp, eve yerleşt i-
riyor. Hem kalkıp millete Leninst örgüt dersi veriyor." (FY.sy. 10) 

İddianın muhatabı bu satırların yazarı, yani benim. İddianın birinci 
kısmına yeteri kadar cevap verdiğimi sanıyorum. Ama geçerken 
tekrar belirteyim. Örgüte bir yığın küfürlerle bir sabah ceketini kapıp 
giden adamla sen ''gittikten sonra" bile görüşme sürdürdün, o za-
man iyi oluyor da, ben görüşünce mi kötü oluyor FY yoldaş? İddia-
nın ikinci kısmına gelince; ben millete örgüt dersi vermiyorum. İht i-
yacı olana ise verebileceğimi düşünüyorum. FY yoldaşın ve onu 
destekleyenlerin de buna ihtiyacı var.  

M.Ü.Oktay yoldaşın yazısına gelince bazı yanlış (!!?...……...)  

Şimdi bunları görelim, ondan sonra cevaplandıralım. 

"Bu süreçte İK'ya organımız İK'nın içine girdiği ilkesiz ve kuralsız 
tutumu açığa çıkaran bir uyarı yazısı yazmıştır. Bu yazıda, öz olarak 
“varılan noktada sorun, örgüt üyelerimizle tartışılmaktadır. FY aley-
hine kamuoyu yoklaması, kamu oyu oluşturması şeklindedir. İK üye-
lerinin tartışmıyoruz, açmadık demeleri çelişkilidir. Tartışmaların 
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sağlığı açısından taraflar yazalı tartışmalıdır. İK'yı ilke ve kurallara 
uymaya çağırıyoruz" şeklindedir. Kıyamet koptu, Kıyamet koptu de-
diğim, İK'lı yoldaşların bize meydan okumaları. Yazı üzerine E ve K 
yoldaşlar, "bize akıl mı veriyorsunuz"  "konferansa katılamazsınız" , 
neden sözlü vermediniz, birileri bunu kullanır" , "bu yazı FY'ye güç 
veriyor," vb. Yoldaşlar yarı tehdit, yarı iknayla ama boğuşmayla her 
şeyi size de örgüte de FY anlattı, biz anlatmadık. "Ama bir not ekle-
mek gerekir. E yoldaş kendisinin anlatmadığını, bir yanlış varsa mü-
sebbibinin kendisi olduğunu da belirtmesidir. Ancak yoldaşlar her 
şeyi FY yükleyerek, bir İK toplantısında sorunu çözeceğiz vb. Biz de 
yazının geri alınmayacağını, yazının var olanı yansıttığını söyledik." 
(MÜO - syf .1) 

Bu tartışmalar ben, E yoldaş, ‘O’ yoldaş ve organ üyesi diğer yol-
daş arasında geçmiştir. Şimdi iddialara sıra ile cevap verelim: 

İddia 1 - "Bize akıl mı veriyorsunuz?" Evet yoldaşlar bu sözler 
bana aittir Sarf etmemin nedeni organın (özellikle Oktay yoldaşım) 
sorunun özünü bildiği halde onun üzerinden atlaması, esasında bizi 
"açmaza alacak" bir çaba içerisine girmesidir. Neden mi? Çünkü bu. 
yazı İK toplantısından iki gün önce alelacele kaleme alınmıştır. 
Amacı FY yoldaşın yaptığı hatalara yönelik eleştirilere kalkan olmak-
tı. Bunu kendilerine anlattım. Ama anlamazlığa geldiler. Bugün iddia 
ediyorum, o yazı FY yoldaşın arzusu Oktay yoldaşın çabası sonu-
cunda o organdan çıkmıştır .Benim de böyle tezgahlarda dokunmuş 
akıllara ihtiyacım yoktur.   

İddia 2 - "Konferansa katılamazsınız." Evet yoldaşlar, bu sözcük-
ler de bana aittir. Kendileri ile bu tartışmayı İK toplantısından bir gün 
önce yapıyorduk. Konferansa katılacak delege seçimi 5-6 gün önce 
yapılmış olması gerekiyordu. Kendilerine, kimi delege seçtiklerini 
sordum. ‘O’ yoldaş toplantı yapmadıklarını, bu yüzden delege seçi-
mini yapamadıklarını söyledi. Ben de "madem toplantı yapmadınız 
bu 'uyarı' yazısını nerde yazdınız? Sokakta mı kaleme aldınız?" diye 
sordum. "Delege seçimini yapmadınız ise konferansa nasıl katıla-
caksınız" dedim ve gülerek "o zaman konferansa katılamayacaksı-
nız" dedim. Bu bir, şakaydı elbette, içinde bir eleştiriyi de taşıyordu. 
Organ üyesi diğer yoldaş o sıra masaya geldi. Onun yanında da 
aynı tartışmayı yaptık.  
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Yoldaş, delege konusunda kendi aralarında tartıştıklarını, ya 
kendisinin ya da ‘O’ yoldaşın olmasını karar verdiklerini, ‘O’ yoldaşa 
delege olabileceğini söyledi. Ben de ‘O’ yoldaşa, organın sekreteri 
olduğunu, bu işleri hafife almaması gerektiğini, onun için şaka yaptı-
ğımı ama İK kararlarını daha ciddiye alması gerektiğini, bunun ikinci 
olduğunu, daha öncede H ve T yoldaşlarla ilişki kesme kararını ha-
yata geçirmemiş olduğunu anlattım.  

Olay budur. ‘O’ yoldaşın bunları inkâr etmesi imkânsızdır. Güneşi 
balçıkla sıvamaya kalkışmamın kime ne yararı var ‘O’ yoldaş? 

İddia 3 - "neden sözlü vermediniz?", “neden yazılı verdiniz?" Bu 
sözler de bana aittir yoldaşlar. FY yoldaş bu organ üyelerine örgü-
tümüz ve MK üyeleri hakkında öyle iftiralar atmıştır ki, insanın bunla-
ra tepki göstermemesi imkânsızdır. Ben kendilerine FY yoldaşın bu 
iddialarına "niye tepki göstermediniz?" diye sordum. Kendileri FY 
yoldaşla bunları sözlü olarak tartıştıklarını söylediler. Ben de "Peki 
bu tartışmaları sözlü yapabiliyorsunuz da , bize uyarıyı neden sözlü 
vermediniz?” diye sordu. Cevap olarak ‘O’ yoldaş “sözlü de olur, 
yazılı da, ne fark eder” dedi. “O zaman bu yazıyı geri alın” dedim. 
‘O’ yoldaş “işler iyiye giderse yazıyı geri alırız” diyordu.  

İddia 4 - "birileri bunu kullanır. "Bu yazı, FY yoldaşa güç veriyor." 
Evet yoldaşlar, bu sözcükler de bana aittir, yalnız bir farkla: Ben "bu 
yazıyı birileri kullanır” değil, “FY yoldaş kullanır” dedim. Nitekim öyle 
olmuştur. ‘O’ yoldaş "işler iyiye giderse yazıyı çekeriz" diyordu, ama 
böyle yazılarla FY yoldaşın yanlışlık ve eksikliklerine "kalkan olup, 
"işleri iyiye götürmenin olanağı yoktu.” ‘Uyar’ yazısının verilmesinin 
amacı bu kadar basit ve masum değildi. Nitekim FY yoldaş bu yazı-
dan güç almış ve bu yazıyı kendine kalkan yapmaya çalışmıştır. 

İşte örneği:  

"Nitekim bu konuda bir organının size yaptığı yazılı uyarıya bu 
derece öfkeleniyorsunuz? Neden bunlara yaparken düşünmüyorsu-
nuz da yüzünüze vurulduğunda bu derece öfkeleniyorsunuz? Neden 
yıldırım hızı ile propaganda ile birlikte nabız yoklamaya girerken 
bunun üreteceği sonuçları düşünmüyorsunuz da, bundan sonra size 
göre ters tavır alan yoldaşlara aba altından sopa göstererek, tehdit 
etmeye kalkıyorsunuz?" (FY - sy.7)  
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İddia 5 - "Yoldaşlar yarı tehdit, yarı iknayla ama boğuşmayla" ... 
Tartışmaları yukarıda anlattım. Bu sözcüklerin gerçeği tahrif eden 
ajitatif bir anlam taşımaktan başka hiçbir değeri yoktur. İK’nın her-
hangi bir sorunu çözmek için bir organı tehdit etme ve onunla bo-
ğuşma gibi bir yöntemi olmamıştır ve olamaz da. İşleyişimiz için 
İK'ya tüzükteki yetkiler yeter. Kaldı ki İK bu olayda bu yetkilerini bile 
bugüne kadar kullanmamıştır. Mevcut yetkileri günü geldiğinde Ye-
rel Örgütle kullanacağından kimsenin şüphesi olmasın.  

İddia 6 - "Her şeyi size de örgüte de FY anlattı." Yoldaşlar örgüte 
ne anlatıldı, ne anlatılmadı; ne biliniyordu ne bilinmiyordu? bunları 
yazımın girişinde açıklamaya çalıştım. Bir daha izaha gerek görmü-
yorum. 

Burada açıklamak istediğim bir başka olay var. Biz o gün bu tar-
tışmayı yaparken FY yoldaşın “askı” kararını öğrenmiştik. Yoldaşla-
ra söyledik. O yoldaşa FY yoldaşı İK toplantısına, katılması için ikna 
etmesini söyledik. O da kabul edip ikna etmeye çalışacağını söyledi. 
Tabi FY yoldaş toplantıya gelmedi. Toplantıdan sonra görüştüğü-
müz ‘O’ yoldaş yine o an, İK’ya, vermesi gereken bağışları FY yol-
daşa verdiğini, verirken de “biz bunları İK'ya veriyoruz" , "ona göre" 
dediğini, bunun üzerine FY yoldaşın bağışlarını almadığını ve ken-
disini terslediğini, 'bunlara üzüldüğünü söylüyordu. O sıralar ‘O’ yol-
daşla ilişkilerimiz böyle idi. ‘O’ yoldaş yazısını kaleme alırken elbette 
aynı noktada değil. Ne dersin ‘O’ yoldaş, yazını yazarken senin için 
bir şeyler bitmiş miydi? Bittiyse, bunları da yazına neden açık açık 
yazmadın? 

‘O’ yoldaş yazısında B yoldaşın iddialarına da senaryo diyor. B 
yoldaşa o kadar kızmış ki, ona cevap vereyim derken İK'ya da sa-
taşmaktan kendini alamıyor, Bir de bunları görelim: 

" (‘O’ yoldaş, B yoldaşın yazısından aktarıyor - MA) Aynı gün ak-
şam, evde ‘O’ arkadaşla buluştuk. Ben ‘O’ya bugün ayrılacağımı 
söyledim. Gerekçesi, FY’nin anlattıklarına göre, yarın bana ‘evden 
ayrıl kararı ‘ gelirmiş dedim. ‘O’ ise hayır dedi. İstediğin kadar kal,1 
ay kal, ben onları dinlemem. H’ler ile ilişki kesme kararı aldılar ben 
kesmedim. GK'lılarla da, aynı olur seninle de aynı olur dedi. Hatta 
onlara yayın bile veriyorum dedi.” (‘O’.sy.3.) 
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…………………………… 

"B, ‘TKKKÖ GMK'sına Rapordur’ yazısında” … ev arkadaşım ‘O’ 
idi. O da bağımsızlarla ye GK.'cılar ne de TKKKÖ’ünden olan bir 
arkadaşla sürekli görüştüğünü söylüyordu. "Arkadaş eksik biliyor, 
eksik bilen başkası da varsa öğrensin, bir kişiyle değil  3 kişi ile gö-
rüşüyordum." (‘O’. sy.2-3.)  

“ ‘Arkadaş’ , … GK’lılarla da aynı olur, seninle de aynı olur dedi. 
"Hüseyinleri anladık da GK'lılar kim? "Hatta onlara yayın bile veriyo-
rum dedi" diyor. 'Arkadaş' yine eksik biliyor, yayın değil, sirkülasyon-
ları dahi veriyorum. Yoldaşlar bu itirafımı belki hayretle karşılarlar. 
B.’nin bilmediği bir nokta var. Ben bu yoldaşlarla görüşüyor, yayın 
ve sirkülasyonları veriyordum. Ama örgüt adına görevli olarak, 
YK’mız bilmiyorsa öğrensin." (‘O’.sy.3.) 

Bu ne hiddet bu ne celâl ‘O’ yoldaş? Sen bu işleri görevin gereği 
yapıyorsan elbette, bu görevi sana YK vermiş, bir.. Şimdi kalkıp da 
"YK'mız da bilmiyorsa öğrensin" demek de ne oluyor ki?" 

Ne demek olacak ki yoldaş da bulanık suda balık avlamaya çalı-
şıyor. Doğrudur İK kendisine böyle bir görev vermiştir. 3 yoldaşla 
görüşme götürmüştür. Bunlara yayın ve sirkülasyonlarımızı vermiş-
tir. Ama bu arada İK'nın kendisine vermediği bir görevi kendi kendi-
ne vermiş ve GK'nın yayınlarını ve sirkülasyonlarını FY yoldaşa ta-
şımıştır. Bir müddet sonra İK bu yoldaşlarla ilişki kesme kararı al-
mış, yoldaş bu insanlarla ilişkiyi kesmemiştir. İK,1 ay sonra durumu 
öğrenmiş, kendisine niye bu ilişkiyi kesmediğini sormuştur. Kendisi-
nin cevabı "ben bu insanları örgüte kazanmaya çalışıyorum" olmuş-
tur. Huyu kurusun, yoldaş bu görevi de İK'dan almamış, kendi ken-
disine vermiştir. B yoldaş ile konuşurken söylediği ve B yoldaşın 
yazısına aldığı,  

"H’lerle ilişkilerin kesilmesi kararını aldılar, ben kesmedim”  

açıklamasının iç yüzü budur. Doğrudur. ‘O’ yoldaş İK kararını 
çiğnemiş 1 ay hayata geçirmemiştir. Tabi, bu konuda kendisini de-
netlemek zorunda olan FY yoldaşın gösterdiği müsamahayı da at-
lamamak gerekiyor. Zaten yoldaş uyarılar sonucu ilişkiyi kestiğinde 
bunları FY yoldaşa devretmiştir.  
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Evet ‘O’ yoldaş bunları biz biliyoruz, sen biliyorsun, B yoldaşa an-
latmışsın, şimdi kalkıp da suyu niye bulandırma ihtiyacı duyuyor-
sun?  

‘O’ yoldaş ayrıca çok çirkin bir iddiada daha bulunuyor. "Bir kese 
kâğıdı paraya istediğini yapmakta serbestsin, parayı veren, düdüğü 
çalar" (‘O’. sy.3.)  

Öyle mi yoldaş? Ama unuttuğun bir nokta var. Doğrudur; B yol-
daş gelirken bir kese kâğıdı para getirmiştir. Biz, bunu kendisinden 
değil FY yoldaştan aldık. FY yoldaş birilerine düdük çaldırmak için 
para almaz herhalde, öyle değil mi ‘O’ yoldaş? Eğer bu iddia bir ka-
lem sürçmesi değilse aşağılık bir melankolik hezeyandan başka bir 
şey değildir. Yerel örgüt bunun hesabını ‘O’ yoldaştan sormasını 
bilecektir.  

‘O’ yoldaşın bir iddiası daha var: "Ne yapalım, iktidardakilerin ya-
nına geçer muhalefete küfür edersin, muhalefete geçer iktidara kü-
für edersin, bu bir yaşam tarzıdır. Toprağı var ki bu gibi şeyler yeşe-
riyor. Hele hele safları terk eden birisini; sokakta görüp hemen örgüt 
evine getiren bir YK'ya sahipsen, bu tür işler daha çok başımıza 
gelir. Toprağı var ki yeşeriyor. Yadırgamıyorum." (‘O’. sy.3.)  

‘O’ yoldaşın birinci iddiasının nedeni, B yoldaşın giderken bıraktı-
ğı yazıda kendisine tipik TKKKÖ üyesi derken, dönünce verdiği ya-
zıda kendisini atipik bir "TKKKÖ üyesi olarak nitelemesi doğrudur. 
‘O’ yoldaş TKKKÖ'nün atipik bir üyesidir. Çünkü hiçbir TKKKÖ üye-
si, üstelik yıllardır tanıdığı kişilerden oluşan bir İK için "bir kese kâğı-
dı paraya istediğini yapmakta serbestsin, parayı veren düdüğü çalar 
demez* Demeyi aklının ucandan geçirmez.  

İkinci iddiası ise pusulayı hepten şaşırdığının örneğidir. Tarihin şu 
cilvesine bakınız ki yoldaşlar, bu İK ‘O’ yoldaşı da 1983'ün kışında 
sokakta bulmuş ve örgüte almıştı. Şimdi soruyorum, kendisini örgüte 
alırken iyi yaptık da, B yoldaşı örgüt evine alırken mi kötü yaptık? B 
yoldaşı sokakta bulduk, ama kendisi sokaktan gelmedi, FY yoldaşın 
yanından geliyordu. ‘O’ yoldaş bize kızacağına, bizden önce git. "yü-
rü âbi, arkandayım" dediğin FY yoldaşa kız. Sor ona "ne işler karıştı-
rıyorsun?” diye. Aldığın cevabı bize de ver de örgüte duyuralım. 
Herkes aydınlanmış olur.  
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Yoldaşlar, E.Yılmaz yoldaşın yazısı üzerine bir şeyler söylemek 
istiyorum. 'Yoldaş' FY yoldaşın sirkülasyonlarından kendi yazısına 
aktardığı alıntılarda (Bkn.EY-sy.4-12-34. –paragraflar) bu örgütte 
demokrasi yok demeye getiriyor. İnsaf yoldaşlar, insaf, insanlar hem 
istediğin gibi yazı yazacak (içinde küfür de dahil), bu örgüt, bunları 
kendi sınırları dışındaki sempatizanlara kadar dağıtacak ve örgütsel 
sorunlardan bu kadar geniş bir çevre haberdar olacak ve tartışacak, 
ondan sonra da örgütte demokrasi yok denecek.  

Bir örgütte demokrasinin varlığından söz edebilmek için, esas 
olarak üç şeyin gerçekleşmesi gerekir. Birincisi her üye, örgüt içinde 
her türlü kuşkudan ve endişeden uzak, özgürce görüşlerini ifade 
edebilmelidir. Bu İşlerlik örgütümüzde vardır. İkincisi üyeler, uygu-
lama süreci dışında karar alma sürecine de aktif olarak katılabilme-
lidirler. Bu işlerlik örgütümüzde gerçekleşmiştir. MK yetkisini KK ve 
YK'lerle kendi altındaki YK'lerle, YK'lerle kendi altındaki organlarla 
yetkilerini paylaşmışlardır. Üçüncüsü ise, her kademede, yöneticinin 
seçimle işbasına gelmesidir. Merkez düzeyinde bu da gerçekleşmiş-
tir. YK’ler düzeyinde ise gerçekleşmek üzeredir. Üstelik bu işleyişler, 
ferasete göre belirlenmemekte, tüzüğümüzle de garanti altına alın-
mıştır. Hal böyle iken, istenen demokrasi nedir? Aklın yolu birdir 
derler. Arta bu akılsızların da bir aklı olduğu gerçeğini yadsıtmaz 
tabi ki. EY yoldaş akılsızlığın aklını pişirip önümüze sunuyor. Yeme-
diğimizi görünce de, kızıp sinirleniyor, esip savuruyor. Güneşi bal-
çıkla sıvayabilene daha tarih tanık olmadı. 

EY yoldaş benimle geçen bir polemiği de yanlış aktarıyor.  

“Biz yönetici organız, kararlarımıza uyan uyar, uymayana, işte 
kapı." (EY-sy.3.)  

Ben böyle bir şey söylemedim. Ama öncelikle şunu belirteyim. 
Yönetici organların aldığı her türden karara muhalefet hakkı saklı 
olmak üzere her üye uymak zorundadır. Demokratik Merkeziyetçilik-
ten bunu anlamayan M-L'ist değildir. Kararlara uymayan üyeler, so-
nuna kadar ikna edilmeye, doğru çizgiye çekmeye çalışılır. Bütün bu 
uğraşlar sonuç vermez ise kişiye 'kapı gösterilmez', aksine, kapının 
önüne konur. Çünkü bu örgüt ne "yolgeçen hanıdır" ne de "söğüt 
gölgesi". 
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Gelelim benim söylediğime, polemiğin esas muhatabı S yoldaş 
bana "bu işler kötüye gider, nerede incelirse orada kopsun" deyince 
ben "doğru bir yerlere gider ama gittiği yer ML dışı bir platform olur" 
dedim, (ilk yazımda da ML dışı platformu izah etmeye çalışmıştım.) 
Bunun üzerine S yoldaş, "görürsün, görürsün kim nereye gider" de-
yince, "doğrudur yoldaş, kapı açık', isteyen istediği yere gider, kim-
seyi urganla bağlamadık'' dedim.  

Evet yoldaşlar ben böyle düşünüyorum. ML anlayış da budur. Bi-
zi, biribirimize tüzüğümüz, programımız ve bunlara temel teşkil eden 
M-L anlayışımız bağlıyor. Bu bağı birileri çözmek isterse kendi bile-
ceği iş olur. Çözmemesi için, sonuna kadar iknaya, yoldaşça etkile-
meye çalışırız. Ama ille de çözecem diyorsa yapabileceğimiz bir şey 
kalmaz. Bu, örgüte isteyen istediği zaman gelir, istediği zaman iste-
diği zaman gider. Yalnız bu örgütte isteyen istediği. yere gelemez': 
örgütün layık gördüğü yere gelebilir.  

Yine EY yoldaş yazısında soruyor: 

"M. Arıkan yoldaş söyle, sana nasıl güveneyim? –raporda itiraz 
kaydı yok- bir tek cümleyi yazmaktan kaçınıyorsun, diyemiyorsun, 
"Biz YİK'nın FY dışındaki üyelerinin büyük çoğunluğu sorunu FY ile 
tartışmadan, YİK'te sorunu ele almadan bazı yoldaşlara bazı endişe-
lerle açtık.” (EY-s.4.) (abç) 

EY yoldaş FY yoldaşın yazısını dikkatli okusa idi bu satırları 
yazmazdı. Bakalım FY yoldaş ne diyor:  

"Bundan sonra İK'dan-bir başka yoldaşın da benimle görüşmek 
istediğini söylediler. Bu yoldaşla görüştüğümde, baktım yoldaş, tam 
bir sorguya çeker havası içinde, sorular soruyor. Biraz konuştuktan 
sonra yoldaşa şu uyarıyı yaptım: "Sen sorgulama mı yapıyorsun? 
Eğer böyle niyetin varsa bu iş böyle yöntemle olmaz. Bir daha böyle 
yönteme başvurma" dedim ve biraz sonra ayrıldık.”  

Görüleceği üzere FY yoldaşla sonuna kadar tartışmak için çaba 
harcamışım, Ama FY yoldaş "sen sorgulamamı yapmıyorsun" diye 
yaklaşınca diyalogu tamamlamak mümkün olmadı. Çünkü FY yol-
daş iddia ettiği gibi değil, "beni kimse sorgulayamaz, ben kendimi 
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sorgulatmam diye yaklaştı. "Ben sorgulama yapmıyordum ama so-
runa FY yoldaş böyle yaklaşınca ipin ucu kaçıyordu elbette.  

Güven sorununa gelince: Yoldaşın kendisine de anlattım. Kendi-
sine bir kere olsun "bana güven, gerisini merak etme"cili bir yakla-
şımım olmamıştır. Ben "bana güven" demekle güven kazanılamaya-
cağını çok iyi bilirim. Ayrıca M-L bir örgütte böyle bir anlayışa yer 
olmadığını da. Ancak yoldaşça güven diye bir olay vardır ki EY yol-
daş bunun ne demek olduğunu kavramamıştır. Kişi önce kendine 
güvenmelidir. Savunduklarının doğruluğuna M-L tezler olduğuna 
inanmalıdır. İkinci olarak örgüte güvenmelidir. Çünkü bu örgüt M-L 
bir örgüttür, üyeleri ise komünist insanlardır. M-L tezleri kimin sa-
vunduğuna bakmadan benimser ve desteklerler.  

Şimdi soruyorum, “EY yoldaş, sen kendine güveniyor musun? Bu 
örgüte güveniyor musun? EY yoldaşın yazısında cevap var:  

" (yapılacak konferansa katılmayacağını belirttikten sonra - MA) 
tartışmada taraf olduğurnu, bu filmi daha önce gördüğümü belirterek 
konferansın sağlıklı sonuçlar üretmekten uzak bir ortamda gündeme 
geldiğini, veya konferans öncesinde sorunun uç boyutlarda tartışı l-
dığını ve bu durumu ile başka tür kararlar almak zorunda kalabile-
ceğimizi ve bu koşullarda, ne yapmak gerektiği konusunda kararsız 
olduğumu, bu kafa karışıklığı ile herhangi bir sorunu doğru değer-
lendirerek sağlıklı sonuçlara ulaşmanın benim için güç olduğunu 
belirttim.” (EY-sy.3)  

EY yoldaş, madem bu noktadasın bana, "sana nasıl güveneyim? 
"diye soruyorsun ki? Senin derdin benle değil kendinle. Sen önce 
kendine güven, sonra bu örgüte güven. Bu örgüt, sen de çok iyi bi-
lirsin ki, sokaktan toplama insanlardan oluşmuyor, Yoldaşlara saygı 
duyanların bağımsız düşünebilme ve karar verebilme yeteneklerine 
güven, bunları gerçekleştirebilirsen benle olan sorununu çözmek 
çok kolaylaşacaktır. Çünkü bu yazımın bütünü içerisinde tek tek 
bütün soruların yanıtları var. Sadece bazı açıklamalar yapmakla 
yetineceğim. 

GAK yoldaş birinci yazıyı verdikten sonra kendisi ile konuştum. 
Hemen her şeyi yanlış anlamış olduğunu, bunları benlen konuşur-
ken neden tartışmadığını, neden konuşurken değil de, yazı ile “öyle 
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mi? böyle mi?” diye sorduğunu kendisine sordum. Kendisi "Bu soru-
ları bilgilenmek için soruyorum" dedi. Madem öyle bilgilenmek için 
soruyorsun, FY yoldaşın yıpratılmak istendiği kanısına nasıl vardın. 
Bilgilenmeden nasıl böyle kanıya vardın" dedim. Kendisi ısrarla "ka-
nım değil, kuşkum var, onu belirttim" dedi ve yazısının başka yönle-
rini de gözden geçirmek için geri istedi. Ben de yazı yazarken dik-
katli olmasını, "çamur at izi kalsın" anlayışı ile yazı yazmamak ge-
rektiğini, spekülatif yaklaşımların bizlerin işi olmaması gerektiğini 
belirttim.  

3-4 gün sonra ikinci ekle yazısını geri gönderdi. Birinci yazıdaki 
bazı yerleri çıkartmıştı. Ama ilginç olan ikinci yazıda FY yoldaşın 
yıpratıldığına dair kesin kanısı olduğunu belirtiyordu. Tabi şaşırma-
mak mümkün değildi. Tekrar kendisi ile görüştüm. Niye böyle yaz-
maya devam ettiğini; amacının ne olduğunu sormaya çalıştım. So-
nunda da kaldırdı "ben örgütten ayrıldım" dedi. Ve o zaman ben, 
“çamur at izi kalsın” derken ne anlatmak istediğimi her halde anla-
mamış olduğunu belirttim. İkinci yazımda "izi ortadan kaldırırım di-
yordun, şimdi nasıl kalkacak?" diye sordum.  

“Yazımı yayınlamayın" dedi. Kendisine merak etmemesini, yazı-
sını yayınlayacağımızı, Güneşi balçıkla kendisinin de sıvanamaya-
cağını belirttim.  

Bir noktayı belirtmekte fayda var kanımca, kendisinin M-L dışı 
platformda yürüdüğünü açık açık ifade eden FY yoldaşın özeli ola-
rak birde benim yıpratmama hiç gerek yok. Ama herhalde görmek 
İstemeyen göze göstermek mümkün olmuyor.  

Evet yoldaşlar gerek FY, gerek MÜO, gerek EY ve gerekse GAK 
yoldaşlar yazılarını çamur at, izi kalsın mantığı üzerine yazmışlardır. 
Bu gün bu gerçek daha açıktır. Çünkü sorunun özü hem bu yazılar-
da yazılanlarda değildi, hem de bu yazdıklarım bile tartışma / sa-
vunma cesaretini dahi gösteremeden örgütten ayrılmışlardır.  

Bir de B yoldaş için bir şeyler söylemek istiyorum.  

Yoldaş için bir sürü iğrenç iddialar yapılmıştır. Kem söz sahibini 
utandırsın, elbette utanacak yüz kaldıysa; Yoldaş örgütten ayrılmak-
la yanlış yapmıştır. Yazısında bunun özeleştirisi vardır. Sorun yanlış 
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yapmama, değildir, yaptığı yanlıştan dönebilme ve bir daha aynı 
hatayı tekrar etmemektir, B yoldaş yanlıştan dönebilme ve bunu 
ifade edebilme olgunluğunu göstermiştir. Bu onun sahip olduğu ko-
münist kişiliğinin de bir yansımasıdır. Örgütümüzle arasındaki diğer 
sorunları da evrimi içinde çözebileceğine inanıyorum.  

FY yoldaşın B yoldaşa karşı takındığı tavırlar hiçbir gerçekliği 
yansıtmaz. FY yoldaşın kendi. subjektivizmini ortaya kor. FY yoldaş 
yazlıklarına inanıyorsa, üç gün öncesine kadar B yoldaşı neden 
bağrına bastığını izah etmelidir. İnsanlar bir gün içinde iyi, ertesi gün 
kötü olamazlar". Olsa olsa bu değerlendirmeyi yapan kişilerin sağlık-
lı düşünüp düşünemediğini tartışmak gerekir. FY yoldaş da içine 
girdiğiı süreçler dolayısıyla sağlıklı düşünebilme yeteneğini kaybet-
miştir. İşte örnekleri:  

"Eğer böyle bir propaganda ve nabız yoklamalarına gitmeden 
örıce, bana, bunu, önerselerdi - ki Leninist yöntem budur - elbette 
bunu seve seve, daha doğrusu Leninist yöntem olduğu için kabul 
etmemem mümkün değildi.” (abç) (FY, s.6.) 

"Diğer yoldaşlarla aramdaki fark, ben bunlara gerekçe aramıyor, 
aksine bunların Leninist örgüt kurallarına uygun olmadığını açıkça 
söylüyorum.” (FY, s.10) (abç)  

Ayrı örnekleri EY yoldaştan da izleyelim:  

"D-M ilkesi kişilere, organlara ve olaylara göre değişmez. Niyetle-
re göre de yorumlanmaz. Herhangi bir üye veya organ tartışarak 
çözümleyemediği bir sorunun örgüte açılmasını -hemen her zaman- 
isteyebilir. Ve bu tür istekler, istisnai olarak reddedilir. Ön şart, sorun 
örgüte açılmadan kendi ilgi alanları içinde tartışılmasıdır. Böylece 
gereksiz zaman kaybı önlenmiş olur. Aksi davranışlar niyet yorum-
lamalarına girer ki; böylesi davranışların ML’ye uygun yöntemler 
olduğu söylenemez." (abç) (EY- sy.1) 

"(Bağımsızları kastederek - MA) bu yoldaşların örgütle bağları 
kesildikten sonra da ilişkilerim sürmüştür." (abç.) (EY- sy.4)  

Bu mantıklarla mücadele etmek mümkün değildir. Çünkü bunlar 
mantık değil mantıksızlıktır. FY yoldaş İK'nın M-L davranmadığını 
söylüyor, kendisini haklı gösteriyor, dört sayfa sonra yaptıklarının 
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Leninizm’e aykırı olduğunu söylüyor. Neye göre? M-L’e göre. Daha 
sonra örgütün ilişki kesme kararını aldığı insanlarla ilişki kesmedim 
diyor. Yine kendisi haklı, neye göre? Belli değil, bu noktada M-L 
ıskalanabiliyor.  

Pragmatizm tam da budur yoldaşlar. Anlayış "faydalı olan doğ-
ru"dur. Karşındakini elettirirsin M-L’e aykırı işler yapıyor diye, haklı-
sındır. Kalkar sen B ile aykırı işler yaparsın ama yine haklısındır. 
Böyle çifte standart kullanan mantıksız-mantıklarla mücadele etmek, 
mümkün, değildir. Çünkü o hep kendisi haklıdır. Yanlışı hep sen 
yaparsın o hiç yapmaz. 

F.Yıldız yoldaşın sık sık kullandığı kinayeli bir özdeyiş vardı. "Er-
kek dediğin sözünde durmaz, delikanlı dediğin topaç gibi dönmeli."  

M-L delikanlıların işi değildir.  

 

M. ARIKAN.  11. Ağustos. 1984  
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KUMAŞI KESMEDEN ÖNCE YEDİ KEZ ÖLÇELİM  
 

Salih DERİNKÖK  
  
Yoldaşlar; 
Örgütümüz içerisinde bir süredir FY sorunu diye adlandırabilece-

ğimiz bir bunalım ve buna bağlı olarak da bir tartışma kampanyası 
yaşıyoruz. Sorunu dolaysız ya da dolaylı olarak yaşayan yoldaşlar 
çeşitli yazılarla görüşlerini dile getiriyor ve tartışıyorlar. Daha önceki 
kampanyada olduğu gibi bu kampanya sonucunda da gerek tek tek 
üyeler olarak, gerekse örgüt olarak eksikliklerimizi kavrayıp doğru 
dersler çıkartacağımızdan kuşkum yoktur. Çünkü örgütümüz yakın 
tarihinde geçirmiş olduğu bunalımları nitel bir tarzda aşarak, doğru 
dersler çıkarabilmeyi başarabilmiştir. Ancak örgütümüzdeki bu olum-
luluk, yani geçmiş deneylerden ders çıkarabilme yeteneği tek tek 
bireyler olarak bire bir tekabül etmemektedir.  

Bilindiği gibi son örgüt konferansımızda çeşitli kararlar alınırken 
bazı özeleştiriler de yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de sekter polit i-
ka ya da sekterizmdir. Konferans kararları bütün üyeleri bağlamak-
tadır. Bütün üyeler tarafından titizlikle gözden geçirilip geçmişten 
sağlıklı dersler çıkarılması gerekmektedir. Yok eğer böyle yapılmaz 
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da hatalar birbirini izlerse artık özeleştirinin de ciddiyeti ortadan kal-
kar. 

FY sorunuyla ilgili olarak yürütülen bu tartışma kampanyasında 
bu yazıyı yazma gereğini, bir kısım yoldaşlarda gördüğüm eksiklikler 
üzerine duydum. F.Yıldız olayının nasıl başlayıp geliştiği yeterince 
bilindiğinden, olayları tekrar etmek ancak can sıkıcı olabilir. Benim 
asıl üzerinde durmak istediğim konu sekterizm, sosyalist demokrasi 
ve sosyalist hukuk konularıdır. 

"FY Sorununa Genel Bir Bakış" başlığı ile yayınlanan ve altında 
altı yoldaşın imzası bulunan yazıyı okudum. Yazının sahibi yoldaş-
lar, FY sorununda, FY'nin bazı 'tutarsız ve istikrarsız tutumlarından 
bahsetmekte ve genel hatlarıyla Demokratik-Merkeziyetçi ilkelerden 
söz etmektedirler. Buraya kadar olan bölümde benim de yer yer 
katılabileceğim, bazı bölümler olmakla birlikte yazıya her hangi bir 
eleştirim yoktur.  

Ancak yazının sonlarına doğru "YİK'in FY sorununda yanlış ve 
eksik yaptığı hatırlatılmakta ve YİK'in FY'i cezalandırmamakla, yan-
lış ve eksik yaptığı vurgulanmaktadır. İşte benim de üzerinde durup 
bir kaç söz söyleyeceğim nokta burasıdır. Önce bu yazıdan alıntı lar 
yapalım.  

Ama Leninist bir örgütün, kararlarına isyan eden bir üyesinin ce-
zalandırmama gereksiz hassasiyetini, gösteren YİK, FY yoldaş ile 
ilgili açıklamalara bir organ kararına dayanarak başlama hassasi-
yetin gösterip, sorunun aslının gözden kaçırılmaya çalışılması çaba-
larına malzeme vermeyebilirdi',' (FY SGB-Syf.4.) 

"Ayrıca ve en önemlisi, karara uymayacağını söyleyen, öyle de 
yapan ‘işte organ üyeliğini de askıya aldım’ diye devam eden, iş 
inada binmiş gibi, atsanıza, on kere atmanız gerekirdi diye Leninist 
olmayan tavrını sürdüren bu üyesini YİK'in cezalandırmamasıdır." 
(abç) (agy syf;4) 

Görüldüğü gibi, yoldaşlar burada “FY cezalandırılmalıydı” demek-
tedirler, bunu yapmadığı için de YİK'in yanlış yaptığını söylemekte-
dirler. Yazıda tartışma kampanyası açılması doğrudur, ceza ver-
memek ise yanlıştır, ya da önce ceza verilmeliydi, ondan sonra tar-
tışılmalıydı. 

Bu anlayış tamamen yanlıştır. Bırakınız Sosyalist hukuku, burju-
va hukukuna bile aykırıdır. Burjuva yasalarına göre göstermelik de 
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olsa sürmekte olan bir davada sanıklar aleyhine delil teşkil edecek 
sözleri kamuoyunda rastgele söyleyemezsiniz. Önce iddianame 
savcı tarafından okunur, sanığın savunma hakkı vardır, (hatta mah-
keme huzurunda sorulara cevap vermeme özgürlüğü bile vardır) 
tanıklar dinlenir, kanıtlar toplanır. Bütün bunlardan sonra çeşitli cel-
selerle devam eden yargılama sürecinden sonra ceza verilir ya da 
verilmez. 

Bir an için burjuvaziden daha geri olduğumuzu farz edip FY'a ce-
za vermeyi kabul edelim. O zaman da şu sorulabilir: Suçluya ceza 
hangi aşamada verilecektir? Henüz Baha yoldaş açıklamada bu-
lunmadan önce mi yoksa Baha'nın raporundan sonra mı? Yoksa 
FY'ın YİK üyeliğini askıya aldığını söylemesinden sonra mı, yoksa 
yazmış olduğu "Yoldaşlara Cevap ve Savunmam" yazısından sonra 
mı? 

Hepimizin bildiği gibi FY bir savunma yazısı yazmıştır. Burada 
önemli olan savunmanın içeriği ve üslubundan çok savunmanın 
kendisidir. Ortada bir savunma vardır, 

'İK savunmayı okuyup değerlendirdikten sonra ceza verebilir 
miydi, veremezdi, çünkü savunmanın başlığında TKKKÖ-MK'sına 
ibaresi de bulunmaktadır. FY "organ üyeliğini askıya aldım, toplantı-
ya katılmıyorum" tebliğini yazılı değil sözlü olarak bir İK üyesine söy-
lemiştir. İşte tam bu aşamada İK toplantıya girdikten sonra bir karar 
(ceza değil), alsaydı buna hiç kimsenin bir itirazı olmazdı. Nitekim 
böyle bir karar alınmıştır ve cevaplaması için FY'a iki maddelik bir 
yazılı soru listesi hazırlanmıştır. Herhangi bir ceza verilmemiştir. 
Bence doğru da yapmışlardır. Çünkü, birincisi; FY'ın o anki ruh hali 
içerisinde verilecek bir cezanın hiçbir yapıcı ve olumlu yanı olmaya-
caktı. İkincisi biz artık iki yıl öncesinin insanları değiliz, sekter politi-
ka konusunda verilmiş özeleştirimiz vardır. Ve bu karar bütün örgüt 
üyelerini bağlar. 

Yazının sahibi yoldaşlar tarafından adlandırılan "YİK’in gösterdiği 
gereksiz hassasiyet" (abç) belirlemesi yanlıştır. YİK sadece gereken 
hassasiyeti göstermiştir. YİK'in FY'a cevaplaması için gönderdiği 
sorularda da görüleceği gibi bir hassasiyet vardır. Ama “gereksiz" 
değildir." 

Yoldaşlar: Sosyalist hukuk anlayışını mekanik olarak uygulama-
malıyız. Burjuva hukukunda bile önce yargılama, sonra cezalandır-
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ma ilkesi vardır. Bizler her şeyden önce burjuva hukukunu öğrenip, 
bunu içimize sindirip, inkâr ederek (reddederek değil) bunun üzerin-
de Sosyalist hukuk anlayışımızı şekillendirmeliyiz. Bu arada hepimiz 
bir kez daha C.Kamil yoldaşın yayın organımızın 54.sayısında yer 
alan "Ermeni sorunu ve Burjuvaziden Hukuk Dersleri" adlı yazıyı 
okuyup, Sosyalist Hukuk konusunda araştırmalıyız.  

FY sorununda YİK üyelerinin gösterdiği hassasiyete "gereksiz 
hassasiyet der ve cezalandırılmasını istersek, bu hem gereksiz bir 
acelecilik olur, hem de FY'ı tastamamcuk doğrular. Ne diyordu F.Y:  

"...beni asacaklar, kesecekler, bir fırsatını bekliyorlar."  
F.Yıldız'ın yapmış olduklarını elbette ki çoğumuz tasvip etmiyo-

ruz, ancak bu durum bizi tepkiciliğe götürmemelidir. Ceza verilsin de 
ne olursa olsun anlayışına düşülmemelidir. Çünkü biz cezayı en son 
çare olarak düşünürüz ve ideolojik-siyasi hattımıza güvendiğimiz 
müddetçe tartışmaktan çekinmeyiz. 

"Bu örgütte hiç kimse görüş tartışmaktan kaçmamaktadır. Oda 
(FY kastediliyor. S.D.) kaçmamalıdır. Farklı görüşlerin tartışması 
önüne hiç kimse engel dikmemektedir. Kaldı ki, farklı görüşlerin sa-
vunulmasını yasaklayabilecek bir güç, bu örgütte mevcut değildir. 
Eğer yönetici organlar böyle bir karar almaya kalkışırlarsa, kendi 
meşruluklarını gölgelemiş olacaklardır. Ayrıca anlayış olarak da ör-
gütümüzün hattıyla çelişen bir konuma düşeceklerdir.” 
(İ.Halef.İl.Pol.if. Syf:13) 

Mükemmel bir elbiseye kavuşabilmemiz için daha çok çileler çe-
keceğiz, bu yüzden kumaşı kesmeden önce en az yedi kez ölçelim.  

 
23.08.1984   
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FY YOLDAŞ YAZDIKLARINA SAHİP ÇIKMIYOR.  

 
Nusret ATAK  23.8.1984  

   
“Ben merkezin GK ile ilişkileri kestiği toplantıya kadar, örgütün 

içinde doğan sorunların çözümünde, Leninist örgüt kurallarına uy-
gun davranmaya azami titizliği göstermeye gayret sarfettim”, (Yol-
daşlara Cevap ve Savunmam. S. 3 abç) 

Yukardaki satırlar FY yoldaşın sadece kendisi tarafından bilinen 
farklı bir düşüncesidir. Kendisine Haziran-84 sonunda YK tarafından 
iletilen iki sorudan sonra açığa çıkmıştır. Örgütümüz içerisinde Leni-
nist örgüt kurallarına uyarak faaliyette bulunmaya son veriş tarihini 
kendisi vermektedir. Bu tarih aynı zamanda FY yoldaşın sağlamlaş-
tırılması ve geliştirilmesi mücadelesine hangi anlayışla "kapasitesini" 
koyduğunu da belgelemektedir. 

Üstelik "bunları IK'da da anlatmış(?i) öyle 'bir yönetici organ ki, 
atandığında "Leninist örgüt kurallarına uymayacağını açık açık söy-
leyen ve öyle de yapan" bir üyesine rıza gösterecek, örgütün ilkele-
rine ikame edecek ve salt "pamuk ipliği" kopmasın diye FY yoldaşın 
arkasından secde edecek. Hani bir deyiş var "Musa Musa ama o' 
kadar uzun boylu Musa değil." 

Böyle IK'ya hangi organ, hangi üye rıza gösterir : YK' ki B yolda-
şın iddialarını ciddiye alacak ve  FY yoldaşın (hadi beni atsanıza, bu 
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örgüt M-L değildir, M-L olsa beni atar; Hulki olsa on sefer atardınız, 
siz böylesiniz, gücü görünce geri geri kaçarsınız… vs şeklindeki) 
"peşrevine" 2 soru ile son verdirtecek. 

İşin başından, üstelik FY yoldaş gibi birisinin bu yaklaşımını cid-
diye almayacak. Olacak iş değil !  

YK şunları biliyordu. "örgütümüz. şu haliyle yaraları sarılıp üstün-
de yürünecek bir zemin oluşturmaktadır. Yaraları onarıp bu gemiyi 
yürütmek de, yaralarını açıp batırmak da bizim elimizdedir." (FY 
Sorunlarına Genel Bir Bakış I/IO).  

"Örgütümüzün geliştirdiği teorik ideolojik hat, örgütümüzün birliği-
nin sağlanmasına yeterli bir zemin oluşturmaktadır.” (FY agy 1/9). 

"Birlikte esas temel, ayrı fikirlerin olmaması değil, eylemde ayrı 
olunmayacağıdır." (FY agy İ/IÖ) 

“Yanlış gördüğün tasarrufun önlenmesi için tek metot, onun ikna 
yolu ile karara dönüştürülmesini önlemektir. Değiştirilmesi için de 
aynı metot geçerlidir. Yanlış gördüğün tasarrufların önlenmesi ve 
değiştirilmesi şartları tüzükte belirtilen oyların sağlanması ile olur. 
Yoksa yanlış gördüğün tasarrufların önlenmesi için "ben istifa ediyo-
rum, ben bunu yapmam” veya “bu tasarrufa karşıysan karara uyma-
saydın" gibi davranışlar belki bir örgüt anlayışı olur ama Leninist 
örgüt anlayışı asla olamaz.”  (FY. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış 
S.2/1) 

"her komünistin, yapılacak tasarruflarda istemlerden önce, örgü-
tün çıkarlarını düşünmesi zorunlu bir koşuldur. (agy. 2/I) 

"Bir komünist, nasıl doğru "görüyorsa öyle savunur ve oyunu da o 
doğrultuda kullanır. Bazı şartlarda kendi savunularına tam denk 
gelmeyen tezlere de gönülsüz oy verebilir. Ama bu tezleri şöyle ve-
ya böyle kabullenmektedir" ve sonuçlarına da katlanmak gerekir." 
(FY agy. 2/1)  

"Kararların yanlış görülüp karşı olunmasından dolayı kararları 
kabul etmeyip,    uymama, gereklerini yerine getirmeme gibi bir dav-
ranışa asla girilemez. (F.Y.'a Sor. Gen. Bir Bak.3/4) 

"Hiç kimsenin kendisinin birlikçi olduğuna, 'başkalarına inandır-
mak için günde 40 defa yemini, billâh etmesine gerek yoktur. Esas 
temeli eylemde birliği bozmamak.. (agy. 3/4) 

Evet, FY yoldaş Konferans öncesi yazdığı yazılarda bunları sa-
vunuyordu. 



BELGELER  7. Kitap                       304  

 

Bu yazıları da yeni iş bölümü ile atandığı yerel örgütten yazmış-
tır."' 

O itibarla FY yoldaşın:  
"…Benim sürdüreceğim mücadelenin önünde engel olabilecek 

kararlara uymayacağımı açıkladım ve öyle de yaptım.” (Yol. Cev. ve 
Sav. S.10)  

görüşünden YK'nın bilgisi yoktur. Çünkü FY yoldaş; 
"...Hatta kararların yanlışlığını ve değiştirilmesi gerektiğinin pro-

pagandasını aşın, herhangi bir biçimde fiili durumu yaratmak için, 
kararların uygulanmaması eğilimi taşıyan, propagandaya işi sıçrat-
mak, proletarya partisinin asla kabul etmeyeceği bir anlayıştır. Tü-
zük hükümlerine göre gereken cezai müeyyideler uygulanır. Leninist 
partide eylem birliği bozucularla yürünemez. Bu anlamda “azınlığın, 
çoğunluğun kararlarına uyması zorunludur." görüşünü savunuyordu, 
(S.G.B.B. 3/4) 

FY yoldaş ne zaman konferanstan önce - konferanstan sonra di-
ye konuşmaya başlayacak? Ne zaman "celallenmeden" ne örgütü 
ne de kendisini "hafife" almayıcı davranışlarda bulunacak? 

"Örgütümüzün iç mücadelesinin gerginleştiği dönemlerde güç 
dayatma, karar kural tanımama adeta bir yol olmuştu. Ne yazık ki 
bunlar fiilen yapılmasına rağmen, örgüt kuralları ve Leninizm de 
zorlanarak, bunlara çeşitli gerekçeler bulunmaya, çalışılmıştır. Ben 
bunu ne örgüt kuralları, ne de Leninizmi zorlamadan açık açık 
"yapmaktayım. Birçok yoldaşın hazmedemediği ve çarpıldığında bu 
olduğunu biliyorum. Yani yapılan değil, yapılanın isminin konması." 
(Yol. Çev. ve Sav. S.4) 

Ben yapılana da ismine de çarpılıyorum. En çok da bu yazıları 
üstelik genel, konferanstan şunca zaman geçtikten sonra yazmana 
ve aşağıdaki alıntıyı nasıl unuttuğuna I 

"Biz partinin şu veya bu parçasını oluşturacak, şu veya bu bölge 
ile sınırlı değil, merkezi bir biçimde ülkeler çapında da örgütlenen, 
Leninist örgüt kurallarını adım adım döşeyip pekiştirerek parti "aşa-
masına sıçrayacak bir örgütüz.” (FY. Har. Sor. Gen. Bir Bak). 

 
FY YOLDAŞ İMZASINA OYUNA SAHİP ÇIKMIYOR.  
"Yoldaşlar, örneğin ben GK ile ilişkilerin kesilmesine rağmen iliş-

kileri sürdüreceğimi söyledim ve sürdürdüm. Aynı biçimde H. ve T. 
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yoldaşlarla ve B. (yoldaşla N.A,) ilişkilerin kesilmesine rağmen ben 
ilişkileri: sürdüreceğimi söyledim ve sürdürdüm. Gene İK beni top-
lantıya çağırma kararı almasına (ve MK’nın görüşme talebi olmasına 
N.A.) rağmen uymayacağımı söyledim ve katılmadım. İşte size ör-
nekler." (Y.C.V.S. S.IOŞ GK ile ilgili, olarak GMK'nın "örgüt içindeki 
istihdamına son verme" kararı konferansa geliş ve FY'nin de oyuyla, 
oybirliği Onaylanmıştım. FY yoldaş yerel örgüte döndüğünde bu 
konula 'tek kelime etmemiş ve oyunu savunmamıştır. Kendisini tam 
destekle uğurlayan yoldaşta dahil olmak üzere bu "tersliğin" seni 
onore ederek açıklaması başka yoldaşlara düşmüştür. 

"söyledim ve sürdürdüğüme gelince; PY yoldaş herkes için ge-
çerli bir hakkı (istediği zaman GK'lılarla görüşme hakkını kendisine 
tanınan ÖZEL bir HAK gibi sunmaya çalışıyor, Tabiki, görürsün yol-
daş. Görüştüğünde Konferanstan önce de Konferanstan sonra da 
görüştün. Ama FY yoldaş bir cümleyi unutuyor. İstediğin zaman ama 
"aklına estiği, zaman" değil, "kurallar dahilinde, örgütün kanalların 
işleterek." Öyle yaptığın zaman kimsenin itirazı olmazdı ve olmadı 
da. Son olarak da kararı tebliğ etmeye bir yoldaşla birlikte sen gittin. 
Bir başkası da gidebilirdi. 

FY yoldaş yanlışın şurda: Farklı zaman, yer ve koşulda herkes 
için geçerli olan bir hakkı, kabul gören bir talebin olarak anlatır ve 
nasıl olurda ilanihaye senin için geçerli bir İMTİYAZ gibi sunarsın?  

Madem istediğini yanma özgürlüğün vardı aşağıdaki karara ne-
den oy verdin? Bu bir, ikincisi neden gereğine uymadın? “.. Hangi 
sebepten olursa olsun Y ili sınırları dışına adam gönderme veya Y ili 
sınırları dışında Y iline adam çağırma yetkisi YK'nın kendisine aittir. 
Bu yetki iki toplantı arasında  ………. tarafından kullanılır." (abç. 
Kasım 83. YK Raporundan.) 

Bıraksın gönülsüz olmayı, FY yoldaş "boşver" bile demeden gö-
nüllü oy kullandı. FY yoldaşın "Bakın bu karar kapsamına GK'lılarla 
benim görüşmem girmez. Çünkü ben MK'ya söyledim. Ben imtiyaz-
lıyım" dediğini hiçbir YK üyesi hatırlamıyor. Da…… alıntılarda da 
gösterdiğim gibi FY yoldaş ister gönüllü ister gönülsüz, isterse de 
karşı oyu olsun "Kararlara uymanın gerekliliğini sürekli vurguluyor, 
örgütsel birliğimizin teminatı olarak gösteriyordu. 
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Ancak bu oyuna da sahip çıkmadı ve kararı ihlal etti; MK seçimi 
haftası YK içinde krize sebep olan olay "Kokuyla iz süren" diye ö f-
keyle niteleme yaptığı yoldaş tarafından açığa çıkarıldı. 

Demek ki "Benim sürdüreceğim mücadelenin önünde engel ola-
bilecek karaları tanımayacağımı açıkladım ve öylede yaptım". Örne-
ğin “ben GK ile ilişkilerin kesilmesine rağmen ilişkileri sürdüreceğimi 
söyledim ve sürdürdüm” cümlesi bizim bildiğimiz bir GERÇEK değil, 
FY yoldaşın yaptığı "ŞEYİN" yeni İTİRAFIDIR.  

FY yoldaşın verdiği bir başka örnek,” H. ve T. yoldaşlarla ilişkile-
rin kesilmesine rağmen ben ilişkileri sürdüreceğimi söyledim ve sür-
dürdüm” iddiasıdır. 

Bu yoldaşlar 1982 yazından beri FY yoldaşın iki dudağından çı-
kacak tek kelimeyi bekliyorlardı. GK gibi bir "örgütü" x? gün içinde 
TKKKÖ saflarına duhul ettirecek iddialılıkta bu FY yoldaşın, iki sem-
patizanı saflarımıza katamamasının, üstelik Kasım-1983'de istihdam 
etme kararımıza "çekimser oy" kullanmasının" giz’i bugün anlaşı l-
mıştır. Daha sonra H. ve T. yoldaşlar kendilerini fiilen örgütümüzün 
dışına attılar. Bağlı oldukları organ YK'nin ilişkiyi kesmesini istedi. 
YK şu kararı aldı. 

" H. ve T. ile ilişkiyi düzenlemek üzere onlara KURTULUŞ zemini 
üzerinde TKKKÖ'yü tek meşru örgüt olarak tanıyıp tanımadıklarını 
sorar ve tanıyorlarsa örgüt kurallarına uymaya davet eder, tanıma-
dıkları halinde ise ilişkiyi kesmeyi kararlaştırır." (Nisan 84 YK Rapo-
ru.) 

FY yoldaşın bu karara da oyu çekimser. Almaya da çekimser ol-
duğu hatırlanırsa, nerde kalsınlar, nereye gitsinler? sorusunun ce-
vabı çıkıyor.  

Oysa şöyle diyordu. "...Örgütümüzün başından beri var olan bir 
çok olumsuzlukları, 12 Eylül koşullarında birçok yanlarıyla açığa 
çıkmış, birbirinden farklı olsa da bir çok yoldaşın görünen sonuçlara 
muhalefeti başlamıştır. Oluşan bu muhalefeti ne 12 Eylül öncesi 
"cici, mükemmel" örgütümüze kavuşmaya ne de umutsuzluğa düşüp 
başka platformlar aramaya kanalize edilmeye çalışmamalıdır. Bu 
muhalefet örgütümüzün olumsuz yanlarını yadsıyarak, olumlu yanla-
rını geliştirerek Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarına önder lik ede-
bilecek, sosyalizmin kuruluşuna yol göstericilik yapabilecek, yapı-
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lanmaya (partiye-NA.) kavuşturulmaya kanalize edilmelidir. (F.Y. 
Sorunlarımıza Genel Bir Bakış. 4/6) 

H. ve T. yoldaşlar olumsuz cevap verdiler; “GK’nın Konferans ka-
rarları hakkındaki görüşünü bekleyeceklerini” söylediler. Bu nedenle 
ilişki kesildi.  

FY yoldaş, bir gün E yoldaşa “ben ilişkiyi sürdürdüm” diyor. Bu 
konuyu görüştüğü K, yoldaşa ne E yoldaşa böyle bir şey söylemedi-
ğini belirtiyordu. Zinhar E yanlış anlamış. Düşmanım değil ya, so-
kakta görsem konuşurum.” 

FY yoldaşın ilgilendiği, organa iletmediği ………  { Burada iki satır 
okunamamıştır. HznN.}  

B yoldaşla ilgili ise doğrudur. YK da telefonu almasına memnun 
oldu. X Kenti operasyonundan sonra kendisiyle görüşmeye çalışıla-
caktı. Çünkü B yoldaşın gündeme geldiği ilk toplantıda bir yoldaşın 
dediği gibi “FY yoldaşa söylediği gerekçeler B yoldaşa ait olamazdı. 

FY yoldaşın;  
YK'nın kendisi için "fırsat kolladığı”,; B’nin yazısını “bahane ede-

rek “bayrak” edildiği, gücü görünce de “manevralar” yaptığı vs vs 
gibi iddiaları o kadar çok ki, cevap vermek için peşinden koşmaya 
nefes yetmez. Ben sadece kendisinin “salim afayla düşünmediğini” 
itiraf ettiğini hatırlatarak geçiyorum.  

" Yollarımız şimdi ayrılsa bile, bir zaman sonra gene karşı karşı-
ya, daha doğrusu az da olsa yan yana gelir, bunların muhasebesini 
salim kafalarla yeniden yaparız.”(FY. Yol. Cev ve Sav. S.10).  

FY yoldaşın akıl hocasına ihtiyacı olmamasının verdiği tutukluluk-
la kendisine şu mesajı iletip yazarak son veriyorum. Örgüte adını 
koyan, onu diğerlerinden ayıran, bizleri kucaklayan yanı nedir? 

"Her hangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak ta-
yin eden şey o örgütün eyleminin muhtevasıdır." (Lenin.) 

Biz öncelikle konferansın da belirttiği eksikliklerimizle birlikte bu 
muhtevada anlattığımızdan ve nasıl sorusunu cevaplayan Anayasa-
sını da (Tüzük) kabullendiğimizden, gönüllü ve bilinçli olarak, hiçbir 
'baskı, altına girmeden birlikte değil miydik?  

İmzana sahip çıksan gene birlik olurduk, imzana, oyuna sahip çık 
yoldaş. 
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Farklı görüşlere gelince, bunlar tartışa tartışa çözülebilir so-
runlardır. Zaten bu tartışmayı da aramızdaki sorunları anlaşılır kı l-
mak ve çözebildiklerimizi çözmek için açmadık mı? 

"... birçok konuda farklı bakışımın ve anlayışımın olduğunu kaba-
ca belirtmiştim." (abç.)   Evet, belirtmiştin. Herkes gibi senin de farklı 
düşündüğün konular vardı. Ve konferansa ve senin de oylarınla kon-
ferans kararlarına ulaşmıştı. Şimdi bunları yazmak fuzuli zorlama 
oluyor mu? Üstelik sen “istimin arkadan gelmesinden" rahatsız olan 
bir yoldaşımız değil miydin? Dahası "YK'da yerel örgütte konferansa 
gerek yoktur, çünkü "farklı tezler söz konusu değildir" diyerek "doğ-
rudan seçime evet, konferansa hayır" oyu vermemiş miydin? 

Evet bir gizli örgüt olduğunu unutmadan eylemde birlik, eleştiri de 
özgürlük, anlayışının şekillendirdiği “disiplin” içinde, örgütsel ilkele-
rimize sıkı sıkıya sarılarak, hak ve yetkilerimizi görev, sorumluluk 
bilinciyle kullanarak her türlü sorun çözülebilir. Yakın geçmişin öğ-
rettiği en önemli derslerden biri budur. Üstelik şöyle diyordu, "sorun-
larımızı ne 12'den önce koparıp ele almak, ne de umutsuzluğa dü-
şüp yeni platformlar yaratmak veya aramak çözmeyecektir.  Niyetler 
ne kadar halisane olsa da, bunlar bir yanıyla işin kolayına kaçmak, 
diğer yanıyla da bir şeylerden kurtulmaya çalışmaktır. (FY. Sor. 
Gen.Bir.Bak. 4/1. abç)  

Kimileri bu dersi kavradı. Kimileri de nerdeyse “Kahrolsun Orta-
doksluk” yaşasın “eleştiri özgürlüğü" denilebilecek bir pratik içine 
düştüler.  

"Örgüt demek eylem birliği, bütün pratik çalışmada birlik demek-
tir. Ama elbette ki her türlü davranış ve eylem, ancak proletaryayı 
geriye doğru değil ileriye doğru götürdüğü, proletaryanın ideolojik 
birliğini sağlamlaştırdığı; Proletaryayı zayıflatmak ve yozlaştırmak 
yerine onun düzeyine yükselttiği ölçüde örgütte değer kazanır." (Le-
nin.) 

Ben eylem birliğini zedelediğin düşüncesindeydim, ama yazın ve 
gelişmeler bu eylem birliğini dinamitleyen davranışları içinde oldu-
ğunu gösterdi. Bunları yapmasaydın farklı şevk ve heyecanla ama 
mutlaka TKKKÖ’nün gelişimi için birlikte çalışabilirdik. 

 
Nusret ATAK  23.8.1984.  
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BİLİNCİN ÖRSÜNE VURAN ÇEKİÇ SESLERİ (1.)  
 

Nusret ATAK. 12.08.1984  
 
Bu yazıyı kaleme aldığımda FY Yoldaşın örgütümüzden ayrıldığı-

nı belgelendirdiğini öğrenmiş bulunuyorum, Daha önce yazıma te-
mellik edecek notlarım hazır olmasına rağmen, gecikmemde kendi-
siyle resmen görüşen birisi olarak FY yoldaşla yaptığım son konuş-
mamın etkisi oldu.  

Son görüşmemin tarihi 16.07.84’tür. Bu görüşmeden sonra ken-
disini üçüncü kez "özel işleri için” Adıyaman’a uğurladım. Özel işleri 
için üç gün ayırmıştı ve 4. Gün Adıyamanlı yoldaşlarla bana göre -
kendi tavrının- gelişimi açısından çok önemli olan görüşme yapa-
caktı.  

O günden beri de ikametgâhı belli "kayıp" durumunda. Oysa he-
men dönecek ve yazı yazdığını söylediğim A. Orhan yoldaşın "ne 
yazdığını yaman meraklanarak beklediğini" yazışına cevap vererek 
tartışmayı sürdürecekti.  

Kendi gelmedi haberi geldi...  
FY yoldaş, …. ile görüşmüş ve G.K ile Dayanışma kararı almış. 

23, 24,25, Temmuz FY yoldaş ve "kendisine eskiden beri yakınlığı 
olan", "yanlış etkilenmelerinden korktuğumuz", "zemin yokladığımız" 
yoldaşların ayrıldığı ve örgütle görülmeleri kendileri adına 
.'sürdürecek bir, yoldaşı seçtikleri ve yazılı olarak ayrılık gerekçele-
rini verecekleri haberi iletildi.  

"Gün gelir FY yoldaşın aceleciliğinin nedenini de öğreniriz.  
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Evet, 25 Haziran’da YK iki temel soru soruyor. 5 Temmuz’da FY 
yoldaş "Cevap-Savunmam" yazısını yazıyor ve tartışma başlıyor. 
Ortada soruna ve iddialara ilişkin başka yazı yok. Beklenmiyor.! Bur-
juva politikacılığının centilmenliği dahi yok. İki hafta, sonra da ayrı l-
dık... Tarih böyle ilkel ve ilkesiz ayrılığı hangi sayfasına yazsın?  

Yoldaşlar, 
Yerel örgüt tarihimizde şimdiye kadar hiç yanılmamış olan bir tar-

tışma yazılı olarak sürmektedir. Özellikle sirkülasyon "dağıtım sı-
nırına” yeni giren yoldaşlarımıza bazı açıklamalar yapmak istiyorum. 
Esasen örgütümüze yönelik mümkün olduğu kadar büyük parça 
koparmanın "hazırlık" döneminin bir kesitine katılan ve saflarımıza 
dönen bir yoldaşımızın iddiaları ayrılmayla tescil edildikten sonra 
çok şey sonuçtan daha iyi görülebilmektedir. Ama her zaman sorun-
lar herkesçe anlaşılır bir açıklıkla ne sonuçlanırlar ne de anlaşılırlar. 
Tartışmaları azami olarak izleyin. Çıkan bütün sirkülasyonları değer-
lendirin. Durumunuz sizlere yeni haklar sağlıyor. Artık içinde yer 
aldığımız faaliyet alanını örgütlemekle yükümlü olan sorumlularınız-
dan TKKKÖ bünyesinde yaptığımız tartışmaları içeren sirkülasyon-
ları alabilirsiniz. Örgütümüzün nice sorunları aştığını, geçmişini de-
ğerlendirip geleceğe ışık tutan kararlara nasıl ulaştığını ve daha nice 
zorlu görevlerle yükümlü olduğunu göreceksiniz. 

Artık kendi bilincinizde "sempatizan coşkusu" ile "Gerçeğin katılı-
ğının" çatıştığı yere adım atıyorsunuz. Kişinin: örgüte güveninin test 
olduğu günlere değişik bir özgülde giriyorsunuz. 

Yerel Örgütte yüzyüze geldiğimiz sorun ne kadar cansıkıcı olursa 
olsun gerçektir. Bizler de hoşnut değiliz. Devrimci yaşam ve örgütsel 
görevlerimizde böyle, cansıkıcı durumlarla gene karşılaşacağız. 
Unutulmaması gereken yalın bir soru var; Ben niçin TKKKÖ'İüyüm. 
Beni bu örgüt içinde tutan bağ nedir? Bu soruyu hemen diğeri takip 
etmelidir. Ben bugün TKKKÖ için ne yaptım? Bu sorulara verilecek 
net cevaplar en çetrefil görünen sorunların önüne konur ve yaklaşım 
getirilirse göreceğiz ki çözülemez sorun yoktur. Ve sorun nerede ise 
çözüm oradadır.   

Sorunları devrimci tarzda aşmak bir yöntem sorunudur. Bilerek 
ya da bilmeyerek onu ortaya çıkaran gerçek nedeni ortaya koymak 
ya da anlamak gayreti yerine, yüzeysel ve çalakalem yaklaşımlar 
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örgütü meşgul etmekten ve örgütümüzü güçlendirici bir şekilde çö-
züme ulaşmayı geciktirmekten başka bir sonuçla çakışmaz.  

Gerçeğin ortaya çıkması engellenemez. Ama geciktirilebilir. Yön-
temler değişiktir ama en belirgin olanlardan biri {Milattan Sonra 46-125 

yılları arasında yaşamış- HznN} Plutarch adlı düşünür tarafından deşif-
re edilmiş ünlü söz: "Gerçeğin aydınlığa çıkmasını engelleyemezsi-
niz. Ama, çamur at ki izi kalsın." Diğeri demagoji: Bilerek ya da bi l-
meyerek yapılır. Bilmeyerek yapılıyorsa saflıktandır. Siyasi saflıktan. 
Ama sonuçta Lenin'in söylediği gibi "Siyasi saflıktan ötürü de dema-
gog olunabilir." Bir diğeri "Gümrüksüz ve vergisiz” eleştirilerle ortaya 
çıkar. Tartışmayı bilerek saptırır. Özellikle siyasi olgunluk seviyesi 
düşük olanlara seslenir. Suçlu olduğunu bilir ve hoşgörüyü suiistimal 
ile beslenip gelişir ve sonuçta Lenin’in söylediği gibi "suçlu ' olduğu 
için öfkelenir ve ağzından kaçırdığı küfürlerle hasmının," düşünce 
silsilesini kavrama yeteneğinden yoksun olduğunu ispat eder." ...  

Yoldaşlar, 
Sizlere, dikkatlice okumanızı salık verdiğim Genel Örgüt Konfe-

ransı öncesi yapılan tartışmaları içeren sirkülasyonlarda da görüldü-
ğü gibi saflarımızda, alabildiğince özgür görüşler ileri sürüldü. Gerek 
geçmişimize gerek 12 Eylül sonrası yaklaşım ve uygulamalara yö-
nelik eleştiri ve özeleştirilerle, zengin dersler çıkardık. Bütün bu fark-
lı görüş ve değerlendirmeler giderek birbirine yaklaştı. Ve sonuçta 
Konferansa gidildi. TKKKÖ'lü olarak bundan sonra üzerinde yükse-
leceğimiz ortak zemine, Konferans kararlarına ulaştık. Saflarımıza 
yeni geleneklerin oturması, hele bunların bilince çıkıp kavranılır hale 
gelmesi kuşkusuz kolay değildir. Ama örgütün çıkarlarını her şeyin 
üstünde tutanlar açısından yaşanan günler, bilincimizin örsüne vu-
ran çekiç sesleri ile çınlamaktadır. Hiçbir yeniye kolay ulaşılmaz. 
Eski, tahtını kolay bırakmaz. Yeter ki iknaya açık olalım, Görmek 
için gözümüzü duymak için kulağımızı açık tutmakta istekli olalım. 

YK sorunu duyurduğu Haziran-84 raporunun bir yerinde şöyle di-
yor: " ... Örgütsel gelişmelerimizin bilincimize çıkardığı olması gere-
ken doğru davranış biçimleri göz önüne alındığında "askı"yı anla-
mak mümkün değildir. Bu tespite katılıyorum. Çünkü FY yoldaş tara-
fından tek yanlı olarak alınan askı kararının hiç olmazsa yoldaş tara-
fından sunulan gerekçesi Yerel Örgütte hatalı gördüğü davranışlara 
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karşı ve ortaya çıkan sorunun çözümü için bir yol olduğudur. Oysa 
örgütsel gelişimimizin bilince çıkardığı doğru davranışlar,  

1- Görev ve sorumluluklarımızı unutmadan haklar ve yetkilerimizi 
kullanmalıyız.  

2- Örgütümüzün eyleminin muhtevasına ve Tüzüğüne bağlılığı-
mız sürdüğü sürece yüzyüze geldiğimiz sorunlarda takip edeceğimiz 
yol, örgütsel işleyişi zaafa uğratmadan, alabildiğine karşı olduğun 
konu ve davranışlara karşı mücadele etmektir.  

Tartışmaktan amaç “örgüt kurallarına uymak koşuluyla -başka 
türlü örgüt içinde bulunulamaz- örgüt faaliyetine devam edenken 
“söyleyeceklerini söylemek, etkileyebileceğin alanı genişletmektir. 
Yüz yüze gelinen soruları, örgütümüzü geliştirici bizleri yetkinleştirici 
bir şekilde çözmektir.  

  
 

USÜL YÖNÜNDEN ESAS YÖNÜNE ( 2 )  
ya da: Disiplin Kavgayı Kazanmanın Ön Şartıdır. 

 
"Bizim konumuzla ilişkili olan birlik, ideolojik ve örgütseldir. İdeo-

lojik birlik en kaba hatlarıyla şeyleri tanıma metodunda anlaşmak, 
şeyleri en azından çok yaklaşık değerlendirmek ve şeylerin değişt i-
rilmesi yönteminde anlaşmak ( ... ) yerine neyin konacağında belli 
bir görüş birliğinde olmak gerekir. Örgütsel birlik ise ( ... ) Leninist 
Örgüt kurallarında birleşmek. Bunlardan sonra gene de var olacak, 
bazı görüş farklılıkları, birliğin önünde engel olmamalıdır." (FY. 
SGBB - 3./ 5.) 

FY yoldaşla 1983 yılının son çeyreğinden itibaren birlikte olduk. 
"Üvey evlat mıyız" esprisiyle Yerel Örgütümüzün güçlendirilmesi için 
yaptığımız ısrarlı taleplerimizi yerine getirdikleri için de GMK'ya mü-
teşekkir olduk. "Yaşa yaşa, gör temaşa" denilebilecek günleri böyle-
ce yaşamaya başladık.  

Bu yazı esas olarak FY yoldaşın ve onun "el sallaması ile" saf-
larımızı terk eden "hemşehrilerinin" örgüt anlayışlarındaki sakatlıkla-
rını yukarıda tarihlediğim küçük bir kesit içinde incelemeye, bir 'baş-
ka ifadeyle FY yoldaşın bizzat kendisi ile “ayrıştığı” yerleri açığa 
çıkarmaya yöneliktir.  
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"Yoldaş bütün yazılarını burada yazdı. Yazdıklarına öz itibariyle 
uyup uymadığı, kendisine sorulan iki, evet sadece iki soruyla bizzat 
kendisi tarafından açığa çıkarıldı. 

Kulağına kar suyu kaçmış balık gibi, karaya vurdu . Kendini Ör-
gütümüzün dışına attı. Ve geride, TKKKÖ’nün, eyleminin muhteva-
sına ve Tüzüğüne katılan, "tezler düzeyine çıkmamış farklı görüşleri 
olan, bu görüşlerini oluşacak olan Siyasi Program Taslağı tartışma-
ları ile çarpıştırmayan, ömründe bir kez olsun özeleştiri yapmayan, 
oylarına sahip çıkmayan, örgütsel birlik anlayışını içi boş "dini" bir 
kutsallığa indirgeyen ve bir çırpıda vazgeçen, karşı olduğunun kar-
şısına günübirlik alternatifler diken ve hiçbir zaman "akıl hocasına" 
ihtiyaç duymayan F.Yıldız ve onun yazıları kaldı.  

Yoldaşlar,  
Hâlâ sürdürülmeye çalışılan ve özellikle sempatizanların etkile-

nerek aynı "batağa gitmesi için" zihinlerde iz olarak kalmasına çaba-
layan FY yoldaşın ALEYHİNDE propaganda, spekülasyon, kampan-
ya, tahrik, senaryo vs. İDDİAlarına değinmek istiyorum... Çünkü 
demagojiler' açığa çıkarmak görevdir... Bu iddia “ASKI”nın gerekçe-
lerinden biridir. Ortada sadece B yoldaşın, örgütümüze yönelik Ba-
ğımsız Eyleme girişildiğini ve kendisinin katılmak istendiğine dair 
"sabotaj" iddiasının görüldüğü bir durumda FY yoldaş samanı alev-
lemiş, YK'yı "delilsiz" yakaladığı zannıyla "pamuk ipliğine" yaklaştır-
mıştır... 

1- YK üyeleri birbirinin aleyhine propaganda yapabilirler mi?  
Bu konu hakkında uzun görüşlerimi yazacağım. Gerek örgüt ge-

rekse üyelerinin görüş ve davranışlarının propagandasının yapılma-
sı (Leyhde ya da aleyhte) eylem birliğini zedelememek biricik koşulu 
ile bir haktır. Bu örgüt içi demokrasi anlayışının bir gereğidir. Bu bir 
sınır 've terbiye dahilinde yapılır. Kimse “İMTİYAZLI VE TEK” olma 
hakkına sahip değildir. Bizim burada özel bir durumumuz var... Kon-
ferans Sath-ı mailine girdik. Örgüt içi demokrasinin tüm unsurlarıyla 
aleniyeti ile leyhe ve aleyhte görüş ve tezleriyle, nihayet yönetici or-
ganın seçimi ile sonuçlanacak olan süreci adımlıyoruz. 

Bu konuda yönetici organın oy çokluğu ile aldığı karar Nisan ra-
porunda mevcuttur. O kararımız Doğrudan Seçim Kararıydı ve MK 
seçim sisteminin Yerel Örgütte tekrarı mahiyetindeydi. Bir yoldaş 
öneriyor:  
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Birbirimiz aleyhine propaganda yapmayalım. FY yoldaşın görüşü 
ise açık, net, tavizsiz:  "Hayır ! yarın başlar. Şu iyidir. Şu kötüdür… 

Ve Propaganda dönemi olarak 1 Nisan tarihi başlangıç alındı.  
FY yoldaşın MK seçimi öncesi “Ben bu ekiple çalışmam” diyerek 

yaptığı propagandayı herkes biliyor. YK üyeleri için de öyle!  
O zaman FY yoldaş neden öfkeleniyor?  
Nedeni açık: Bu konuda da imtiyazlı ve tek olmak istiyor. "YK'lar 

şaibelidir. Meşruiyetleri tartışılır" derken, Konferansa "hık deyiciler 
katılacak" diyerek gölge düşürürken, Dede. Korkut'la yarışırcasına 
insanlara sıfatlar, takarken, dün "pırıl pırıl bir yoldaştır” diyerek Y 
örgütüne alınması için bastırdığın" B yoldaşa senin adına yüzümün 
kızardığı küfürleri yaparken, Leninist yönteme uydun mu? "izin" al-
dın mı? 

Ya biz ne yaptık? Senin bilgin, önerin ve iznin dahilinde propa-
ganda.  

2- FY yoldaş aleyhine propagandaya, ne zaman başlandı? Önce-
likle şunu belirtmek isterim ki, bir üyenin görevi her şeyden önce 
"mensubu olduğu örgütünü korumak ve bir tehlike var ise tüm yol-
daşları süratle bilgilendirmektir. Yüzyüze geldiğimiz sorun ciddiyet i-
ne göre yaklaşım gerektirir. Okuyucu, örgütümüze dönen B Yolda-
şın iddialarının, özellikle örgütümüzün geleceği ile ilgili kısımlarını 
YK’nın ciddiye aldığı hatırlamalıdır. Buna rağmen soruna itidalli    
yaklaşmış ve FY yoldaş gibi "paniğe” düşülmemiştir.. 

FY yoldaş aleyhine propaganda kendisi İK üyeleri ile diyalogu 
kopardıktan, "özel işi için" gidip geldikten sonra aldığı ASKI kararını 
aldıktan sonra başlamıştır. Kaldı ki, kendisi örgütümüz ve YK'nın 
otoritesine karşı saldırıları çoktan başlatmıştı bile. Bu sorunun çö-
zümü İçin Organ toplantısına gelmeyi ve çözmesek örgüte açılması 
ve nihayet Konferansın, iradesine sunulması sürecine ta baştan 
“kayayı dayayan" yoldaşın kendisidir.  

Propagandanın önce başlatıldığına dair iki "kanıt" ileri sürülmek-
tedir. 

1- E.Yılmaz’ın yazısında belirtilen 6 Haziran tarihli, E. yoldaşla 
olan konuşma. Görüldüğü gibi aleyhte propaganda değil. BİLGİ-
LENDİRME’dir. B’nin'" döndüğünü, FY’yi suçladığını ve FY'ile bulu-
şacağını içeren bir konuşma. E yoldaşı kimse "FY seninle diyalogu 
kopardıktan veya ASKI'dan sonra niçin aleyhinde “propaganda yap-
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tın” "diye eleştirmediğine göre, önce başlattı iddiası, E yoldaş, tam 
bir KOF iddiadır. . 

2-- K yoldaşla ilgili iddia.  
Ne yapmış? 
"...gene K yoldaşın “propaganda başlatacağım”, demesi ve baş-

latmasına rağmen...).'   (Yoldaşlara Cevap ve Savunmam.s.7.) " 
ne zaman Y? 
"..aynı akşam/. 7.07.84. NA) birlikte kaldığımız yoldaşlar olayın 

kendilerine "anlatıldığını” K. yoldaşın benim aleyhime açık propa-
ganda başlatacağını söylediğini anlattılar." (agy. s.5).  

Sonra ?  
... "Hatta K yoldaşın bir üyesine söylediği: "ben FY hakkında açık 

propaganda yapacağım sözlerini,  
1 - ben öyle bir şey söylemedim" demiş, aynı yoldaşla karşılaşın-

ca, ben sana söyledim, diyebilmiştir." (agy.s.9) FY yoldaş iyi 'hatır-
lamıyor. Dolayısıyla yanlış yazıyor. 

 
(Devam edecek) Nusret ATAK - 15-Ağustos-84 
 

 
 

B Yoldaş DOĞRU SÖYLÜYOR  ( 3 )    
 
“Bağımsızlarla ilişkileri kesme kararı aldılar, ama ben sürdürece-

ğimi, beni Allah bile tutamaz. Görüşüyorum zaten." (TKKKÖ MK'sı-
na Rapor.s.3.) abç. 

YK'nın ilişki kesme kararını FY yoldaşın hayata, geçirmediği or-
taya çıktı. Bu durumdan YK'nın bilgisi yoktu. E yoldaşa da böyle bir 
cümle sarf etmiş, ancak hemen ardından kendisine K. yoldaş sor-
duğunda "Ben öyle bir şey söylemedim. E yanlış anlamış. Sokakta 
tesadüf edersem konuşurum. Düşmanım değil ya" şeklinde cevap 
vermiştir. Nitekim FY yoldaş "Yoldaşlara Cevap ve Savunmam" ya-
zısında bu konuşmasını doğrulamıştır. “…sürdüreceğim 'dedim ve 
sürdürdüm. kime. .dediği B yoldaşla anlaşıldı.  

"TKKKÖ'ye güç vermek zaten yanlış" (agy s.3).  
FY yoldaşa bundan bir ay önce K yoldaş "sen asla TKKKÖ'nün 

gelişmesi için çalışmadın. İki yıldan beri senin tavrını bekleyen H.T. 
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yoldaşlara' "örgüte gel" demedin. Asla TKKKÖ moralini vermeye 
çalışmadın. Bir tek aday önermedin” demiş ve FY yoldaştan aldığı 
cevap “DOĞRU” olmuştur. 

"Kendisine ne yapacağını, daha ne kadar bekleyeceğini sordu-
ğumda”, "fazla sürmez zaten, pamuk ipliği ile bağlıyım. Ters durum-
da koparım. (agy.s.4) (abç). 

Ters durumda koptu !!!  
"FY yoldaş GK'lılarla görüştüğünü GK’lıların Hulki yoldaşın gel-

mesini beklediklerini" söylüyordu ; (s.2) (abç.) 
"Teyid" etti !!! . 
"GK bugünlerde kararını verebilir. Hulki'yi bekliyorlar, ayrıca, kon-

feranstan sonra bilinen çağrı kararına verecekleri cevap benim du-
rumumu belirler" diyordu. (agy).  

Öyle olmadı mı?  
Bir alıntı da ‘ O ’ yoldaş için:  
"... Birlikte kaldığımız O arkadaş "bana önceden dediler ama ben 

görüşüyordum... Şimdi de ilişki kesme kararı çıktı, ama ben dinle-
mem sürdürürüm" diyordu. (agy). (abç) 

YK bilmiyorsa öğrensin !!!  
FY yoldaşın şu iddiası doğrudur. Ama YK tarafından ciddiye alın-

mamıştır:  
"Bunlar Hulki'den koptular. Şimdi de sıra bende. Fırsatını kollu-

yorlar." (agy. s.2).  
B yoldaşın şu iddiası ciddidir ve hayat doğrulamıştır.  
“derdi, bağımsızlardı. TKKKÖ FY için önemli değildi. Onun mü-

cadelesi, ondan adam koparabilmek içindi.(agy) (Tamamının altın 
ben çizdim.)  

Bir o kadar da yazmadığım alıntı var. Mali sorunun çözümüne 
ilişkin veya "10-15 kişilik bir grup olarak 1, 1.5 sene beklemeyi göze 
almasını” önemesi gibi belli ağırlığı olan alıntılar... vs diye ke-
siyorum.  

Şimdi aramızdan ayrılan yoldaşlar soruyorlar. B yoldaşın iddia-
larının neyini ciddiye aldınız (i?) 

Biraz ciddiye alınmak istiyorsanız biraz ciddi.  
Bütün bunlara rağmen YK B yoldaşın yazısını dağıtmıyor. FY yol-

daşın daha çok yoldaşı etkilemesi için sirkülasyon sınırını geniş tu-
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tuluyor ve sözünü duyurduğu, Rapor’unda belirttiği davranış içinde 
oluyor. 

FY Yoldaş - FY Yoldaşa karşı. 
B Yoldaş bir örgüt üyesi gibi davranmış ve görevini yerine ge-

tirmiştir. Gerek YK olarak ve gerekse örgütsel gelişim sürecine bi-
linçli bir duyarlılıkla atılan yoldaşların "anlam veremediği" davra-
nışlara açıklık getirmiştir. Ne kadar öfkelenirlerse öfkelensinler bu 
gerçek değişmez. Gün gelir FY yoldaşın kendileriyle ilgili "giz"lerini 
açıklayan yoldaşlar da çıkar.   

Çıkarda birlikte.  
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İLKESİZ POLİTİKANIN İFLASI. 
 
İ. Halef   
  

TARTIŞMA KAMPANYASI DEVAM MI EDİYOR? 
 
Uzunca süren bir tartışma kampanyasının ardından toplanan 2. 

Konferansımız, sorunlarımıza ilişkin belli bir tutum saptamıştı, Kon-
feransın kararlarına rağmen, birtakım yoldaşların sonuçları içlerine 
sindiremedikleri ve bu doğrultuda bir politika izledikleri biliniyordu, 
Ayrıca, geçirilen değişiklikleri görmezlikten gelen ve hala 1-1,5 yıl 
öncesini yaşadığımız zanneden yoldaşlar da vardır. Bu eğilimler 
içerisinde olan yoldaşlar, kendilerince karşı oldukları sorunları örgü-
tümüzün bütünü önünde tartışmaya devam edecekleri yerde, “kapalı 
yolları” tercih etmişler. Veya görüşlerini kısmen yansıtarak genel bir 
tartışmadan kaçınmışlardır.  

Bu anlayışlar yanlıştır. Örgütümüzün bünyesinde tartışma plat-
formu sürekli bulunmaktadır. İsteyen her yoldaş, savunduğu farklı 
görüşleri bu platforma getirip tartışma açılmasını talep edebilir, ya 
da bunu zorlayabilir. Hatta konferans kararlarını da yeniden günde-
me getirmek mümkündür. Bunu engelleyebilecek bir durum yoktur. 
Hiç kimse fikirlerden, farklı görüşlerin çarpışmasından ürkemez, 
ürkmemelidir. Tam tersine, sağda-solda, sözlü düzeyde izlenen poli-
tikalarla ciddi ayrılıklar olduğundan dem vuranlar, eğer bu ayrılıkla-
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rını yazılı olarak tartışmaya sunmuyorlarsa, onların vurguladıkları 
"ciddi ayrılık" tartışmalı bir hale gelir. 

Ben, çeşitli konularda iddialı olduklarını belirten yoldaşları, açık 
olmaya, görüşlerini çevrelerine anlatmaktan ziyade, tüm yoldaşların 
önünde tartışmaya davet ediyorum. En tutarlı ve sağlıklı olan yol 
budur. Örgütümüzü daha çok geliştirecek ve aramızdaki güven ilişki-
lerini pekiştirecek olan yol budur. 

Konferanstan sonra görüşlerini esas olarak sözlü düzeyde anlat-
ma yöntemini tercih eden yoldaşlardan birisi de F.Yıldız’dır. Kısmen 
yazılı dile getirdiği görüşü ise DEB tartışmaları vesilesiyle ilkeler ve 
ittifaklar sorununda ileri sürdüğü bakış açısıdır. Bilindiği gibi geçtiği-
miz Nisan ayı içerisinde DEB Olayı başlığı altında, F.Y, yoldaşın bir 
yazısı örgüte dağıtılmış, ancak bu yazının arkası gelmemiştir. Geç-
tiğimiz günlerde ise "yeni" bir tartışma başlamış ve FY yoldaş da ta 
ilkeler ve ittifaklar sorununa ek olarak "geçmişin ve l2 'Eylül  sonra-
sının değerlendirilmesi,… Birlik anlayışımız,… anti-faşist mücadele 
ve proletaryanın misyonu" (Yoldaşlara Cevap ve Savunmam -
F.Yıldız) konularında, farklı bir anlayışa sahip olduğunu daha çok 
vurgulamaya başlamıştır. 

Bu günlerde bir yerel örgütte başlayan ye büyüyen tartışma, ön-
derliğin sorunlara yaklaşım tarzının ve aldığı kararların bir sonucu-
dur. FY yoldaşla ilgili bir takım, iddialar içeren bir belge önderliğe 
ulaştırılmıştır. Örgütümüze ciddi suçlamalar yönelterek ayrılan ve 
daha sonra geri dönen bir yoldaş, kendisinin ayrılmasına FY yolda-
şın neden olduğunu iddia etmekte ve bu yoldaşın örgüt içerisinde 
hizip kurmaya çalıştığını öne sürmektedir.  

Bu iddia karşısında yapılacak iki şey vardı:  
Birincisi, bu sorunu bir soruşturma biçiminde merkez, FY yoldaş 

ve çalıştığı organ arasında çözmek. Merkezi önderlik bu yola itibar 
etmemiş, sorunun kapalı kapılar arkasında konuşulup bağlanmasına 
karşı çıkmıştır.  

İkincisi, bu yoldaşın iddialarını FY yoldaşa iletmek ve aynı za-
manda örgüte yansıtarak sorunun genelde ve herkesin katıldığı bir 
tartışmayla çözüme bağlamak. Tercih edilen ve doğruluğuna inanı-
lan yöntem ikincisiydi. Ve önderlikte bu yolda kararlar almıştır. So-
runla ilgili  FY yoldaş da dahil, birçok yoldaş görüş bildirmeye baş-
lamış ve yazılar tüm örgüte dağıtılarak bir tartışma kampanyasına 
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dönüşmüştür. Ben bu tartışmayı, bir anlamıyla, eski tartışmanın bir 
devamı olarak görüyorum. Yukarda FY yoldaşın yazısından yaptı-
ğım alıntıdan da açıkça anlaşılıyor ki, bu yoldaş hem konferansın 
kararlarını (dolayısıyla eski tartışmalarımızı içeren sorunları) yeni-
den tartışmak istemekte, hem de daha önce nedense belirtmediği 
bazı konularda farklı görüşlere sahip olduğunu dile getirmektedir.  

F.Yıldız yoldaşın belirttiği konularda şimdiye kadar niye görüşle-
rini yazmadığını bilemiyorum. Tam Üyeli GMK toplantısından bu 
yana 5 yıl geçmiştir, ama FY yoldaş hâlâ bu ayrılıklarını yazacaktır 
(DEB konusunda görüşlerini örgüte iletmekle doğru davranmıştır.) 
Dün bu görüşlerini tartışma olanaklarına sahip olduğu gibi; bugünde, 
bu olanaklara, üstelik daha fazlasıyla sahiptir.  

FY yoldaş tüm iddialarını teker teker ortaya koymalıdır. Kimin ne 
söylediğini, kimin görüşlerinin yanlış veya doğru olduğunu, bu örgü-
tün insanları öğrenmek istiyor; gerçekleri kavramak ve ona göre bir 
tutum almak istiyor. 

Daha öncede FY yoldaşla polemiğimiz oldu. Ne yazık ki bu po-
lemikte olayların tartışılması ağırlıklı bir yer tuttu. Bundan sonra 
mümkün olduğu kadar olayları tartışmaktan kaçınacağım. Çünkü bu 
alanda, FY yoldaşla başa çıkılmıyor! 0, olayların hemen hepsi birçok 
kişi arasında (Büyük bir kısmı önderlik içerisinde) cereyan etmesine 
rağmen ve bazıları belgeli olmasına karşılık, FY yoldaş hep aksini 
iddia etmiş ve dediğim dedik bir tutum içinde olmuştur. FY yoldaş da 
şunu biliyor kl; kendi iddialarına yine kendisinden başka hiç bir şahit 
bulamaz. Kendisi iddialar öne sürmekte, ama nedense hiç kimse 
onu doğrulamamaktadır. (FY yoldaşa göre bunun izahı çok basittir; 
diğerleri çoğunluk grubu içinde yer aldıkları için birbirlerini destekle-
mekte, birbirlerinin aleyhine konuşmamaktadırlar!) 

FY yoldaşın daha önceki yazılarına cevaplar vermiştim. Ancak 
‘DEB Olayı’ başlıklı yazısıyla ilgili görüşlerimi açıklamayı daha sonra 
düşünüyordum. Bu düşüncem de şu kaygıdan kaynaklanmaktaydı. 
Konferanstan sonra yapılan son GMK toplantısında seçim sorunu 
tartışılırken, FY yoldaş beni ve C.Kamil yoldaşı (C.Kamil yoldaş he-
pimizin tek tek' aday olması önerisinde bulunmuştu.) kastederek: 
"Aleyhimde yazılar yazdınız, oysa ben bunlara cevap bile vereme-
dim, bu olumsuz propagandanıza karşılık beni nasıl aday gösterirsi-
niz?" anlamına gelecek (o tam böyle ifade etmemiş olabilir. Sözlerini 
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ben yorumluyorum) bir tepki göstermişti. DEB ile ilgili yazısı dağıtı l-
dığı zaman, çalıştığı birimde yerel konferans hazırlıkları başlamıştı 
ve FY yoldaşın da yerel organa aday olma ihtimali söz konusuydu. 
Ben, kendisini merkeze aday olması durumunda aleyhinde çalışmak 
yerine destekleyecektim. Nitekim seçim sırasında görüşlerimi soran 
her yoldaşa, "FY aday olursa ona da oy vereceğim" demiştim.  

FY yoldaşın, bizim kendisine karşı itici davrandığımız konusunda 
ciddi kuşkuları olduğu için ve FY yoldaşın şahsına karşı herhangi bir 
tavrım (kişilerle değil, teorik, ideolojik, siyasal ve örgütsel görüşlerle 
uğraşmayı daha doğru görüyorum) olmadığı için yerel Örgüt konfe-
ransından sonra, DEB yazısı konusundaki görüşlerimi açıklama 
kararını, kendi kendime almıştım. Böylece FY yoldaşla aramızda 
zaten sarsılmış olan güven ilişkilerinin daha fazla kötüleşmesinin 
kendimce önüne geçmiş olacaktım. Hatta bu süre içerisinde yerel 
organa aday olması durumunda FY yoldaşın sözlü düzeyde aley-
himde yaptığı spekülasyonları duymama rağmen, bu tutumumu, 
hem önderlikten yoldaşlara; hem de yerel yöneticilerimize açıklamış-
tım.  

Ancak son durum üzerine bu tavrımdan vazgeçtim. Artık tersini 
savunuyorum: Eğer FY yoldaş davranışları konusunda açık ve sa-
mimi özeleştiride bulunmazsa, yerel organa seçilmemelidir; onun 
yaptıklarını onaylamayanlar ona destek olmamalıdır, diyorum, Gücü 
varsa, kendisini seçtirsin, diyorum. Burada bir yanlış anlaşılmaya yol 
açmamak için şunu belirteyim: Farklı görüşleri savunan insanların 
aynı organda çalışmalarına yandaşım. Aramızda farklı 'düşüncelerin 
olmasını örgütün selameti, için ve bu alanda sağlam geleneklere 
sahip olabilmek için gerekli görüyorum. FY yoldaşın ne yaptığı, ne 
söylediği belli değildir. Kurtuluş hareketinin görüşlerini savunmadığı 
konusunda kafamda ciddi kuşkular vardır. Yazımın daha sonraki 
bölümlerinde bu soruna tekrar değineceğim. 
 
TUTARSIZ PRATİĞİN ÖRNEKLERİ 

 
FY yoldaşın GMK'nın Ekim 1983 toplantısı sonrasında izlediği 

politika bir kez daha gözden geçirildiğinde görülecektir ki bu politika 
ilkesizlik temeli üzerinde inşa edilmiştir. Anlaşılması zor ve bütü-
nüyle birbirinden değişik davranışlar, söylenenlerle yapılanlarına 
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birbirinden tamamen farklı olması, bu politikanın belirgin yanlarını 
oluşturmuştur. FY yoldaşın yakın döneme damgasını vuran bu çe-
lişkili pratiğini, kısaca, bilinen gelişmelerin süreci içerisinde sergile-
meye çalışacağım. 

Birincisi, GK sorunundaki tavrıdır. Ekim toplantısında, GMK, GK 
konusunda bir karar alarak bu sorunla ilgili belirsizlikleri açıklığa 
kavuşturmuş ve bu konuda bir tutum saptamıştı. Elbette ki karar 
durup dururken alınmamıştı. Ortada daha önce yaşanmış olan bir 
takım gerçekler vardı.1983 Şubatında, tam üyeli GMK toplantısında, 
örgüt dışına düşen üyelere bir çağrıda bulunulmuş, ancak GK'yı 
oluşturan ve bu çağrıya muhatap olan yoldaşlar dönme konusunda 
pek acele etmemişlerdi. Çağrıya verdikleri cevaplarda bazı konular-
da sordukları sorulara karşılık merkezi olarak ne dediğimizi öğren-
mek istiyorlardı. Aklımda yanlış kalmadıysa; GMK raporunda geçen 
hizip lafının kendilerini tanımlamak için mi kullanıldığını, ayrıca Hulki 
ile ilgili kararı ve Hulki'nin dönme durumunda bu karar karşısındaki 
iddialarına ne dediğimizi; dönerlerse güvencelerinin ne olacağını 
soruyorlardı. Bu sorulara ancak aradan geçen dört ay sonra, 
GMK'nın Temmuz toplantısında cevap verilebilmiştir. GMK'nın ken-
dilerini hizip olarak nitelendirmediği, Hulki'nin iddialarına uygun ola-
rak belirtilen tarihte gelmesi durumunda örgüt içerisinde istihdam 
edileceği ve örgüt üyelerinin güvencesinin demokratik-
merkeziyetçilik anlayışımız ve tüzüğümüz olduğu, açıklanmıştı. 
GMK'nm bu tavrı üzerine, bu yoldaşlar, "GK' dan izin alarak ve GK'yı 
kuvvetle savunmak üzere geri döneceklerini, "belirtmişlerdi. Bu nok-
tada ortaya yeni bir sorun çıkarmışlardı. Geri dönüş için bir koşul 
öne sürmüşlerdi. Buna göre bu yoldaşlar geri dönecekler, ama 
GK'yla da örgütsel bağlarını devam ettireceklerdi. Bunu kabullen-
mek bizim için mümkün değildi. Aynı anda iki örgüte birden üye ol-
mak, örgüt anlayışımızla bağdaşmıyordu. Her ne kadar bu yoldaşlar 
her iki örgütü de Kurtuluşçu ve meşru olarak gördüklerini sözlü ola-
rak vurgulamaktalarsa da, o tarihlerde onların örgütümüzü nasıl 
değerlendirdikleri yazılı belgelerinden daha iyi anlaşılmaktadır: 

"Tasfiyeciliğin bir ürünü olarak doğan GK, tasfiyeci saldırıya karşı 
Kurtuluş'u savunmak üzere oluşmuştur...İdeolojik açıdan GK, pro-
letarya sosyalizmi, Kurtuluş zeminine, basan meşru bir örgüttür. 
TKKKÖ ise ....tasfiyeciliğin ürünüdür...Tasfiyecilik ve küçük burjuva 
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sosyalizmi açıkça mahkum edilemediği için de, kendi içinde bunları 
taşıyan bir örgüttür." (GK. GMK'nm Son Kararı ve Tasfiyeciliğin Yeni 
Boyutları) 

GMK'nın GK ile ilgili kararına FY yoldaş şiddetle karşı çıktı. 
GK'cıları ikna edebileceğini, kendisine beş gün mühlet verilmesini is-
tedi. Sorunun özünü tartışmaktan kaçınan ve göstermelik çıkışlar 
yapan FY yoldaşın asıl tepkisinin GK sorunundan değil, GMK için-
deki işbölümünden kaynaklandığı kanaatini taşıyan diğer GMK üye-
leri, FY yoldaşın muhalefetine rağmen bu kararında ısrarlı oldular. 
Karardan sonra FY yoldaş bu konudaki görüşlerini yazılı olarak tüm 
örgüte açıklamıştır. Yazılarında aynı iddialarını tekrarlıyor, GMK 
çoğunluğunun birlikçi olmadığını ve GK'cıları ikna edeceğini anladık-
ları için, bunu engellemek amacıyla, bilinen kararı aldıklarını öne 
sürüyordu. 

Örgütümüzün içerisindeki tartışmaları ve çeşitli yoldaşların, "mu-
halif" tutumlarını yanlış kavrayan ve bu durumdan yararlanmaya 
çalışan GK'cılar, GMK'nın kararı karşısında şu çağrıda bulunuyor-
lardı: 

"Bu gün TKKKÖ içinde yer alan proletarya sosyalistleri, yoldaşlar! 
Birlikte yaşamış olduğumuz sureci yalanlarla tahrif eden tasfiyeciliği 
yeni bir boyuta sıçratan, birliğe değil ayrılığa hizmet eden son GMK 
kararına karşı çıkın! Bu, artık komünist kişilik, dürüstlük meselesi 
olmuştur. GK, Kurtuluş'un meşru bir parçasıdır. Artık GK'yı savun-
mak tasfiyeciliğe karşı mücadele edip etmemenin kriterlerinden biri 
olmuştur." (a.g.y.). 

GK'cılar yoldaşlarımızın komünist kişiliklerini, dürüstlüklerini ken-
dilerini savunmayla ölçecek kadar ileri giderken, elbette bir takım 
dayanakları vardı. Onları cesaretlendiren, onların umutlarını sürekli 
besleyen mesajlar alıyorlardı birilerinden. Bu gerçek inkâr edilemez. 
Ve FY yoldaş şu ana kadar GK'cıların örgütümüz üzerinde kurdukla-
rı hesapların başlıca sorumlusudur. Onlar dışardan çağrıda bulunur-
ken, FY yoldaş da aynı çağrıyı içerden yapmıştır. Kendi başına ve 
sorumsuzca GK ile ilişkiler sürdürmüş, onlara örgütümüzü kötülemiş 
ve saflarımızdaki rahatsızlıkları çarpıtarak ve abartarak aktarmaya 
devam etmiştir. 

İkinci Konferansta alınan kararların çoğuna ciddi itirazlar ol-
muştur. Birçok yoldaş farklı düşündüklerini açık açık dile getirmiş ve 
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ret oylarıyla da bunu belgelemişlerdir. Ancak konferansımızın en il-
ginç yanı GK sorununda yansımıştır: Konferansımız, GMK'nın kara-
rını onaylamış, GK'cıları tekrar dönmeye davet eden bir kararı oybir-
liği ile almıştır. Bu tutum, her türlü hesabı bozmuş ve anlamak iste-
yen için iyi bir ders niteliğini kazanmıştır. 

Tam üyeli toplantıdan bu yana örgütümüze geri dönme konuşun-
da GK’cılar oportünist bir politika izlemişlerdir. İşi ağırdan almak, 
birlikçi görünerek yoldaşlarımızı etkilemeye çalışmak, masum istek-
ler perdesi altında kendi koşuklarını dayatmaya kalkışmak, kullan-
dıkları başlıca taktikler olmuştur. Konferansta kendilerine ilişkin tav-
rın oybirliği ile saptanmış olmasından hayal kırıklığına uğrayarak, bu 
karamı "kimin onlarla birlikte yürümek istemediği" biçiminde yorum-
lamaya kalkışmışlardır .Bu yorumlarıyla aslında kendilerini ele ver-
mişlerdir. Çünkü konferansta, bu konuda ortak bir karar alınmış ol-
ması değişik eğilimler ve düşünceler taşıyan yoldaşlarımızın (ve 
dolayısıyla temsil ettikleri örgütümüzün) onlarla birlik istediğinin en 
açık kanıtıdır. Bir yandan birlikçi davranılırken, diğer yandan da güç 
dayatmalara, öne sürülen koşullara boyun eğilmeyeceği bu kararla 
somutça ortaya konmuştur. 

Bugün daha iyi anlaşılıyor ki; GK şu konuda başından itibaren ka-
rarlıydı. Ya "Kurtuluş’un bölündüğü, GK ve TKKKÖ'nün onun birer 
parsası olduğu kabul edilecek ve birleşmek için eşit koşullarda ve 
her iki örgütten gelecek temsilcilerden oluşacak bir birlik konferansı 
düzenlenecekti", ya da onlar geri dönmeyeceklerdi. Eğer bu görüş 
ve tavırlarını 1983 Şubatında açıklamış olsalardı, o zaman sorun 
daha farklı tartışılabilecekti. Ama onlar uzun bir süre bu görüşlerini 
gizlediler; veya açıkça ifade etmediler, ve oyalama taktiklerine baş-
vurdular. Konferanstan sonra da GK'cılar örgütümüzle uğraşmaktan 
vazgeçmedi. Yayınladıkları broşürlerde örgütümüzü bir küçük-
burjuva pratiğinin teorisi olarak ilan ettiler; Ayrıca bizim onların gö-
rüşlerinden korktuğumuzdan dem vurmaktalar. GK'cılar çağrı kara-
rımıza uyup geri gelselerdi onlara karşı yapılan haksızlıklara örgü-
tümüzün ezici çoğunluğu sahip çıkacaktı .Nitekim onların yokluğuna 
rağmen konferans kararlarıyla da bu olgu kendini ortaya .koymuştur. 
Ancak kendilerine has birtakım görüşleri dün olduğu gibi (12 Eylül 
öncesinde düzenlenen 1.konferansta), bugün de yoldaşlarımızın 
büyük çoğunluğu tarafından mahkûm edilecekti. Onlar bu gerçeğin 
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bilincinde oldukları için bir kez daha yenilmeyi göze alamamışlardır. 
Onların görüşlerinin yenilgiye mahkûm olmasının temel esprisi, ileri 
sürdükleri tezlerin Türkiye ve Kürdistan somutuna uygun düşmeme-
sindendir. 

Karşılaştıkları yoldaşlarımızı etkilemek için duygulara hitap etme 
yöntemini uygulayan GK'cılar ayrıca bizim onların yayınlarının 
okunmasını engellemeye çalıştığımızı öne sürmektedirler. Bunun 
gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu doğrultuda hiçbir, yönetici organımız 
böyle karar almamıştır. Fiili "engelleme de söz konusu değildir. Baş-
ka siyasetlere ait belgeleri bulmak için çırpındığımız bir ortamda 
bunun tersini yapmak, anlayışımızla bağdaşmaz. Tam tersine yol-
daşlarımızın her türlü yayın (faşist, gerici, sol eğilimli ne varsa) takip 
etmeleri için olanaklarını zorlamalarını istiyoruz.  

Merkezi önderlik, diğer siyasi hareketlerin (ve bu arada GK'nın) 
yayınladıkları belgeleri bulabilmek, bunları çoğaltmak ve mümkünse 
her üyeye birer tane ulaştırabilmek çabası içerisindedir. Bugün bu-
nun becerilemiyor olmasından dolayı da sıkıntı içerisindeyiz. GK'nın 
bu yöndeki propagandası her ne kadar temelsiz ise de, özünde, 
onların amacı bambaşkadır. GK'nın içimizde Truva atlarına ihtiyacı 
vardır. Yapılanlar, bunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. TKK-
KÖ'nün üyeleri GK'nın Truva atları olacak kadar kişiliksiz değillerdir. 
GK yanlış hesaplar peşindedir. Bizim aramızda GK'yı haklı bulan 
görüşlerini benimseyen varsa, zaten çekip gidecektir. Bizim ara-
mızdaki ilişkiler zora dayanmamaktadır. Bizi bir arada tutan ideolo-
jik, siyasi ve örgütsel görüşlerimizdir. İlişkilerimiz gönüllülük ve gü-
ven temeli üzerinde yükselmektedir. 

GK oportünizmi, halen bizimle uğraşıyorsa, bunun temel nedeni 
FY yoldaşın davranışlarıdır, demiştim. Be'n FY yoldaşı ,GK'nın Tru-
va atı olarak değerlendirmek istemiyorum. Her şeye rağmen bu yol-
daşın bir kişiliği olduğuna inanmak istiyorum. Ancak bu yoldaş tu-
tumlarıyla GK'nın umutlarını sürekli olarak beslemekte ve onların 
örgütümüzü dağıtma heveslerine nesnel olarak yardımcı olmaktadır. 

PY yoldaş GK sorununda büyük bir gürültü koparmış, önderliğe 
ağır suçlamalar yöneltmiş ve aramızdaki birlik anlayışının bu örnek-
te de yansıdığı gibi, oldukça farklı olduğunu ısrarla belirtmiştir. Kon-
feransta ise, FY yoldaş, kopardığı fırtınaya karşılık GK ile ilgili alınan 
karara yandaş olmuş ve bu kararı oyuyla desteklemiştir. Böylece bu 
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yoldaş kendi iddialarını yine kendi oyuyla çürütmüştür. Yukarda da 
değindiğim gibi; konferans kararı, GMK'nın bakışının doğruluğunu 
tekrarlamış ve FY'la GK konusunda aramızda görüş ayrılığının söz 
konusu olmadığı somutça gözler önüne serilmiştir. 

FY yoldaş konferans kararını desteklemekle önderliğe yönelttiği 
ağır suçlamalarının altında kalmıştır. Sözlerle davranışlar arasında 
uyumluluk, tutarlı olmak açısından zorunludur. FY yoldaşın bu ko-
nuda ne kadar istikrarsız ve ilkesiz olduğu açıkça görülmektedir. 
Ayrıca bu olay, FY yoldaşın esas derdinin GK olmadığını da somut-
ça gösteren bir kanıttır. 

İkincisi, seçim sorunundaki politikasıdır. Konferans öncesinde 
GMK'ya içinden ve dışından yönelen ciddi eleştiriler hatırlanmakta-
dır. Birçok yoldaş GMK'ya güvenmediğini (veya tek tek kişilere gü-
venmediklerini) belirtiyor ve bu doğrultuda doğal olarak propaganda 
yapıyorlardı. Ayrıca Ekim toplantısından sonrada FY yoldaş, 
GMK'nın çoğunluğuna "sahtekar" , "düzenbaz" , "Grupçu" ,"hesapçı" 
,”faydacı" vb. suçlamalar yöneltiyor. Varolan sorunların ağırlığı kar-
şısında, GMK üyelerinin hiçbir şey olmamış gibi görevlerini sürdür-
meleri, hazmedilecek bir durum olmaktan çıkmıştır. İlk önce konfe-
ransta GMK üyelerinin tek tek güven talebinde bulunmaları öneril-
mişti. Ancak FY yoldaş, konferansla ilgili “şaibe" iddialarına bağlı 
olarak bu öneriye karşı çıktı. Tüm üyelerin oylarına başvurulmasını 
istedi. Bu görüş, GMK üyeleri tarafından makul karşılanınca, bu kez 
de kendi önerisine karşı çıktı. Onun bu çelişkili politikası üzerine, 
diğer GMK üyeleri bütün örgüt üyelerinin doğrudan katılımıyla ger-
çekleşecek bir seçim, kararının alınması için konferansa orta bir 
öneri taşıdılar. Konferans, tartışmalar sonucunda bu öneriyi benim-
seyerek yol gösterici bir seçim kararı aldı. 

FY yoldaş GMK içinde yeniden işbölümüne gidildiği ve GK kararı-
nın alındığı Ekim toplantısından sonra bir çağrıda bulunarak GMK 
çoğunluğunun tehlikeli bir yola girdiğini ilan etti. Bu gidişe karşı 
koymak için direnilmezse, GMK’nın örgütü karanlığa götüreceği id-
diasını öne sürdü. Bu oldukça ağır ve ciddi bir suçlamaydı. FY yol-
daş bu suçlamayla birlikte, GMK'dan istifa etmeliydi. Çünkü onun 
acısından GMK içerisinde mücadele etmenin olanakları tükenmiş ve 
çoğunluk grubu GMK'ya egemen olmuştu. Üstelik bu çoğunluk gru-
bu '"faydacı" , "sahtekar" , "düzenbaz" , "fırsatçı" olmanın yanında, 
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birlikçi de değildi. Sosyalist demokrasi anlayışları çarpıktı!.vs.vs.. 
Ama FY yoldaş iddialarıyla tutarlı bir davranış içerisine girmedi. 
Hem GMK çoğunluğuna "tu kaka" dedi, hem de onlarla birlikte aynı 
organda yürümekte bir sakınca görmedi. Doğrusu, FY yoldaşı kav-
rayabilmek bir hayli zordu. Bir halk deyimi vardır: Bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu, diye. FY yoldaş da söyledikleri ve yaptıklarıyla 
tastamam   bu deyime uygun davranıyordu.. 

Konferansın da doğrudan, seçimi uygun görmesi üzerine ayrıntı-
ları tartışmak üzere son bir GMK toplantısı düzenlendi. FY yoldaş bu 
toplantıda seçime' karşı olduğunu bir kez daha dile getirerek kong-
reye kadar GMK’nın böyle gidebileceğini anlatmaya çalıştı. FY yol-
daş çırpındıkça daha çok tutarsız bir konuma düşmekteydi. Öne 
sürdüğü iddialardan sonra, en çok onun herkesten daha ısrarlı bir 
biçimde, seçim istemesi gerekiyordu. Oysa karşımızda seçimden 
vazgeçelim ve kongreye kadar bu GMK değişmesin diyen bir yoldaş 
vardı.  

FY yoldaşın GMK'yı eleştirisi ve daha sonra izlediği pratik, seçim 
sorunundaki yaklaşımı (GMK'nın doğrudan seçimine karşı çıkarken, 
içinde yer aldığı yerel organın doğrudan seçimle saptanmasını iste-
yecek kadar bir çelişkiler yığını içerisine sürüklenmişti), İçine düştü-
ğü çıkmazın belirgin örnekleridir. Bu yaptıklarını daha somutça ad-
landırmak istemiyorum. FY yoldaş kendi kendini öyle teşhir etmiştir 
ki, ayrıca başkalarının bir şeyleri zorlayarak ve yorumlayarak anlat-
ma gereğini ortadan kaldırmıştır. 

FY yoldaş seçilemeyebileceği konusunda yoğun endişelere sahip 
olduğu içindir ki, seçimlere katılmayı göze alamamıştır. Kendisinin 
anlattığı aday olmama gerekçelerinin inandırıcı hiçbir yanı yoktur. 
Çünkü GMK’ ya, tek tek GMK üyelerine güvenemeyenler, bunların 
karşısında hem aday olur; hem de başkalarının adaylığını teşvik 
ederek eski Merkez üyelerine oy verilmemesinin propagandasını 
yaygın bir biçimde ve açıktan yaparlardı. Oysa ne FY yoldaş, ne de 
başka yoldaşlar sözlü düzeyde ve çevrelerine yansıttıkları eğilimle-
rinin ötesinde, bu yola gitmemişlerdir. Bu türden tavırlarla, tutarlılığı 
şüphe götürmektedir. (Seçim sırasında oy kullanmayan, adayların 
tümüne veya bir kısmına oy vermeyen yoldaşlar olmuştur. Bu yol-
daşlar tavırlarının nedenlerini oy pusulalarına ekleyerek veya sözlü 
düzeyde aktararak, kendilerince politik tavırlarını izah etmişlerdir. 
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Benim tutumlarını eleştiri konusu yaptığım yoldaşlar, bunlar değil-
dir.) 

Üçüncüsü, konferans sonrası izlediği pratiktir. FY yoldaş bu tarih-
ten sonra da bir önceki çelişkili politikalarını daha alt düzeyde ve 
"kapalı" bir zeminde sürdürmeye devam etmiştir Yerel organda gö-
revli olduğu süre içerisinde işlere sarılacağına, yerel örgütün deste-
ğini sağlayarak MK'nın politikası üzerinde aşağıdan yukarıya sağlıklı 
bir örgütsel denetim kurulması için çaba göstereceğine; tabir yerin-
deyse, “karandık işlerle" uğraşmayı daha uygun görmüştür. Yerine 
göre kural dinlememiştir, yerine göre kararlara kendi keyfine ve yo-
rumlarına göre uymuştur; yerine göre "bağımsız bir merkez" gibi 
davranmıştır, yerine göre de örgüt dışı ilişkilerle, bilgi vermeden, 
sormadan oturup kalkmıştır.  

FY yoldaş bazı gerçekleri itiraf ediyor. Ancak bunları çarpıtarak 
anlatıyor. "GK ile ilişkilerin kesilmesinden sonra ben hem GK'lıIarla, 
hem de istediğim başka yoldaşlarla görüşeceğimi, bunun önüne 
geçebilecek hiçbir engeli tanımayacağımı açıkladım ve öyle de yap-
tım. Bunları "GMK’d' anlattım. Bu toplantıdan sonra (kastedilen 1983 
Ekim toplantısıdır. İ.H.) Ben, GK ile de, başka istediğim yoldaşlarla 
da muhtelif defalar görüştüm; görüşmelerimi hiç kimseye müracaat 
ederek yapmadım... .Ben bunları hiç kimseden gizlemedim ve böyle 
bir şeyi kendime dahi saygısızlık olarak görürüm." (a.g.y.) 

FY yoldaş GK ve başkalarıyla ilişkilerini uzun bir süre açıkla-
mamış, bu konuda kendisine yöneltilen soru ve eleştirileri muğlak 
cevaplarla geçiştirmiştir. Örneğin; GK ile düzenli ilişkisi olduğunu 
MK bilmemektedir. FY yoldaş mevcut ilişkilerini iddialarının aksine 
"gizlemiştir"... Ayrıca yazısında ilişkisi olduğunu açıkladığı yoldaşları 
da örgütümüze kazandırmak için hiçbir çaba göstermemiş, onları 
kendi 'özel" ilişkisi olarak ve kendine bağlı bir biçimde tutmuştur. FY 
yoldaş, örgüt içerisinde etkinliği azaldıkça, gelecekle ilgili kendisine 
dayanak olabilecek bağlantılara daha çok ihtiyaç duymuştur. Bugün 
de, bu bağlantılarını örgüt üzerinde bir baskı unsuru olarak kullan-
mak istemektedir.  

Öncelikle şu soruna bir açıklık getirmek gerekiyor: Biz GK ile ... 
ilişkileri ... kesmedik. Onlarla belli bir süre merkezi ilişki sürdürdük, 
düzenli görüşmeler yaptık. Daha sonra bu ilişki biçiminin aramızdaki 
sorunların çözümü açısından yararları tartışmalı bir hale dönüştü. 
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.Ayrıca karşılıklı olarak birbirimizi denetleyememenin ortaya çıkardı-
ğı tehlikeleri asgari bir seviyeye indirmek için ülke içerisinde daha 
dolaylı, ülke dışında ise istedikleri gibi ilişkilerimizi devamı ettirme 
önerisiyle, görüşümüzü onlara ilettik.  

GK ile veya herhangi bir örgütle sürdürülecek ilişkiyi örgütümü-
zün merkezi organı tayin eder. Çizilecek çerçeve içerisinde yerel 
örgütler özerk davranışlar geliştirebilirler. Eğer birilerimizin kafasına 
yatmayan ve yanlış bulduğumuz bir politika var ise, ona karşı müca-
dele eder ve düzeltilmesini isteriz. Bunun dışında geliştirilecek her 
tavır, örgüt politikasına ve disiplin anlayışımıza ters düşer. 12 Eylül 
öncesinden farklı olarak daha yoğun bir gizli faaliyet sürdürmek zo-
runda olduğumuz bir dönemde, hiç kimsenin kendi başına buyruk 
davranmaya ne hakkı ne de yetkisi vardır. Kim örgütün dışında baş-
kalarıyla düzenli ilişki kuracaksa bunu söylemek, onaylatmak ve 
kendini denetlettirmek zorundadır. "Ben istediğimi yaparım, şunlarla 
görüşmemi kimse engelleyemez tavrı, örgüt anlayışımızın ve kural-
larımızın çiğnenmesidir. Bu tutum içinde olanlara bu örgüt boyun 
eğmeyecektir. Canlarının istediğini yapmakta özgür olduklarını ilan 
edenler, bunun sonuçlarına katlanmayı da göze alacaklardır. Evet, 
aramızdaki,  ilişkilerde gönüllülük esastır. Birinin, gönlü "kendi başı-
na başka bir örgütle" düzenli ilişki kurmaktan, geçiyorsa, bunu yak-
makta özgürdür. Ama bu örgüt de kendi yasalarını uygulamakta 
özgürdür. Bu unutulmamalıdır..  

Herhangi bir yoldaş, başka bir örgütle düzenli ilişki kurdu diye 
hemen örgütten ihracını talep etmem. Önce yapılan işin yanlış oldu-
ğunu anlatmaya çalışırım. Sonuna kadar ikna gücümü kullanırım. 
Buna rağmen başarılı olamıyorsam, bu yoldaşın örgütün dış halka-
larında ve sıkı bir denetim altında istihdamını öneririm. Bu da sorunu 
çözmeye yetmiyorsa bu yoldaş başka bir örgütle ilişkisini bize tercih 
ediyor demektir, o zaman da, birlikte olmamızın hiçbir anlamı kal-
maz. 

FY yoldaş GK ile ilişkilerinin nedenlerini, örgütümüzün bu işteki 
çıkarlarını anlatmak, bilgi verip destek almak, aksine karar olursa 
yanlış bile olsa ona uymak zorundadır. Neye karşı çıkıyorsa örgüt 
içerisinde onunla mücadele etmeli ve düzelttirmelidir. Bunun plat-
formları vardır. Eleştirmeli ve ikna etmelidir. Konferans ve kongre-
lerde karşı olduğu politikaları mahkûm ettirip, o politikaları savunan-
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ların yerine daha sağlıklı düşünenleri seçtirmelidir. Eğer bu zeminin 
dışına kayarsa ve “istediğimi yaparım” havasıyla davranırsa, bu ör-
güt içerisinde hiç kimsenin bir ayrıcalığı olmadığını ve olamayacağı-
nı unutmamalıdır.  

FY yoldaş kararlara kurallara uymama tavrının öteden beri bu ör-
güt içerisinde devam ettiğini belirtiyor ve kendisinin de birtakım ka-
rarlara uymadığını yazıyor. Ardından da, kimse bana Leninist örgüt 
anlayışını anlatmaya kalkışmasın, diyor. Bu örgütte gerçekten de 
geçmişte yoldaşın vurguladığı gibi, bazı olaylar olmuştur. Bunların 
ağırlıklı bir kısmı birlikçilik adına sineye çekilmiş ve sabırla bu yan-
lışlıklar düzeltilmeye, insanların eksik anlayışı geliştirilmeye çalışı l-
mıştır. Ortak bir mantığa ulaşabilmek için, gerektiğinde geri adım 
atılmış, tavizler verilmiş, hatta bir ölçüde güç dayatmalara boyun 
eğilmiştir. Eğer bunlar yapılmamış olsaydı GK’cılarla ve FY yoldaşla 
bu günlere kadar birlikte yürüyemezdik. FY yoldaş örgütümüzün 
uzak ve yakın geçmişini eleştirirken, biraz da kendi pratiğini güzden 
geçirirse iyi olacaktır. 

Daha dün görev kabul etmeme, kararları dinlememe tavırlarını 
mahkûm ederken ve hatta bunu anarşizmle suçlarken; bugün aynı 
konuma düşmüş olmasını FY yoldaş, koşullara sığınarak savunma-
ya kalkışıyor. ... Koşullar herkesin keyfine göre değişmez. Hele ör-
güt anlayışı, örgüt modeli, örgüt kuralları öyle ikide bir ve herkesin 
eğilimine ve düşünce tarzına göre değişmezler. Bu konularda öyle 
genel ilkeler vardır ki, onların geçersizliğini iddia edebilmek için İn-
sanın yeni bir örgüt anlayışı, yeni bir örgüt modeli, yeni bir kurallar 
tanımı icat etmesi gerekir. FY yoldaşa anlayışlarımızın farklı oldu-
ğunu anlatırken haksız değildir. Gerçekten de yoldaşla aramızda bu 
konuda, ciddi görüş ayrılıkları vardır. 

Yerel organda çalıştığı dönem içerisinde hem organ içinden, hem 
de organ dışından bazı yoldaşlar FY yoldaşın ayrılık hazırlıkları yap-
tığını belirtiyorlardı. Merkez Organda bu kanaati taşıyan yoldaşlar 
vardı. Bu kanaatlerin doğrulanmamasını dileyerek, varolan sorunla-
rımızın çözülebileceği umuduyla davranıyordum, Yoldaşın sürüklen-
diği sübjektif ortamdan kurtulması için kopma noktasına gelen diya-
logumuzu tamir edebilecek yollar arıyordum. Ancak yoldaşın öfkesi, 
kırgınlığı, küskünlüğü, hep kendini haklı bulma tavrı, hakkımızda 
ettiği spekülatif lafIarı. hiç derişmiyordu. 
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Baha yoldaşın döndükten sonra yaptığı açıklamalar, ,FY yoldaş 
hakkındaki kanaatleri doğrulanmış, onun gerçek niyetlerini ve giri-
şimlerini açığa vurmuştur. 
 
TUTARSIZ PRATİĞİN ÖRNEKLERİ 

 
FY yoldaşın GMK'nın Ekim 1983 toplantısı sonrasında izlediği 

politika bir kez daha gözden geçirildiğinde görülecektir ki bu politika 
ilkesizlik temeli üzerinde inşa edilmiştir. Anlaşılması zor ve bütü-
nüyle birbirinden değişik davranışlar, söylenenlerle yapılanlarına 
birbirinden tamamen farklı olması, bu politikanın belirgin yanlarını 
oluşturmuştur. FY yoldaşın yakın döneme damgasını vuran bu çe-
lişkili pratiğini, kısaca, bilinen gelişmelerin süreci içerisinde sergile-
meye çalışacağım. 

Birincisi, GK sorunundaki tavrıdır. Ekim toplantısında, GMK, GK 
konusunda bir karar alarak bu sorunla ilgili belirsizlikleri açıklığa 
kavuşturmuş ve bu konuda bir tutum saptamıştı. Elbette ki karar 
durup dururken alınmamıştı. Ortada daha önce yaşanmış olan bir 
takım gerçekler vardı.1983 Şubatında, tam üyeli GMK toplantısında, 
örgüt dışına düşen üyelere bir çağrıda bulunulmuş, ancak GK'yı 
oluşturan ve bu çağrıya muhatap olan yoldaşlar dönme konusunda 
pek acele etmemişlerdi. Çağrıya verdikleri cevaplarda bazı konular-
da sordukları sorulara karşılık merkezi olarak ne dediğimizi öğren-
mek istiyorlardı. Aklımda yanlış kalmadıysa; GMK raporunda geçen 
hizip lafının kendilerini tanımlamak için mi kullanıldığını, ayrıca Hulki 
ile ilgili kararı ve Hulki'nin dönme durumunda bu karar karşısındaki 
iddialarına ne dediğimizi; dönerlerse güvencelerinin ne olacağını 
soruyorlardı. Bu sorulara ancak aradan geçen dört ay sonra, 
GMK'nın Temmuz toplantısında cevap verilebilmiştir. GMK'nın ken-
dilerini hizip olarak nitelendirmediği, Hulki'nin iddialarına uygun ola-
rak belirtilen tarihte gelmesi durumunda örgüt içerisinde istihdam 
edileceği ve örgüt üyelerinin güvencesinin demokratik-
merkeziyetçilik anlayışımız ve tüzüğümüz olduğu, açıklanmıştı. 
GMK'nm bu tavrı üzerine, bu yoldaşlar, "GK' dan izin alarak ve GK'yı 
kuvvetle savunmak üzere geri döneceklerini, "belirtmişlerdi. Bu nok-
tada ortaya yeni bir sorun çıkarmışlardı. Geri dönüş için bir koşul 
öne sürmüşlerdi. Buna göre bu yoldaşlar geri dönecekler, ama 
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GK'yla da örgütsel bağlarını devam ettireceklerdi. Bunu kabullen-
mek bizim için mümkün değildi. Aynı anda iki örgüte birden üye ol-
mak, örgüt anlayışımızla bağdaşmıyordu. Her ne kadar bu yoldaşlar 
her iki örgütü de Kurtuluşçu ve meşru olarak gördüklerini sözlü ola-
rak vurgulamaktalarsa da, o tarihlerde onların örgütümüzü nasıl 
değerlendirdikleri yazılı belgelerinden daha iyi anlaşılmaktadır: 

"Tasfiyeciliğin bir ürünü olarak doğan GK, tasfiyeci saldırıya karşı 
Kurtuluş'u savunmak üzere oluşmuştur...İdeolojik açıdan GK, pro-
letarya sosyalizmi, Kurtuluş zeminine, basan meşru bir örgüttür. 
TKKKÖ ise ....tasfiyeciliğin ürünüdür...Tasfiyecilik ve küçük burjuva 
sosyalizmi açıkça mahkum edilemediği için de, kendi içinde bunları 
taşıyan bir örgüttür." (GK. GMK'nm Son Kararı ve Tasfiyeciliğin Yeni 
Boyutları) 

GMK'nın GK ile ilgili kararına FY yoldaş şiddetle karşı çıktı. 
GK'cıları ikna edebileceğini, kendisine beş gün mühlet verilmesini is-
tedi. Sorunun özünü tartışmaktan kaçınan ve göstermelik çıkışlar 
yapan FY yoldaşın asıl tepkisinin GK sorunundan değil, GMK için-
deki işbölümünden kaynaklandığı kanaatini taşıyan diğer GMK üye-
leri, FY yoldaşın muhalefetine rağmen bu kararında ısrarlı oldular. 
Karardan sonra FY yoldaş bu konudaki görüşlerini yazılı olarak tüm 
örgüte açıklamıştır. Yazılarında aynı iddialarını tekrarlıyor, GMK 
çoğunluğunun birlikçi olmadığını ve GK'cıları ikna edeceğini anladık-
ları için, bunu engellemek amacıyla, bilinen kararı aldıklarını öne 
sürüyordu. 

Örgütümüzün içerisindeki tartışmaları ve çeşitli yoldaşların, "mu-
halif" tutumlarını yanlış kavrayan ve bu durumdan yararlanmaya 
çalışan GK'cılar, GMK'nın kararı karşısında şu çağrıda bulunuyor-
lardı: 

"Bu gün TKKKÖ içinde yer alan proletarya sosyalistleri, yoldaşlar! 
Birlikte yaşamış olduğumuz sureci yalanlarla tahrif eden tasfiyeciliği 
yeni bir boyuta sıçratan, birliğe değil ayrılığa hizmet eden son GMK 
kararına karşı çıkın! Bu, artık komünist kişilik, dürüstlük meselesi 
olmuştur. GK, Kurtuluş'un meşru bir parçasıdır. Artık GK'yı savun-
mak tasfiyeciliğe karşı mücadele edip etmemenin kriterlerinden biri 
olmuştur." (a.g.y.). 

GK'cılar yoldaşlarımızın komünist kişiliklerini, dürüstlüklerini ken-
dilerini savunmayla ölçecek kadar ileri giderken, elbette bir takım 
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dayanakları vardı. Onları cesaretlendiren, onların umutlarını sürekli 
besleyen mesajlar alıyorlardı birilerinden. Bu gerçek inkâr edilemez. 
Ve FY yoldaş şu ana kadar GK'cıların örgütümüz üzerinde kurdukla-
rı hesapların başlıca sorumlusudur. Onlar dışardan çağrıda bulunur-
ken, FY yoldaş da aynı çağrıyı içerden yapmıştır. Kendi başına ve 
sorumsuzca GK ile ilişkiler sürdürmüş, onlara örgütümüzü kötülemiş 
ve saflarımızdaki rahatsızlıkları çarpıtarak ve abartarak aktarmaya 
devam etmiştir. 

İkinci Konferansta alınan kararların çoğuna ciddi itirazlar ol-
muştur. Birçok yoldaş farklı düşündüklerini açık açık dile getirmiş ve 
ret oylarıyla da bunu belgelemişlerdir. Ancak konferansımızın en il-
ginç yanı GK sorununda yansımıştır: Konferansımız, GMK'nın kara-
rını onaylamış, GK'cıları tekrar dönmeye davet eden bir kararı oybir-
liği ile almıştır. Bu tutum, her türlü hesabı bozmuş ve anlamak iste-
yen için iyi bir ders niteliğini kazanmıştır. 

Tam üyeli toplantıdan bu yana örgütümüze geri dönme konuşun-
da GK’cılar oportünist bir politika izlemişlerdir. İşi ağırdan almak, 
birlikçi görünerek yoldaşlarımızı etkilemeye çalışmak, masum istek-
ler perdesi altında kendi koşuklarını dayatmaya kalkışmak, kullan-
dıkları başlıca taktikler olmuştur. Konferansta kendilerine ilişkin tav-
rın oybirliği ile saptanmış olmasından hayal kırıklığına uğrayarak, bu 
karamı "kimin onlarla birlikte yürümek istemediği" biçiminde yorum-
lamaya kalkışmışlardır .Bu yorumlarıyla aslında kendilerini ele ver-
mişlerdir. Çünkü konferansta, bu konuda ortak bir karar alınmış ol-
ması değişik eğilimler ve düşünceler taşıyan yoldaşlarımızın (ve 
dolayısıyla temsil ettikleri örgütümüzün) onlarla birlik istediğinin en 
açık kanıtıdır. Bir yandan birlikçi davranılırken, diğer yandan da güç 
dayatmalara, öne sürülen koşullara boyun eğilmeyeceği bu kararla 
somutça ortaya konmuştur. 

Bugün daha iyi anlaşılıyor ki; GK şu konuda başından itibaren ka-
rarlıydı. Ya "Kurtuluş’un bölündüğü, GK ve TKKKÖ'nün onun birer 
parsası olduğu kabul edilecek ve birleşmek için eşit koşullarda ve 
her iki örgütten gelecek temsilcilerden oluşacak bir birlik konferansı 
düzenlenecekti", ya da onlar geri dönmeyeceklerdi. Eğer bu görüş 
ve tavırlarını 1983 Şubatında açıklamış olsalardı, o zaman sorun 
daha farklı tartışılabilecekti. Ama onlar uzun bir süre bu görüşlerini 
gizlediler; veya açıkça ifade etmediler, ve oyalama taktiklerine baş-
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vurdular. Konferanstan sonra da GK'cılar örgütümüzle uğraşmaktan 
vazgeçmedi. Yayınladıkları broşürlerde örgütümüzü bir küçük-
burjuva pratiğinin teorisi olarak ilan ettiler; Ayrıca bizim onların gö-
rüşlerinden korktuğumuzdan dem vurmaktalar. GK'cılar çağrı kara-
rımıza uyup geri gelselerdi onlara karşı yapılan haksızlıklara örgü-
tümüzün ezici çoğunluğu sahip çıkacaktı .Nitekim onların yokluğuna 
rağmen konferans kararlarıyla da bu olgu kendini ortaya .koymuştur. 
Ancak kendilerine has birtakım görüşleri dün olduğu gibi (12 Eylül 
öncesinde düzenlenen 1.konferansta), bugün de yoldaşlarımızın 
büyük çoğunluğu tarafından mahkûm edilecekti. Onlar bu gerçeğin 
bilincinde oldukları için bir kez daha yenilmeyi göze alamamışlardır. 
Onların görüşlerinin yenilgiye mahkûm olmasının temel esprisi, ileri 
sürdükleri tezlerin Türkiye ve Kürdistan somutuna uygun düşmeme-
sindendir. 

Karşılaştıkları yoldaşlarımızı etkilemek için duygulara hitap etme 
yöntemini uygulayan GK'cılar ayrıca bizim onların yayınlarının 
okunmasını engellemeye çalıştığımızı öne sürmektedirler. Bunun 
gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu doğrultuda hiçbir, yönetici organımız 
böyle karar almamıştır. Fiili "engelleme de söz konusu değildir. Baş-
ka siyasetlere ait belgeleri bulmak için çırpındığımız bir ortamda 
bunun tersini yapmak, anlayışımızla bağdaşmaz. Tam tersine yol-
daşlarımızın her türlü yayın (faşist, gerici, sol eğilimli ne varsa) takip 
etmeleri için olanaklarını zorlamalarını istiyoruz. Merkezi önderlik, 
diğer siyasi hareketlerin (ve bu arada GK'nın) yayınladıkları belgeleri 
bulabilmek, bunları çoğaltmak ve mümkünse her üyeye birer tane 
ulaştırabilmek çabası içerisindedir. Bugün bunun becerilemiyor ol-
masından dolayı da sıkıntı içerisindeyiz. GK'nın bu yöndeki propa-
gandası her ne kadar temelsiz ise de, özünde, onların amacı bam-
başkadır. GK'nın içimizde Truva atlarına ihtiyacı vardır. Yapılanlar, 
bunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. TKKKÖ'nün üyeleri GK'nın 
Truva atları olacak kadar kişiliksiz değillerdir. GK yanlış hesaplar 
peşindedir. Bizim aramızda GK'yı haklı bulan görüşlerini benimse-
yen varsa, zaten çekip gidecektir. Bizim aramızdaki ilişkiler zora 
dayanmamaktadır. Bizi bir arada tutan ideolojik, siyasi ve örgütsel 
görüşlerimizdir. İlişkilerimiz gönüllülük ve güven temeli üzerinde 
yükselmektedir. 
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GK oportünizmi, halen bizimle uğraşıyorsa, bunun temel nedeni 
FY yoldaşın davranışlarıdır, demiştim. Be'n FY yoldaşı ,GK'nın Tru-
va atı olarak değerlendirmek istemiyorum. Her şeye rağmen bu yol-
daşın bir kişiliği olduğuna inanmak istiyorum. Ancak bu yoldaş tu-
tumlarıyla GK'nın umutlarını sürekli olarak beslemekte ve onların 
örgütümüzü dağıtma heveslerine nesnel olarak yardımcı olmaktadır. 

PY yoldaş GK sorununda büyük bir gürültü koparmış, önderliğe 
ağır suçlamalar yöneltmiş ve aramızdaki birlik anlayışının bu örnek-
te de yansıdığı gibi, oldukça farklı olduğunu ısrarla belirtmiştir. Kon-
feransta ise, FY yoldaş, kopardığı fırtınaya karşılık GK ile ilgili alınan 
karara yandaş olmuş ve bu kararı oyuyla desteklemiştir. Böylece bu 
yoldaş kendi iddialarını yine kendi oyuyla çürütmüştür. Yukarda da 
değindiğim gibi; konferans kararı, GMK'nın bakışının doğruluğunu 
tekrarlamış ve FY'la GK konusunda aramızda görüş ayrılığının söz 
konusu olmadığı somutça gözler önüne serilmiştir. 

FY yoldaş konferans kararını desteklemekle önderliğe yönelttiği 
ağır suçlamalarının altında kalmıştır. Sözlerle davranışlar arasında 
uyumluluk, tutarlı olmak açısından zorunludur. FY yoldaşın bu ko-
nuda ne kadar istikrarsız ve ilkesiz olduğu açıkça görülmektedir. 
Ayrıca bu olay, FY yoldaşın esas derdinin GK olmadığını da somut-
ça gösteren bir kanıttır. 

İkincisi, seçim sorunundaki politikasıdır. Konferans öncesinde 
GMK'ya içinden ve dışından yönelen ciddi eleştiriler hatırlanmakta-
dır. Birçok yoldaş GMK'ya güvenmediğini (veya tek tek kişilere gü-
venmediklerini) belirtiyor ve bu doğrultuda doğal olarak propaganda 
yapıyorlardı. Ayrıca Ekim toplantısından sonrada FY yoldaş, 
GMK'nın çoğunluğuna "sahtekar" , "düzenbaz" , "Grupçu" ,"hesapçı" 
,”faydacı" vb. suçlamalar yöneltiyor. Varolan sorunların ağırlığı kar-
şısında, GMK üyelerinin hiçbir şey olmamış gibi görevlerini sürdür-
meleri, hazmedilecek bir durum olmaktan çıkmıştır. İlk önce konfe-
ransta GMK üyelerinin tek tek güven talebinde bulunmaları öneril-
mişti. Ancak FY yoldaş, konferansla ilgili “şaibe" iddialarına bağlı 
olarak bu öneriye karşı çıktı. Tüm üyelerin oylarına başvurulmasını 
istedi. Bu görüş, GMK üyeleri tarafından makul karşılanınca, bu kez 
de kendi önerisine karşı çıktı. Onun bu çelişkili politikası üzerine, 
diğer GMK üyeleri bütün örgüt üyelerinin doğrudan katılımıyla ger-
çekleşecek bir seçim, kararının alınması için konferansa orta bir 
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öneri taşıdılar. Konferans, tartışmalar sonucunda bu öneriyi benim-
seyerek yol gösterici bir seçim kararı aldı. 

FY yoldaş GMK içinde yeniden işbölümüne gidildiği ve GK kararı-
nın alındığı Ekim toplantısından sonra bir çağrıda bulunarak GMK 
çoğunluğunun tehlikeli bir yola girdiğini ilan etti. Bu gidişe karşı 
koymak için direnilmezse, GMK’nın örgütü karanlığa götüreceği id-
diasını öne sürdü. Bu oldukça ağır ve ciddi bir suçlamaydı. FY yol-
daş bu suçlamayla birlikte, GMK'dan istifa etmeliydi. Çünkü onun 
acısından GMK içerisinde mücadele etmenin olanakları tükenmiş ve 
çoğunluk grubu GMK'ya egemen olmuştu. Üstelik bu çoğunluk gru-
bu '"faydacı" , "sahtekar" , "düzenbaz" , "fırsatçı" olmanın yanında, 
birlikçi de değildi. Sosyalist demokrasi anlayışları çarpıktı!.vs.vs.. 
Ama FY yoldaş iddialarıyla tutarlı bir davranış içerisine girmedi. 
Hem GMK çoğunluğuna "tu kaka" dedi, hem de onlarla birlikte aynı 
organda yürümekte bir sakınca görmedi. Doğrusu, FY yoldaşı kav-
rayabilmek bir hayli zordu. Bir halk deyimi vardır: Bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu, diye. FY yoldaş da söyledikleri ve yaptıklarıyla 
tastamam   bu deyime uygun davranıyordu.. 

Konferansın da doğrudan, seçimi uygun görmesi üzerine ayrıntı-
ları tartışmak üzere son bir GMK toplantısı düzenlendi. FY yoldaş bu 
toplantıda seçime' karşı olduğunu bir kez daha dile getirerek kong-
reye kadar GMK’nın böyle gidebileceğini anlatmaya çalıştı. FY yol-
daş çırpındıkça daha çok tutarsız bir konuma düşmekteydi. Öne 
sürdüğü iddialardan sonra, en çok onun herkesten daha ısrarlı bir 
biçimde, seçim istemesi gerekiyordu. Oysa karşımızda seçimden 
vazgeçelim ve kongreye kadar bu GMK değişmesin diyen bir yoldaş 
vardı.  

FY yoldaşın GMK'yı eleştirisi ve daha sonra izlediği pratik, seçim 
sorunundaki yaklaşımı (GMK'nın doğrudan seçimine karşı çıkarken, 
içinde yer aldığı yerel organın doğrudan seçimle saptanmasını iste-
yecek kadar bir çelişkiler yığını içerisine sürüklenmişti), İçine düştü-
ğü çıkmazın belirgin örnekleridir. Bu yaptıklarını daha somutça ad-
landırmak istemiyorum. FY yoldaş kendi kendini öyle teşhir etmiştir 
ki, ayrıca başkalarının bir şeyleri zorlayarak ve yorumlayarak anlat-
ma gereğini ortadan kaldırmıştır. 

FY yoldaş seçilemeyebileceği konusunda yoğun endişelere sahip 
olduğu içindir ki, seçimlere katılmayı göze alamamıştır. Kendisinin 
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anlattığı aday olmama gerekçelerinin inandırıcı hiçbir yanı yoktur. 
Çünkü GMK’ ya, tek tek GMK üyelerine güvenemeyenler, bunların 
karşısında hem aday olur; hem de başkalarının adaylığını teşvik 
ederek eski Merkez üyelerine oy verilmemesinin propagandasını 
yaygın bir biçimde ve açıktan yaparlardı. Oysa ne FY yoldaş, ne de 
başka yoldaşlar sözlü düzeyde ve çevrelerine yansıttıkları eğilimle-
rinin ötesinde, bu yola gitmemişlerdir. Bu türden tavırlarla, tutarlılığı 
şüphe götürmektedir. (Seçim sırasında oy kullanmayan, adayların 
tümüne veya bir kısmına oy vermeyen yoldaşlar olmuştur. Bu yol-
daşlar tavırlarının nedenlerini oy pusulalarına ekleyerek veya sözlü 
düzeyde aktararak, kendilerince politik tavırlarını izah etmişlerdir. 
Benim tutumlarını eleştiri konusu yaptığım yoldaşlar, bunlar deği l-
dir.) 

Üçüncüsü, konferans sonrası izlediği pratiktir. FY yoldaş bu tarih-
ten sonra da bir önceki çelişkili politikalarını daha alt düzeyde ve 
"kapalı" bir zeminde sürdürmeye devam etmiştir Yerel organda gö-
revli olduğu süre içerisinde işlere sarılacağına, yerel örgütün deste-
ğini sağlayarak MK'nın politikası üzerinde aşağıdan yukarıya sağlıklı 
bir örgütsel denetim kurulması için çaba göstereceğine; tabir yerin-
deyse, “karandık işlerle" uğraşmayı daha uygun görmüştür. Yerine 
göre kural dinlememiştir, yerine göre kararlara kendi keyfine ve yo-
rumlarına göre uymuştur; yerine göre "bağımsız bir merkez" gibi 
davranmıştır, yerine göre de örgüt dışı ilişkilerle, bilgi vermeden, 
sormadan oturup kalkmıştır.  

FY yoldaş bazı gerçekleri itiraf ediyor. Ancak bunları çarpıtarak 
anlatıyor. "GK ile ilişkilerin kesilmesinden sonra ben hem  GK'lıIarla, 
hem de istediğim başka yoldaşlarla görüşeceğimi, bunun önüne 
geçebilecek hiçbir engeli tanımayacağımı açıkladım ve öyle de yap-
tım. Bunları "GMK’d' anlattım. Bu toplantıdan sonra (kastedilen 1983 
Ekim toplantısıdır. İ.H.) Ben, GK ile de, başka istediğim yoldaşlarla 
da muhtelif defalar görüştüm; görüşmelerimi hiç kimseye müracaat 
ederek yapmadım... .Ben bunları hiç kimseden gizlemedim ve böyle 
bir şeyi kendime dahi saygısızlık olarak görürüm." (a.g.y.) 

FY yoldaş GK ve başkalarıyla ilişkilerini uzun bir süre açıkla-
mamış, bu konuda kendisine yöneltilen soru ve eleştirileri muğlak 
cevaplarla geçiştirmiştir. Örneğin; GK ile düzenli ilişkisi olduğunu 
MK bilmemektedir. FY yoldaş mevcut ilişkilerini iddialarının aksine 
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"gizlemiştir"... Ayrıca yazısında ilişkisi olduğunu açıkladığı yoldaşları 
da örgütümüze kazandırmak için hiçbir çaba göstermemiş, onları 
kendi 'özel" ilişkisi olarak ve kendine bağlı bir biçimde tutmuştur. FY 
yoldaş, örgüt içerisinde etkinliği azaldıkça, gelecekle ilgili kendisine 
dayanak olabilecek bağlantılara daha çok ihtiyaç duymuştur. Bugün 
de, bu bağlantılarını örgüt üzerinde bir baskı unsuru olarak kullan-
mak istemektedir.  

Öncelikle şu soruna bir açıklık getirmek gerekiyor: Biz GK ile ... 
ilişkileri ... kesmedik. Onlarla belli bir süre merkezi ilişki sürdürdük, 
düzenli görüşmeler yaptık. Daha sonra bu ilişki biçiminin aramızdaki 
sorunların çözümü açısından yararları tartışmalı bir hale dönüştü. 
.Ayrıca karşılıklı olarak birbirimizi denetleyememenin ortaya çıkardı-
ğı tehlikeleri asgari bir seviyeye indirmek için ülke içerisinde daha 
dolaylı, ülke dışında ise istedikleri gibi ilişkilerimizi devamı ettirme 
önerisiyle, görüşümüzü onlara ilettik.  

GK ile veya herhangi bir örgütle sürdürülecek ilişkiyi örgütümü-
zün merkezi organı tayin eder. Çizilecek çerçeve içerisinde yerel 
örgütler özerk davranışlar geliştirebilirler. Eğer birilerimizin kafasına 
yatmayan ve yanlış bulduğumuz bir politika var ise, ona karşı müca-
dele eder ve düzeltilmesini isteriz. Bunun dışında geliştirilecek her 
tavır, örgüt politikasına ve disiplin anlayışımıza ters düşer. 12 Eylül 
öncesinden farklı olarak daha yoğun bir gizli faaliyet sürdürmek zo-
runda olduğumuz bir dönemde, hiç kimsenin kendi başına buyruk 
davranmaya ne hakkı ne de yetkisi vardır. Kim örgütün dışında baş-
kalarıyla düzenli ilişki kuracaksa bunu söylemek, onaylatmak ve 
kendini denetlettirmek zorundadır. "Ben istediğimi yaparım, şunlarla 
görüşmemi kimse engelleyemez tavrı, örgüt anlayışımızın ve kural-
larımızın çiğnenmesidir. Bu tutum içinde olanlara bu örgüt boyun 
eğmeyecektir. Canlarının istediğini yapmakta özgür olduklarını ilan 
edenler, bunun sonuçlarına katlanmayı da göze alacaklardır. Evet, 
aramızdaki,  ilişkilerde gönüllülük esastır. Birinin, gönlü "kendi başı-
na başka bir örgütle" düzenli ilişki kurmaktan, geçiyorsa, bunu yak-
makta özgürdür. Ama bu örgüt de kendi yasalarını uygulamakta 
özgürdür. Bu unutulmamalıdır..  

Herhangi bir yoldaş, başka bir örgütle düzenli ilişki kurdu diye 
hemen örgütten ihracını talep etmem. Önce yapılan işin yanlış oldu-
ğunu anlatmaya çalışırım. Sonuna kadar ikna gücümü kullanırım. 
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Buna rağmen başarılı olamıyorsam, bu yoldaşın örgütün dış halka-
larında ve sıkı bir denetim altında istihdamını öneririm. Bu da sorunu 
çözmeye yetmiyorsa bu yoldaş başka bir örgütle ilişkisini bize tercih 
ediyor demektir, o zaman da, birlikte olmamızın hiçbir anlamı kal-
maz. 

FY yoldaş GK ile ilişkilerinin nedenlerini, örgütümüzün bu işteki 
çıkarlarını anlatmak, bilgi verip destek almak, aksine karar olursa 
yanlış bile olsa ona uymak zorundadır. Neye karşı çıkıyorsa örgüt 
içerisinde onunla mücadele etmeli ve düzelttirmelidir. Bunun plat-
formları vardır. Eleştirmeli ve ikna etmelidir. Konferans ve kongre-
lerde karşı olduğu politikaları mahkûm ettirip, o politikaları savunan-
ların yerine daha sağlıklı düşünenleri seçtirmelidir. Eğer bu zeminin 
dışına kayarsa ve “istediğimi yaparım” havasıyla davranırsa, bu ör-
güt içerisinde hiç kimsenin bir ayrıcalığı olmadığını ve olamayacağı-
nı unutmamalıdır.  

FY yoldaş kararlara kurallara uymama tavrının öteden beri bu ör-
güt içerisinde devam ettiğini belirtiyor ve kendisinin de birtakım ka-
rarlara uymadığını yazıyor. Ardından da, kimse bana Leninist örgüt 
anlayışını anlatmaya kalkışmasın, diyor. Bu örgütte gerçekten de 
geçmişte yoldaşın vurguladığı gibi, bazı olaylar olmuştur. Bunların 
ağırlıklı bir kısmı birlikçilik adına sineye çekilmiş ve sabırla bu yan-
lışlıklar düzeltilmeye, insanların eksik anlayışı geliştirilmeye çalışı l-
mıştır. Ortak bir mantığa ulaşabilmek için, gerektiğinde geri adım 
atılmış, tavizler verilmiş, hatta bir ölçüde güç dayatmalara boyun 
eğilmiştir. Eğer bunlar yapılmamış olsaydı GK’cılarla ve FY yoldaşla 
bu günlere kadar birlikte yürüyemezdik. FY yoldaş örgütümüzün 
uzak ve yakın geçmişini eleştirirken, biraz da kendi pratiğini güzden 
geçirirse iyi olacaktır. 

Daha dün görev kabul etmeme, kararları dinlememe tavırlarını 
mahkûm ederken ve hatta bunu anarşizmle suçlarken; bugün aynı 
konuma düşmüş olmasını FY yoldaş, koşullara sığınarak savunma-
ya kalkışıyor. ... Koşullar herkesin keyfine göre değişmez. Hele ör-
güt anlayışı, örgüt modeli, örgüt kuralları öyle ikide bir ve herkesin 
eğilimine ve düşünce tarzına göre değişmezler. Bu konularda öyle 
genel ilkeler vardır ki, onların geçersizliğini iddia edebilmek için İn-
sanın yeni bir örgüt anlayışı, yeni bir örgüt modeli, yeni bir kurallar 
tanımı icat etmesi gerekir. FY yoldaşa anlayışlarımızın farklı oldu-
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ğunu anlatırken haksız değildir. Gerçekten de yoldaşla aramızda bu 
konuda, ciddi görüş ayrılıkları vardır. 

Yerel organda çalıştığı dönem içerisinde hem organ içinden, hem 
de organ dışından bazı yoldaşlar FY yoldaşın ayrılık hazırlıkları yap-
tığını belirtiyorlardı. Merkez Organda bu kanaati taşıyan yoldaşlar 
vardı. Bu kanaatlerin doğrulanmamasını dileyerek, varolan sorunla-
rımızın çözülebileceği umuduyla davranıyordum, Yoldaşın sürüklen-
diği sübjektif ortamdan kurtulması için kopma noktasına gelen diya-
logumuzu tamir edebilecek yollar arıyordum. Ancak yoldaşın öfkesi, 
kırgınlığı, küskünlüğü, hep kendini haklı bulma tavrı, hakkımızda 
ettiği spekülatif lafIarı. hiç derişmiyordu. 

Baha yoldaşın döndükten sonra yaptığı açıklamalar, ,FY yoldaş 
hakkındaki kanaatleri doğrulanmış, onun gerçek niyetlerini ve giri-
şimlerini açığa vurmuştur. 
 
BAHA OLAYI  

 
“Musa” imzasıyla 'dağıtılan yazıyı tüm yoldaşlar okumuşlardır. Bu 

yoldaş ayrılmadan önce; “Baha” adını kullanıyordu. Onun için benim 
“Baha” diye yazıyor olmam yanlış anlaşılmamalıdır. 

FY yoldaş Baha yoldaşın hakkındaki iddialarına şiddetli bir tepki 
gösteriyor. Bu iddialara sahip çıkacak olanları peşinen geri zekâlı 
olmakla suçluyor. İşte bu konuda yazdıkları: 

”B’nın daha önce biri merkeze diğeri ayrılıp giderken O’ yoldaşa 
yazdığı iki mektubu okuyup, bu son yazısıyla karşılaştıran herkesin, 
düzülmeye çalışılan zavallıca senaryoyu anlamaması için, normalin 
üstünde zeka seviyesine sahip olmasını gerektirmeyecek kadar 
açıktır." (FY.Yoldaşlara Cevap ve Savunmam.) FY yoldaş bununla 
da yetinmiyor. Baha yoldaşı öylesine tarif ediyor ki bu yoldaşa sahip 
çıkmayı adeta bir cesaret sorunu haline getiriyor:  "Hasta ve maksat-
lı" ,"Değme dansözlere taş çıkartacak kadar kıvırtan” , “yalan üstüne 
düzülen sahtekârca senaryonun (yazarı)" , "hesapçı" ...  

Ben, FY Yoldaşın geri zekâlı suçlamasını peşinen kabul ediyor 
ve tariflediği çerçevedeki Baha yoldaşa sahip çıkıyorum. Ayrıca sa-
hip çıkmakla "kalmıyorum', Baha yoldaşın yazdıklarının doğru oldu-
ğunu, hatta bazı şeyleri yazmamakla eksik davrandığını söylüyo-
rum. 
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Daha önceki yazılarımda FY yoldaşın islediği politika için "kav-
rayamadığım bir politika" diyordum. Şimdi tırnağı kaldırıyorum. FY 
yoldaş başından beri bir köylü politikası izliyor.  Bilindiği gibi; köylü-
ler, ekonomik ve sosyal konumları gereği dünyaya dar ve yüzeysel 
bir açıdan bakarlar. Bu durumlarının bilincinde olmadan, bir yandan 
da kendilerini "dünyanın en akıllı insanları zannederler. FY yoldaş 
da kabaca dünyaya köylüler gibi bakıyor. Kendisini istisnasız her 
konuda, başkalarından daha bilgili ve daha uyanık zannediyor. Köy-
lüler, nasıl o dar ve yüzeysel bakışlar yüzünden sık sık açıklar ver-
mekten kurtulamıyorlarsa, FY yoldaş da birbirini tutmayan sözleri ve 
pratik davranışlarıyla benzer bir tablo sergiliyor.  

Baha yoldaş örgütten ayrılmadan önce Yılmaz yoldaşla beni dik-
tatör olarak, C.Kamil yoldaşı da tezgâhçı olarak suçlamıştı. Bunları 
başka yoldaşlardan öğrendiğimde, Baha yoldaşın hakkımızda böyle 
düşünmesinin olanaksız olduğunu, bu görüşlerin başkasının paten-
tini taşıdığını öne sürmüştüm. Baha yoldaşı bir miktar tanırım. Duy-
gusal yanları ağır basan temiz ve saf bir yoldaştır. Onun ayrılma 
noktasına gelmesinde benim de eksikliğim vardır. Onunla birarada 
olduğumuz dönemde, ilişkilerimizde bir terslik olmadığı gibi, örgüt içi 
sorunlarda da büyük ölçülerde ortak yargılara sahiptik. Ancak bu-
lunduğu yerden geldiği zaman, benimle görüşmek istemesine rağ-
men, bu gerçekleşememişti. Zorlasaydım, onunla görüşebilirdim. 
Onu bunaltan gelişmeleri önceden görme becerisini gösteremedim. 
Eğer görüşebilseydik kafasına takılan sorunların en az bir kısmını 
çözebilirdim, sanıyordum. Çünkü o sorunları biliyordum ve beni de 
yakından ilgilendiren birtakım gelişmeler Baha yoldaşı rahatsız et-
mişti.  

Baha yoldaş örgütten ayrılmış, daha sonra- geri dönmüştür. Yap-
tığı işin ne anlama geldiğini kavramakta ve hatasını kabul etmekte-
dir. Buna rağmen, Baha yoldaşa hiçbir şey olmamış gibi davranıla-
maz. FY yoldaş hakkında ve kendi durumuna ilişkin doğru bir tavır 
içinde olsa da, yine de cezalandırılmalıdır. Örneğin, örgüte döner-
ken bazı şeylere sıfırdan başlamalıdır. Bunu Baha yoldaş söz konu-
su olduğu için belirtmiyorum. Bu örgütün birtakım kuralları vardır ve 
örgütümüzün ciddiyetini tartışma konusu yapmayacaksak, bazı uy-
gulamaları gündeme getirmek zorundayız. Kim için olursa olsun... 
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FY yoldaş son yazısında Baha yoldaşın anlattıkları içerisindeki 
çelişkili ifadeleri ele alarak kendince iddiaları çürütmeye çalışıyor. 
Gerçekten de Baha yoldaşın yazısında FY yoldaşa atfen aktarılan 
sözlerin bir kısmı birbirini tutmuyor. Ancak bu noktada suç Baha 
yoldaşa ait değil. Baha yoldaş, FY yoldaş kendisine ne demişse, 
onları aktarmış. Çelişki, FY yoldaştan kaynaklanıyor. Son dönem-
lerde FY yoldaşla yakından ilişki sürdürüp onun anlattıklarını dinle-
yen her yoldaşın farkına vardığı gibi, FY yoldaş sürekli görüş değiş-
tirmektedir. Bugün bir şeyler söyler, yarın tam tersini savunur, üçün-
cü gün daha önce anlattıklarından farklı yeni düşünceler geliştirir. 
FY yoldaş sorunlara sağlıklı ve bütünlüklü bakamadığı için, birbirini 
desteklemeyen ve birbirinden kopuk görüşleri doğru görüşlermiş gibi 
savunmaktan geri kalamaz. Eh, FY yoldaş da haklıdır. Diyalektiğin 
özü karşıtların birliği değil midir? Her durumda birbiriyle çelişen farklı 
yanlar yok mudur? FY yoldaş da diyalektik konuştuğundan böyle 
çelişkilerin olması doğal sayılmalıdır ! 

Baha yoldaşın yazısında aktardıkları, eğer birilerinden dinleme-
mişse, kendisinin uydurabileceği şeyler olamaz. Ayrıca yazmadığı 
bazı gerçekler daha vardır ki, onları da ancak bir merkez üyesi anla-
tabilir. Çünkü bahsedilen olayları ve o olayların kahramanlarını Baha 
yoldaşın bilmesi mümkün değildir. Belli ki Baha yoldaş, bu bilgilerin 
tümünü FY yoldaştan öğrenmiştir. (Görüştüğü tek GMK üyesi yol-
daş, FY’dir.) Baha yoldaşın aktardığı gerçekler, olduğu gibi FY yol-
daşın bakışını yansıtmaktadır.  

FY yoldaş bu olay için şöyle diyor : "B olayı tek başına, arızi bir 
olay olarak ele alınamaz. Bu olay, farklı mantıkların mücadelesinin 
sonucu ve bütünün bir parçası olarak görülmek zorundadır." (agy). 
Zinhar doğrudur. FY yoldaşın bu tespitine olduğu gibi katılıyorum. 
Baha olayı, gerçekten de FY yoldasın mantığını teşhir eden oldukça 
somut bir örnektir... 

FY yoldaş için Baha yoldaş örgütten ayrılmadan önce aleyhimiz-
de atıp tutarken ve FY yoldaş gibi düşünürken iyiydi. Ayrıldıktan 
sonra FY yoldaşla ilişkisini sürdürürken (bu olguyu FY yoldaş yazı-
sında itiraf etmiş, oysa olay açığa dökülmeden önce Baha yoldaşla 
düzenli ilişki sürdürdüğünü örgütten "gizlemiştir".), yine Baha yoldaş 
çok iyiydi. Ne zaman Baha yoldaş hatasını kavradı ve örgüte geri 
döndü, bu iyi görüntü birden bire değişti! Artık FY yoldaşa göre, Ba-
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ha yoldaş bizim "Bahacığımız" oldu. Biraz insaf yoldaş, biraz, insaf! 
Baha yoldaş senin gibi düşünürken iyidir de, sana tavır alırken kötü 
mü oluyor? Bu ne biçim anlayıştır?  

FY yoldaşın mantığı adam harcama mantığının tipik bir örneğidir. 
A.Orhan yoldaşa yaklaşımı da aynıdır. A.Orhan yoldaş uzun yıllar 
FY yoldaş gibi veya ona yakın düşünürken, her övgüye mazhar ol-
muştur. FY yoldaş eskiden sohbetlerinde bu yoldaşı öve öve bir 
yerlere sığdıramıyordu. (Aslında o zaman da bu tutumu A.Orhan 
yoldaşın aleyhine sonuçlara yol açıyordu. Çünkü insanların gözünde 
ister istemez, bu yoldaş, FY yoldaşın "adamı" damgasını yemektey-
di.) Oysa şimdi bu yoldaşa oldukça ağır suçlamalar yöneltmektedir. 
A.Orhan yoldaşın tek suçu ise, FY yoldaşla birtakım konularda ortak 
düşünmemesi ve onun yanlış tavırlarına karşı çıkmasıdır.  

FY yoldaş insanlarımızı ikiye ayırmaktadır: Onun gibi düşünenler 
ve "biat edenler" Kim ona karşıysa çoğunluk grubuyla birliktedir ve 
onlara biat etmektedir. FY yoldaş diline doladığı bu hayaletten kur-
tulmalı ve insanlara karşı daha saygılı olmalıdır. Bu örgütte çoğun-
luk grubu yoktur. Bu örgütte, ideolojik, siyasi ve örgütsel bir zemin 
üzerinde gönüllü olarak eylem birliği içinde olan insanlar vardır. Bu 
zemin dışına düşmemek kaydıyla, herkes istediği gibi düşünmekte 
ve bunların propagandasını yaparak örgüt içerisinde egemen kılma-
ya çalışmakta özgürdür. İnsanlarınız bağımsız kişilikleriyle örgütleri-
ne katkıda bulunmakta ve partileşme inşasında alın terleriyle yer 
almakladırlar. Hiçbir karalama, bu gerçeği değiştiremez.  

FY yoldasın, hizip oluşturması iddiasına gelince: Örgüt dışında 
kendisine bağlı ilişkiler sürdürmekle bu konuda bir hazırlık içerisinde 
olduğu kuşkusu artmaktadır. Kaldı ki, FY yoldaşın değişik eğilimdeki 
yoldaşları (her türlü yöntemi, kullanarak) onların duygularına hitap 
ederek kazanmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu "gerçeği” birçok yol-
daştan dinledim. Yakın geçmişte ülke içerisinde egemen olan anla-
yışı şu veya bu düzeyde savunan yoldaşlara, ben de dahil muhale-
fet edenleri eleştirerek yaklaşmış ve kendisinin içeriyi desteklediğini 
anlatmıştır... 

Haksızlığa uğramış yoldaşlara ise, nasıl içerideki uygulamalara 
karşı direndiği propagandasını yapmıştır. Ayrıca bu arada ona atfen 
ortalıkta dolasan bir sürü iddialar daha vardır. Durup dururken hiç 
kimse FY yoldaşla ilgili bir komplo hazırlayamaz. Her ne kadar ken-
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disi -düzmece senaryolardan", "sahneye konan, oyunlardan" bahse-
diyorsa da, bu hırçınlığı, kendi kurduğu planların, Bahâ yoldaşın 
ifşaatıyla bozulmasına duyduğu tepkiden kaynaklanmaktadır. 

Bu örgütte hiç kimse, hele çoğunluk grubu, diye suçlanan kişiler, 
FY yoldaşa komplo hazırlamak gibi bir düşünce içerisinde değiller-
dir. Tam tersine, FY yoldaşla birlikte yürüyebilmek için neler yapmak 
gerekir diye kafa patlatmışlardır. Güvensizliği giderememekten do-
layı, uykuları kaçmıştır. Bu söylediklerimin FY için hiçbir anlamı ol-
madığını biliyorum. Ama o inanmasa da, bu yazdıklarım birer ger-
çektir.  
 
İLKELERİMİZ ÇİĞNENİYOR  

 
FY yoldaşın DEB olayı başlıklı yazısı biryandan kafa karışıklı-

ğının bir ürünü; diğer yandan da Kurtuluş'un Kürdistan'la ilgili öne 
sürdüğü ilkeleri açıkça reddeden bir belgedir. 

Kurtuluş Kürdistan’da diğer siyasetlerle ittifak oluşturmamın ilke-
leri olarak anti-emperyalizmi, anti-faşizmi, anti-sömürgeciliği ve anti-
feodalizmi ileri sürmüştür. Bu konudaki görüşlerimiz, KSD'de "hiç bir 
şüpheye yer bırakmayacak netlikte ortaya konmuştur. Nitekim FY 
yoldaş da yazısında bunu dile getirmektedir: "Türkiye’de anti-faşist, 
anti-emperyalist ve anti-şovenist; Kürdistan’da ise anti-sömürgeci ve 
anti-feodalizm. Bu tastamam bizim siyasi tespitlerimizin özlü ifadesi-
dir ve en doğru ve en tutarlısı budur. Bunu kabul etmeyenlerle ey-
lem birliği yapmayız." (a.g.y.). 

Ancak FY yoldaş bu görüşe katılmıyor. O, hem DEB sırasında 
savunduğu tezin daha doğru olduğuna inanıyor; hem de tezinin bu-
gün örgütümüzün görüşü haline gelmesi gerektiğini vurguluyor. 

FY yoldaş yine kendi ifadesine göre: DEB görüşmeleri sırasında 
... tezini diğer siyasetlere “kabul ettirmiş”, ancak merkez yanlış bir 
biçimde soruna müdahale ederek ittifakı bozmuştur. Burada gözden 
kaçırılmaması gereken bir olgu var: FY yoldaş merkez adına gö-
rüşmelere katılmış ama toplantıda Kurtuluş'un görüşlerini değil, 
kendi tezinin savunuculuğunu yapmıştır. FY yoldaş bu konuda bü-
yük bir örgüt suçu işlemiştir. Geçmişten beri örgütümüzde karar, 
kural dinlememe tavrının olduğunu iddia ederken, kendisinin yaptığı 
şeyin adı nedir? Yaptıkları hangi örgüt anlayışına sığmaktadır? Top-
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lantı boyunca temsil ettiği Kurtuluş'u savunması, Kurtuluş'un ilkeleri-
ni kararlı bir tutumla anlatması gerekirken, FY yoldaş diğer siyaset-
lerle kendi tezleri üzerinde bir pazarlığa oturmuştur. Bu keyfi davra-
nış, onun kendisini Kurtuluş'tan üstün gördüğü, o ne söylerse Kurtu-
luş'un da onları savunmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor mu? 
Kurtuluş'un tezlerine inanmıyorsa ve bu tezlerle bir ittifak kurulabile-
ceğine kafası basmıyorsa, niçin bu görevden affını istememiştir? 
Niçin ittifak bozulduktan sonra aradan geçen birkaç yıl boyunca 
'susmayı yeğ görmüştür? FY yoldaşın ilkesizliğini, sözleriyle davra-
nışlarının birbirleriyle çeliştiğini vurgularken, ona haksızlık mı ediyo-
rum?  

FY yoldaş görüşlerimizi savunmaması bir yana, ayrıca onları kav-
rayamamıştır. Biz Türkiye'de ve Kürdistan'da öne sürdüğümüz ittifak 
ilkelerinin aynı zamanda demokratlığın (burjuva anlamda demokrat-
lığın) ölçüleri olduğunu geçmişte söylemedik mi? FY yoldaş Kurtuluş 
dergilerinde yazdıklarımızı ne çabuk unuttu? Şu yazılanları salt bir 
dikkatsizlik belirtisi olarak yorumlamak mümkün müdür? "Görüldüğü 
gibi burada sorun hangi siyasi tespitlerin ittifakların ilkesi olarak öne 
sürülebileceği sorunudur... .Yoksa demokrat olmanın kriteri olarak 
sömürge ve feodalizm tespiti yapmak gibi bir sorun dahi karşımıza 
dikilebilir." (a.g.y.). | 

Evet yoldaşlar, FY yoldaş Kürdistan'la ilgili ilkelerimizi reddettiği 
gibi, onları demokratlık ölçüsü olarak da kabul etmiyor. Yoldaşa gö-
re; "Ezen ulus şovenizmiyle mücadele etmeden, ulusların kendi ka-
derlerini kendilerinin tayin etme hakkını savunmak ve bunun için 
mücadele etmek mümkün değildir. Bundan dolayı anti-şovenizmi 
ittifakların ilkesi olarak öne çıkarmak zorunludur... DEB olayının 
mantığı olan benim savunularım anti-şovenizmi bizim,  özgülümüz-
de Türk şovenizmi olarak vurgulamak ve bu temelde iki ülkede bir-
den eylem birliği yapmak, Türk şovenizmini lanetlemek ve Kürt ulu-
sunun kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkını savunarak ve 
bunu vurgulayarak iki ülkede birden eylem birliği yapılabileceğini 
hâlâ savunuyorum."(a.g.y)  

FY yoldaş hem Türkiye, hem de Kürdistan için geçerli olabilecek 
bir tek demokratlık ölçüsü kabul ediyor; O da anti-şovenizmdir. Ayrı-
ca her iki ülkede aynı ilke' temelinde ittifak kurmanın daha doğru 
olduğunu savunuyor. Bu görüş bütünüyle Kurtuluş'un çizgisiyle çe-
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liştiği gibi Kürdistan’ı da Türkiye'nin herhangi bir bölgesi gibi (Kara-
deniz, Akdeniz,vb.) değerlendirmektedir. 

FY yoldaşa Kurtuluş'un görüşlerini kaba hatlarıyla ve özetleyerek 
de olsak, biraz daha anlatmaya çalışacağım. Gerçi o bu tür ukalalık-
lara ( ! ) bozuluyor ve "bunları bilecek yaştayım" diyor, ama ben yine 
de onun görüşlerimizi kavrayamadığını, ayrıca bilmenin yaşla çok 
fazla ilgisi olmadığını hatırlatmak istiyorum. 

Kuzey Kürdistan Türkiye'nin sömürgesidir. İki ülke arasındaki iliş-
ki sadece ezen ulus-ezilen ulus ilişkisi değildir; aynı zamanda sö-
mürgeci ülke - sömürge ülke ilişkisidir. Kürdistan denizaşırı değil (FY 
yoldaş "bana tarih-coğrafya anlatmayın" diye kızıyor. Ancak tarih-
coğrafya bilmeden somutu kavrayabilmek mümkün değildir.) bir iç 
sömürgedir. Kürdistan' da sömürgeleşmenin başlangıcı 16. yy'a da-
yanır.  

17.yy'da bu süreç, İran ve Osmanlı sömürgeciliği tarafından iki 
parçaya bölünerek derinleştirilmiştir. 20.yy.da İngiliz ve Fransız em-
peryalistleri ve Türk sömürgecilerinin anlaşmasıyla iki parçalı Kür-
distan, dörde bölünmüş ve bu iki emperyalist-sömürgeci ülkenin 
devreden çıkmasıyla onların yerini Arap sömürgeciliği almıştır. Bu-
gün Kürdistan toprakları Türk, Arap, Fars sömürgeciliğinin işgali 
altındadır. 

Sömürge durumu hem ekonomik, hem de siyasi bir bağımlılığı 
(ilhak statüsünün ötesinde) içerir. Kürdistan’ın sömürge olması, par-
çalanmışlığı, yarı-feodal ilişkilerin ülkede etkin olması; nesnel ger-
çeklerdir. Kurtuluş, Kürdistan sorununa bu tarihi -somut- gerçeklerin 
ışığında yaklaşmakta ve nesnel durumun somut tahlilinden hareket-
le, bilinen siyasi tezleri öne sürmektedir.  

Kürdistan'ın somutunu yansıtmayan, Kürdistan sorunsalını tutarlı 
tahlil etmeyen bir siyasi çizginin başarı şansı olur mu? Türkiye nasıl 
emperyalizme bağımlı, çarpık kapitalizmin egemen olduğu bir ülkey-
se ve bu analizimizi keyfi yorumlara değil de, yaşanan ve ortada 
olan nesnel gerçeklere dayandırıyorsak, Kürdistan da, bir sömürge 
bağımlılığı içerisindedir ve bu “niyetlerle" değiştirilemeyecek, kadar 
"ortada duran bir gerçektir. Biz her şeyden önce komünistiz, anti-
emperyalist veya anti-sömürgeci değil. Ancak nihai hedefimize var-
mak için içerisinde bulunduğumuz somuta uygun programlar sa-
vunmak zorundayız. Bu program (asgari program) Türkiye'de de-
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mokratik devrim programı, Kürdistan'da ise ulusal-demokratik dev-
rim programıdır.  

Türkiye'de demokratik devrimin üç temel görevi vardır: Anti-
emperyalist, anti-faşist, anti-şovenist mücadele. Kürdistan'da ise, ilk 
iki ilke ile birlikte anti-sömürgeci ve anti-feodal mücadele. Türkiye'de 
anti-emperyalizm, diğer mücadelelerin temelinde yatan asıl mücade-
lemizdir; Kürdistan'da ise, anti sömürgecilik bütün mücadeleleri be-
lirlemektedir.  

Türkiye'de emperyalizm bir iç olgu haline geldiği için, anti-
emperyalizm sınıfsal bir zemin üzerinde yükselmektedir. Dolayısıyla 
mücadelede karşımıza direk çıkan güçler, emperyalizmin uzantıları 
olan yerli tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahipleridir. Kürdistan'da 
ise bu güçler sömürgeci karakterleriyle karşımıza dikilmekte ve ora-
da mücadele, kendi özgüllüğü içerisinde, ulusal bir zemine dayan-
maktadır. Kısacası, Türkiye'de mücadelenin sınıfsal yanı Kürdis-
tan'da ise ulusal yanı ağır basmaktadır.  

Bu görüşler, irademiz dışında var olan nesnel gerçeklerin zorunlu 
kıldığı siyasi değerlendirmelerdir. Her iki ülkede ezilen sınıflar (veya 
onların siyasi arenadaki sözcüleri) bu gerçeklere göre programlarını 
yapmak, strateji ve taktiklerini bu gerçeklere göre düzenlemek zo-
rundadırlar. Komünistlerle (işçi sınıfıyla) değişik siyasi güçleri (diğer 
ezilen sınıfları) biraraya getirecek olan nesnel temel, Türkiye ve 
Kürdistan'ın bu gerçekleridir. O halde, Türkiye'de anti-emperyalist 
(ilave olarak 'anti-faşist ve anti-şovenist) olunmadan Kürdistan'da 
anti-sömürgeci (ilave olarak anti-emperyalist, anti-faşist ve anti-
feodal olunmadan) birlikte yürünemez. Her iki ülkede, burjuva an-
lamda da olsa, demokrat olabilmek, için bu ilkeleri savunmak gere-
kir. 

FY yoldaşın yazısından anlaşıldığı kadarıyla, o bu görüşlere ka-
tılmamaktadır. FY yoldaş, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı il-
kesini kabul etmekle sorunun çözümleneceğini zannediyor. Hatta bu 
konuda kendi, ilkesizliğine ve kafa karışıklığına Lenin'i de ortak et-
mek istiyor: "Lenin, ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme 
hakkını savunan ve bunun için mücadele eden herkesle ilkesel birli-
ğim var, demiştir. Kitap yanımda olmadığı için alıntıyı aklımda kaldı-
ğı biçimiyle yaptım. Ancak özü tastamam böyledir." (a.g.y.)  
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FY yoldaş Lenin’in sözlerini tahrif ediyor. Lenin, onun anladığı an-
lamda hiçbir söz söylememiştir. Lenin'in ulusal sorunla ilgili görüşleri 
sadece soyut olarak değil, başkalarıyla polemik yaparken öne sür-
düğü somutluk içerisinde kavramalıyız. Lenin, hiçbir zaman teorik 
düzeyde bu ilkenin savunulmasını yeterli görmemiş, sosyal pratikte 
yapılanları esas ölçü olarak her şeyin önüne çıkarmıştır. Lenin, farklı 
görevlerden, farklı 'çözüm yollarından boşuna söz etmemiştir. Bir 
ilkeyi sabahtan akşama kadar tekrarlamakla bir şey halledilmiş ol-
muyor. Somutta (yani her ülkenin somutunda) bu ilkenin nasıl bir 
biçim alacağını da doğru bir biçimde tespit etmek gerekiyor.  

FY yoldaş, Kürdistan’la ilgili ilkelerimizden vazgeçme önerisinde 
bulunurken şu gerekçeleri öne sürüyor: "Bizim bu tespitlerimiz bir 
çok siyasetin hüviyetlerini reddetmelerini zorunlu kılmaktadır. Bunun 
için ne bizim siyasi hüviyetimizi reddeden, ne de diğer siyasetlerin 
hüviyetlerini reddetmeden, "Kürt Ulusunun kendi kaderini kendisinin 
tayin etme ) aklanı' savunan ve bunun için mücadele eden" ilkesini 
öne çıkarmalıyız. Bu hak, ayrılıp, ayrı devlet kurma hakkıdır. Aksi 
halde, bizim ekonomik ve siyasi tespitlerimizi kabul etmeyenlerle 
eylem yapmamız mümkün olmayacaktır."(a.g.y.)  

 
FY yoldaşın yukarıda vurguladıklarından şu iki sonuç çıkıyor:   
1 -Anti-sömürgecilik ve anti-feodalizmi dayatmakla diğer siyaset-

lerin hüviyetlerini reddetmelerini istiyoruz, bu yanlıştır. 2- Anti-
şovenizmi savunmazsak (dolayısıyla anti-sömürgeci ilkeden vaz-
geçmezsek) diğer siyasetler bizimle hiç ittifaka yanaşmazlar. 

Kürdistan'da burjuva anlamda demokrat olabilmek için anti-
sömürgeci ve anti-feodal bir tavır içerisinde olunmalıdır. Demokrat-
lık, genel olarak halkın egemenliğine inanmak anlamına gelir. Kür-
distan halkının kendi ülkesinde egemen olabilmesi için sömürgecili-
ğin tasfiye olması ve çağdışı ilişkilerin (ve bu ilişkileri temsil eden 
sınıfların) temizlenmesi zorunludur.  

Bu doğrultuda mücadele, etmeyen birisi, istediği kadar demokrat 
olduğunu iddia etsin, o olsa olsa "sahte bir demokrattır". Hiç kimse 
bu ilkeleri savunmak için ille de Kurtuluşçu olmak zorunda değildir. 
FY yoldaş diğer siyasetlerin “hüviyetlerini reddetmelerini istemek 
hakkımız yok" derken sadece Kurtuluş'un değil, demokratlığında 
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siyasi-hüviyetini reddediyor. (FY yoldaş bizi diğer siyasetlerle uzlaş-
tırmak için ilkelerimize boş verelim demek istiyor.)  

Hayır yoldaş, yanlışın var. Kurtuluş bu ilkeleri dayatırken, başka-
larına Kürdistan'ın nesnel gerçekliğini kavramaya ve buna göre dav-
ranmaya zorluyor. Yoksa onlardan ille de Kurtuluşçu olmalarını is-
temiyor. Tabi, sonuna kadar tutarlı olacaklarsa Kurtuluş'un safına 
geçmelidirler. Onların demokratlığı tartışma götürürken ve FY yol-
daş onların bu yanlarıyla mücadele edeceğine, bizi de onların sevi-
yesine indirmeye çalışıyor.  

FY yoldaşın 1. gerekçesi gibi, 2. gerekçesi de çürüktür. Yoldaşa 
göre, eğer Kürdistan'da anti-şovenizmi kabul etmezsek kimse bizim-
le ittifak kurmaya yanaşmaz. Tam bu noktada, FY yoldaşın birlik 
anlayışının ne olduğu sorusu karşımıza çıkmaktadır. Acaba diğer 
siyasetlerle ittifak yapma ilkesi, her türlü ilkemizin üzerinde midir? 
FY yoldaş bu yönde eğilimler mi taşıyor? Eğer öyleyse, yani diğer 
siyasetlerle ittifaklara gitmek her şeyden daha önemliyse, o zaman 
ayrı bir siyasi varlık olmamızın ne gereği var? En kalabalık siyasete 
(TKP veya Dev-Yol'a) katılarak ve başkalarına da bu doğrultuda bir 
çağrı yayınlayarak birliğe daha iyi hizmet etmiş olmaz mıyız? 

Benim kavrayabildiğim kadarıyla, Kurtuluş’un birlik anlayışı şöy-
ledir: Hareketimizin ideolojik ve siyasi hattı temelde doğrudur. Birlik, 
ideolojik ve siyasi bir muhteva taşıdığına göre ve Türkiye ile Kürdis-
tan somutunda tek tutarlı görüşleri Kurtuluş savunduğuna göre, birlik 
platformunu hareketimizin görüşleri oluşturmaktadır. Onun dışında 
platformlar aramak yanlıştır. Acaba FY yoldaşla bu konuda ortak 
düşünmüyor muyuz? 

Biz ne pahasına olursa olsun, diğer siyasetlerle ittifak kurmak zo-
runda değiliz. FY yoldaşın da, değindiği gibi, ittifaklar bir uzlaşmadır 
ama ilkelerden taviz verilerek ittifaklara gitmek yanlıştır. Sonuna 
kadar ilkeli davranırsak, hayat bizi haklı çıkaracak, işçi sınıfının ön-
cüleri bizim saflarımızda toplanacak, ezilen halklar bizim bayrağımı-
zı kendilerine rehber, edineceklerdir, Görüşlerimizi kitlelere benim-
settikçe işçi sınıfı ve diğer ezilen sınıflar arasında güçlendikçe başka 
siyasetler bizimle ittifak kurmak için çevremizde dolanıp duracaklar-
dır. İttifak oluşturmak, öncelikle bir ilke sorunudur. Tutarlılığın, nite-
likli olmanın ölçüsü ilkeli davranmaktan geçer. 
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Türkiye'de devrimci hareket içerisinde, başka siyasetlerde anti-
sömürgeci ilkeyi kabul etmekte, böylelikle Kürdistan'ın bir sömürge 
olduğunu savunan siyasetlerin sayısı çoğalmaktadır. Kaldı ki, Kür-
distan’daki "ulusal-devrimci hareket içinde yer alan siyasetlerin he-
men hepsi Kürdistan sorununa daha objektif bir temelde yaklaşmak-
ta, dolayısıyla ittifak için gerekli malzeme zaten hazır beklemektedir. 
Ayrıca, bu siyasetlerin Kürdistan'da hatırı sayılır bir etkinlikleri oldu-
ğunu, FY yoldaş çok iyi bilmektedir. Siyasi ilkelerimizden vazgeç-
meden, kendileriyle birlikte yürüyebileceğimiz demokrat siyasetlerin 
gücü "sahte demokratların'' gücünden hiç de az değildir.  

Özetle; FY yoldaş DEB olayı yazısında şu görüşleri savunmakta-
dır:  

1- Anti-sömürgeci ve anti-feodal ilkeler Kürdistan'da demokratlı-
ğın ölçüsü olamaz. 

2- Kürdistan'da da demokrat olmanın ölçüsü anti-şoven ilkeyi sa-
vunmaktır.  

3- Anti-şovenizm her iki ülkede birden ittifakların ilkesi olmalıdır. 
Dolayısıyla Kurtuluş, bilinen görüşlerinden vazgeçmelidir, (görüşler 
savunulmak ve hayata geçirilmek için söz konusu olduklarına göre, 
onları gizleyerek zamanı gelince piyasaya sürebileceğimiz bir meta 
olmadıklarına göre; anti-şovenizm doğruysa, anti-sömürgeci ilkenin 
S: hiçbir hükmü kalmamaktadır.)   

4- Diğer siyasi hareketlerin hüviyetlerini reddetme hakkımız yok-
tur. Zaten bunu zorladık mı bizimle ittifaka yanaşmazlar. Öyleyse 
"biz onların seviyesine inelim. Kabul edebilecekleri makul bir ilkeyle 
karşılarına çıkalım. Şimdi bütün yoldaşlara soruyorum: FY yoldaş 
Kurtuluş’un görüşlerini savunuyor mu? FY yoldaş ilkeli bir politika-
dan yana mıdır? FY yoldaş başkalarını suçlarken özünde kendisi 
faydacı bir mantığa sahip değil midir? 

FY yoldaş “tehlikeli görüşler” ileri sürmektedir. Bu görüşler TKK-
KÖ’de egemen hale gelirse (ve o zamana kadar tersine ikna olma-
mışsam) bu örgütten ayrılırım. FY yoldaşın bu görüşleri bir yerel 
yönetici organda benimsenirse, o organın 'Kurtuluş'u temsil edeme-
yeceğini belirterek, dağıtılmasını öneririm. 

Bu konuda örgütün çoğunluğu FY yoldaşın görüşlerini benimser-
se ayrılacağımı anlatmam nedeniyle, bazı yoldaşların çoğunluk – 



K U R T U L U Ş                      351 

 

 

azınlık anlayışı açısından beni eleştirdiklerini duydum. Kısaca, bu 
konuya nasıl, baktığımı izah etmeye çalışayım.  

Öyle siyasi taktik veya pratik sorunlar vardır ki; o konularda bir 
çoğunluk görüşü oluştuktan sonra tersini de düşünsek çoğunluğun 
görüşünü örgütün tavrı olarak değerlendirmek zorundayız. Azınlıkta 
kalanlar ikna olmadıkları müddetçe görüşlerini korurlar ama örgütün 
politikası bunların görüşü değil, çoğunluğun yansıyan iradesi tayin 
edecektir. Örneğin; İkinci Konferansımızda "geçmişte uygulanan 
politikayı tasfiyecilik olarak nitelendiren yoldaşlar vardı. Ama Konfe-
ransın çoğunluğu bu belirlemeye katılmadı. Çoğunluk tasfiyecilik 
tanımına karşı çıktı diye, örgütten ayrılmak gerekmiyordu. Nitekim 
bu görüşü savunan yoldaşlar da örgütten ayrılmamışlardır.  

Yine, ulusal sorunla ilgili “sosyal şovenizmin etkisi mi, sosyal şo-
venizmin kendisi mi" tartışması söz konusu oldu. Konferans, hatala-
rı, sosyal şovenizmden etki olarak adlandırdı. Aksini savunan yol-
daşlar, çoğunluk onların görüsüne karşı diye örgütten ayrılmalı mıy-
dılar? Tabii ki böyle bir tutum yanlış olurdu. Nitekim hiç kimse böyle 
bir eğilim içine girmemişti. 

Ancak, bazı temel sorunlar vardır ki, o sorunları oylamayla, ço-
ğunluğu sağlamakla çözebilmek mümkün değildir. Örneğin Kurtuluş 
Türkiye’nin emperyalizme bağımlı olduğu temel tespitlerinden hare-
ketle, bunun ürettiği bir dizi sonuçları ve başka somut gerçekleri göz 
önünde bulundurarak gündemde bir demokratik devdim sorunu ol-
duğunu vurgulamaktadır.  

Birileri kalkar da, Türkiye'de egemen olan kapitalist üretim tarzı-
nın emperyalizmden bağımsız, olduğunu savunursa, burjuva de-
mokratik atılımların gerçekleştiğini ve artık atılacak adımların sosya-
list devrim olduğunu öne sürerse ve bu görüş çoğunluk tarafından 
kabul görürse tersine ikna olmamışsam, çoğunluğu dinlemem, ayrılı-
rım. Çünkü benim için Kurtuluş’un ayrı ve ilk nedenlerinden biri, hem 
de temel bir neden ortadan kalkmış olacaktır.  

Örneğin birileri kalkar da, devrimci şiddet sorununu tartışmalı bir 
hale getirirse, legaliteden yararlanma ve barışçıl mücadele yolunu 
savunulması gereken esas halka olarak diktirirse ve bu görüşler 
örgütte çoğunluğun desteğini sağlarsa, çoğunluğu dinlemem, ayrılı-
rım. Çünkü böyle bir durumda örgütün ihtilalciliği güme gidiyor de-
mektir.  
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Örneğin; Yine birileri kalkar da işçi sınıfının ideolojik, siyasi ve ör-
gütsel önderlik yolunu küçümserse ve demokratik devrimin temel 
güçlerinden biri olmadığı esprisini dile getirirse, partinin modern sa-
nayi proletaryasına dayanma yerine, her sınıftan insanlardan oluş-
ması gerektiğini ifade ederse ve bu görüş çoğunluğu arkasına alırsa 
yine ayrılırım. Çünkü bu sorun, Kurtuluş’un siyasi çizgisinin ve ka-
rakterinin temel taşlarından biridir.  

Örneğin birileri kalkar da Kürdistan'ın tarihi somut gerçekliğini göz 
ardı eden, görüşler ileri sürerse ve anti-sömürgeci mücadele yerine 
anti-şovenist mücadele önerirse ve bu görüş çoğunluk tarafından 
desteklenirse ben yine ayrılırım. Zira, bizi bir arada tutan görüşler-
den biri, temelden bir değişikliğe uğramış olacaktır.  

Yukarıda verdiğim örneklerle, tavrımı açıklığa, kavuşturdum zan-
nediyorum. 
 
SORUNUN ÇÖZÜMÜ NEREDEDİR? 

 
Yazımın başından itibaren vurgulamaya çalıştığım gibi, aramız-

daki sorun FY yoldaşın izlediği çelişkili ve ilkesiz politikadan kaynak-
lanmaktadır. Bu ilkesiz politika, bugün iflas etmiştir. FY yoldaş bu 
gerçeğe gözlerini kapatıyor. Son bir çaba ile “bana karşı komplo 
kurdunuz, düzmece senaryolar hazırladınız” diyerek, aklınca kendini 
aklamaya çalışıyor.  

FY yoldaş bir yandan sağa-sola suçlamalar yönelterek görüntü-
sünü kurtarmak isterken ve aramızda ideolojik ve siyasi ayrılıklar 
olduğundan dem vururken, diğer yandan da "ortaya kaya koydum, 
sıkıysa kaldırın" demektedir. FY yoldaşın farklı düşüncelerini yaz-
masını bekliyoruz. Bu örgütte hiç kimse görüş tartışmaktan kaçma-
maktadır. O da kaçmamalıdır. Farklı görüşlerin tartışması önüne hiç 
kimse engel dikmemektedir. Kaldı ki, farklı görüşlerin savunulmasını 
yasaklayabilecek bir güç, bu örgütte mevcut değildir. Eğer yönetici 
organlar böyle bir karar almaya kalkışırlarsa, kendi meşruluklarını 
gölgelemiş olacaklardır. Ayrıca anlayış olarak da örgütümüzün hat-
tıyla çelişen bir konuma düşeceklerdir. Bu nedenle, FY yoldaş, farklı 
şeyler savunuyorsa, onları ortaya koymalıdır. Tartışmaları engelledi-
ler diye bir düşüncesi var ise, veya daha sonra böyle bir iddia öne 
sürecek ise, şimdiden bunun gerçekle bir ilgisi olmadığını ilan ediyo-
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rum. GK oportünistleri de, bugünlerde, “görüşlerimizden korktukları 
için bizimle ilişkiyi kestiler” propagandasını yapmaktadırlar. Görüş-
lerden korkan, devrimci bir mücadeleye soyunamaz. Şimdi ahkam 
kesmek kolaydır; güç dayatmayıp örgüte dönselerdi boylarının ölçü-
sünü öğreneceklerdi. "İşçici" maskeleri indirilerek görüşlerinin nasıl 
hayatın gerçeklerine uymadığı ve uymayacağı bir kez daha onlara 
gösterilecekti.  

FY yoldaş ortaya kaya koyduğunu söylüyor. Yakın geçmişte kaya 
dayatan başkaları da oldu. Hulki ve GK'cı diğer yoldaşlar da bunu 
denediler. Ancak sonuç ortadadır. Bu tutum, ilişkilerimizi koparmak-
tan, birbirimizi bozmaktan başka hiçbir şey üretemedi. Artık bu ör-
gütte güç dayatmaya boyun eğileceği zannediliyorsa, o günler çok 
gerilerde kaldı. Kimse bu konuda hayal kurmamalıdır. Sonra acı 
düşler görmekten kendisini kurtaramaz.  

FY yoldaşla aramızdaki çatışmanın, tek bir çözüm yolu vardır. Bu 
yoldaş kendisini "Dünyanın merkezine" koymaktan vazgeçmelidir. 
Mantığını düzeltmelidir. İlkesiz politikalarıyla örgütümüze verdiği 
zararları görmeli ve davranışlarının açık bir özeleştirisini yapmalıdır. 
Hayatında bir kere bile olsun, yaptığının yanlışlığını kabul etmeyen 
birinden özeleştiri beklemek ne kadar gerçekçilik olur, kesti-
remiyorum. Ama birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da umutla-
rımı kaybetmek istemiyorum. Ne de olsa insan umutsuz yaşayamı-
yor.  

Not : F.Yıldız yoldaşın örgütümüzden istifa ettiğini açıklamasın-
dan çok önce bu yazıyı hazırlamıştım. Ancak şimdi, yayınlayabildim.  
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TKKKÖ POLİTBÜRO AÇIKLAMASI  

 

Yoldaşlar; bu ara "yeni" bir tartışma kampanyasının başladığı bi-
linmektedir. Kısa bir süre önce, yaklaşık bir yıl süren ve örgütümü-
zün 2.Konferansıyla sonuçlanan tartışma kampanyasının arkasın-
dan, Konferans kararlarının ışığında yürüyeceğimiz doğrultuyu orta-
ya koyduğumuz MK Çalışma Programını sunmuştuk. Örgütümüzün 
parçalanıp dağıtılacak mı sorularının yükseldiği 1983 başının buna-
lımlı ortamından sağlıklı bir tartışma kampanyasıyla çıktığını ve var 
olan sorunların açıklığa kavuşturulup çözümlerinin bulunduğunu ve 
bunların da 2.Konferans kararlarıyla belgelendiğini hatırlatmaya 
gerek duymuyoruz. Örgütümüz Konferans Kararlarının kendisine 
gösterdiği doğrultuda ve çalışma programında ortaya koyduğu esas-
lar çerçevesinde yolunu yürümeye devam edecektir.  

Bu olgulara rağmen bir kısım yoldaşlarımız, bu durumu içlerine 
sindirememişler ve kendilerini sürekli bir "sorun" odağı haline getir-
mişlerdir. Bu yoldaşların başında F.Yıldız gelmektedir. Bu yoldaşın 
tartışma kampanyasında, konferansta, MK seçimleri ve sonrasında 
izlemiş olduğu tutum hepimizce bilinmektedir. Bu nedenle şu andaki 
tartışma kampanyası ortaya koyduğu sorular bakımından hiç de 
"yeni" değildir. Bir üyemiz örgütümüze yönelik ağır suçlamalar yapa-
rak ayrıldığını açıklamasından bir müddet sonra geri dönerek, bu 
tavrıyla ilgili olarak "ilginç" açıklama ve iddialarda bulunmuştur. Yıl-
dız’la ilgili birçok iddiayı içeren açıklamalar üzerine ilgili yerel komite 
sorunu çözmek için gerekli çabalara girişmiştir. Bu sorunun yerel 
örgütlen sinirli bir sorun olmadığını göz önüne alan PB, yerel örgüt 
çerçevesin de açılan tartışma kampanyasının tüm örgüt birimleri-
mizde yürütülmesini kararlaştırmıştır. Sorunun tüm üyelerimiz önün-
de sağlıklı bir tartışma ile çözümlenmesi için tarafların yazıları yayın-
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lanmış ve yayınlanmaya devam edilecektir. Her türlü spekülasyonun 
önüne geçmenin ve gerçekten bir fikir mücadelesi yapmak isteyen-
lere her türlü olanağı sunmanın yolunun bu olduğuna inanıyoruz.  

Konferansımızın aldığı kararları benimseyen bazı yoldaşlar (ikna 
olmadığı sürece konferans kararlarına katılmamak her yoldaşın el-
bette ki en doğal hakkıdır.) sözlü olarak ve kendi çevrelerinde karar-
lara karşı tutarsız bir muhalefet yürütmüşlerdir.  

Bu noktada karşınıza şu sorunlar çıkmıştır: 

1-Bu yoldaşlar çoğunluğun iradesine rağmen var olan gerçekleri 
kabul etmeyerek örgütümüzü 1983 başlarına geri götürmek istemek-
te, kat ettiğimiz mesafeyi yok saymaktadırlar. Diğer yandan da bu 
tutumlarını örgütün bütünü önünde açıkça ortaya koymaktan ziyade 
her türlü yoruma müsait yolları ve yöntemleri tercih etmektedirler. 

2-"Kapalı kapılar ardında" tartışmaların sürdürülüyor olmasının 
doğal bir sonucu olarak, bu yoldaşlarla ilgili çeşitli kaygılar ve kuşku-
lar gündeme gelmekte bu da ilişkilerimizin ve aramızdaki güven or-
tamının daha çok zedelenmesine yol açmaktadır. Bu yoldaşları bu 
yön temleri izlemek yerine, örgütümüzün tümü önünde açık tartış-
maya davet etmemize karşılık, nedense bundan kaçınmışlardır. 
Ancak sorunun ayrılıp dönen yoldaşın iddialarıyla farklı boyuta sıç-
raması ve belgelenmesi üzerine, bu yoldaşların yanlış bir anlayışla 
kullanmaya yanaşmadıkları tartışma platformu bu kez kendilerine 
resmen sunulmuş ve istiyorlarsa-Konferans kararları dahil her konu-
da tartışma yapabileceğimiz açıklıkla ortaya konmuştur. Farklı gö-
rüşler ve anlayışlar taşıdıklarını iddia eden yoldaşlar bunları sergi-
lemelidirler. Örgütümüzün bünyesinde de tartışmaları engelleyecek 
hiçbir güç yoktur. Herkes için görüşlerini ileri sürmek, görüşlerine 
taraftar kazanmak, yerel ve genel konferans ve kongrelerde ağırlığı 
duyurmak, savunduğu politikalar doğrultusunda örgütü yönlendir-
mek özgürlüğü vardır. Bu özgürlük örgütümüzde egemen olan de-
mokratik merkeziyetçi anlayışın ayrılmaz ifadesidir ve tüzüğümüzün 
içerdiği muhteva ile de somut bir olgudur. Örgütümüzün sürekli ey-
lem birliğinin temellerini oluşturan ideolojik ve siyasi ilkelerimiz (ki 
siyasal programımızı ortaya koyduğumuzda, programımız) çerçeve-
sinde eleştiri özgürlüğü sınırsızdır ve engellenemez. Biz hiçbir kararı 
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eleştiri üstü görmüyoruz. Ama tüzüğümüzde ifadesini bulan demok-
ratik merkeziyetçi anlayışa uygun olarak alınan kararların hayata 
geçirilmesinin engellenmesine ise boyun eğmiyoruz ve eğmeyece-
ğiz. Eylem birliğini dışlayan bir eleştiri ve tartışma özgürlüğü bizim 
ilkelerimize uygun değildir. Kaldı ki, biz sürekli eylem birliğimizin 
temelleri olan ilkelerimizi tartışmaya da varız. Ve zaten diğer siyasal 
akımlara karşı bu ilkelerimizi tartışarak savunuyoruz. Bu ilkelerin 
yanlışlığı veya eksikliğine ilişkin sadece dışımızdan değil, içimizden 
gelecek eleştirilere ve değişiklik isteklerine de açığız. Bunları ger-
çekleştirmenin yolları, yine herkesin bildiği ve bilmesi gereken, 
Marksist-Leninist örgüt anlayışı içerisinde ortaya konmuştur. 

Kısaca, TKKKÖ Merkez Komitesi Konferansın gösterdiği doğrul-
tuda ve çalışma programında somutlanan görevleri başarmak üzere, 
tüzüğümüz ve Marksist-Leninist teoriden aldığı güvenle yoluna de-
vam edecektir. Bu savunduğumuz fikirlerin ve ilkelerin doğruluğuna 
inanıyoruz ve gerçekten bir fikri olgunluğuna inanan ve fikir tartış-
ması yapmaya cesareti olan herkesle tartışmaya varız. Spekülas-
yonlara ve ‘kapalı kapılar ardında" dönen dedikodulara gelince bun-
larla uğraşmaya ne vaktimiz ne niyetimiz var. Ve spekülasyon ve 
dedikodularla bir yere varılamayacağını, bunlarla hiçbir şeyin çö-
zümlenemeyeceğini biliyoruz. F.Yıldız ve benzer tutum içinde olan 
yoldaşlara tavsiyemiz açılmış olan tartışma kampanyasına aktif bir 
biçimde katılarak, fikirlerini savunmaları ve sorunlarını dolambaçlı 
yollara sapmadan açıklamalarıdır. 

                                                                                                                                                            
POLİTBÜRO  

 

NOT: 

Bu açıklama yayınlanmadan önce F.Yıldız ve bazı yoldaşların 
örgütümüzden istifa ettiklerini öğrendik. MK'mızın bu konudaki tutu-
mu üyelerimizce sözlü raporlar çerçevesinde biliniyor olmakla birlik-
te, bu belgeyi bu duruma rağmen yayınlıyoruz.  
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Bu arkadaşlar neden benden kurtulmak istiyorlardı. Ön-

ce bu soruyu düzeltelim. Bu arkadaşlar benden değil, 

her türlü muhalefetten hayat boyu kurtulmaya çalışmış-

lardır ve hâlâ çalışıyorlar. Hem de mide bulandıran so-

rumsuzlukları; çetecilik, tacizcilik vs. gibi argümanları 

kullanarak. Sorun hiç de çetrefil değil. Bana göre olduk-

ça yalın ve basit. İKAMECİ, küçük burjuva devrimci de-

mokrat anlayış. Stalin, o kadar insanı nasıl yok ettiyse, 

bu arkadaşlar da aynı nedenden dolayı tüm muhalefeti 

tasfiye etmeye çalışmışlardır."   

 
"Eleştiri ve özeleştirinin ilk adımı hataları görmek olmak-

la beraber, bu sadece ilk adımdır. Daha önemlisi, ne-

denleri bulup ortadan kaldırmaktır. Biz ise, sorunların 

nedenlerini değil, başlangıcına bile yaklaşmadan, so-

runları yarattığımız düşünce biçimiyle sorunları çözme-

ye çabalıyorduk. Ama her şeyde olduğu gibi bunda da 

başarılı olamadık. Parçalanana kadar kör dövüşü sürüp 

gitti.”  

İSMET ÖZTÜRK 
 

- THKP-C’den Kurtuluş’a Mücadele Hayatım. 
- Bütün Yazılar. Toplumsal Bilinç Yayınları  

 

 
Bu eleştirilere İsmet Öztürk’ün yanıtları KURTULUŞ BELGELERİ-4. 
Kitap’da “Yoldaşlara Cevap Ve Savunmam” ve “Tartışmalar Ve 
Eleştirilere Cevap” başlığıyla yayınlanmıştır.  

               ismetozturk.butunyazilar@gmail.com   

mailto:ismetozturk.butunyazilar@gmail.com
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ALBÜM ÇALIŞMALARIMIZ 
İÇİN 

YAZIŞMALAR 
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ADİL GÜNEŞER   

(Kardeşi GÜLSEREN GÜNEŞER ile yazışmalar:) 

 

İ. Metin Ayçiçek: (Berlin’de Hıdır Güneşer’e. 6.12.2019.)  

“Selam sevgili Hıdır,  

Ülkede veya Avrupa'da (Berlin'de) Kurtuluş çalışmalarına katılmış 
da bugün ölüm nedeniyle aramızdan ayrılan sizin tanıdığınız arka-
daşlarımız var mı? Belgeler olarak yayınlanacak kitaplarda örneğin 
Adil Güneşer gibi arkadaşların da resmi ve ölüm tarihleri yer alsın 
istiyoruz. Çünkü iyisiyle kötüsüyle bu tarihi hep birlikte yazdık. Onla-
rın isimlerini yaşatmak da bizim borcumuz. Bana lütfen bu konuda 
destek ol. Kurtuluşçu arkadaşlarımızdan ölerek aramızdan ayrılanla-
rın resimlerini ve ölüm tarihlerini bulup mail adresime iletiverin. Ayrı-
ca: Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Saygılar.”   

(Soyisimleriyle ve aynı şehirli olmaları nedeniyle benzerlik 
kurduğum Berlin’de yaşayan Vartolu yoldaşım Hıdır Güneşer, 
kendisine ilettiğim mesajı kendi Facebook sayfasından yayın-
ladı. Böylece Adil’in kız kardeşine ulaştım.)   

Gülbahar Güneşer: (7.12.2019. Hıdır’a yanıt.) Çok güzel bir dü-

şünce Hıdır abi, Duygulandım 😔 Ben de Adil Güneşer’in kardeşi 

olarak elimden gelen bir şey olursa canı gönülden destek vermekten 
onur duyarım. Abimin dünya görüşünden aynı siyasi fikrinde olan 
herkese bu öneri sahibine ve tabi ki emeği geçen geçecek olan her-
kese şimdiden teşekkür ederim. Gönülden sevgiler, saygılar.  

Aydın Karakış: (7.12.2019) Adil ile ilgili duyarlılığın için teşekkür-
ler. Benim rahmetli Adil ile ilgili çok anılarım oldu, çok şeyler paylaş-
tık, ortaklığım oldu. İnşallah yardımım dokunur.  

Çağrı Güneş: Çok güzel bir düşünce Hıdır bu duyarlılıktan dolayı 
seni kutluyoruz sonuna kadar yanındayız elimizden bir şey gelirse 
söylemen yeter. Öpüyoruz Ali, Songül.  

İ. Metin Ayçiçek: (Gülbahar Güneşer’e): Değerli Gülbahar kar-
deşim, beni tanımazsınız belki. Ben İsmail Metin Ayçiçek. KURTU-
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LUŞ'un kurucularından ve Kurtuluş Dergisi'nin sorumlusu. Hıdır ar-
kadaşımın yayınladığı ve sizin yorum yaptığınız küçük not aslında 
benim tarafımdan yoldaşıma gönderilmişti. Sağ olsun, Hıdır yolda-
şım onu yayınlayarak ilk adımda sizinle buluşmamızı sağladı.  

Şimdi bir çalışmamız var. Devrim yolunda kaybettiğimiz yoldaşla-
rımızı yeni bir albüm içerisinde toplayarak onların anılarını ve müca-
deleye verdikleri emek ve canı manevi olarak yaşatmak istiyoruz. 
Onlar bizim onurumuzdur. Adil'in bizde kayıtlı olarak sadece ismi ve 
ölüm tarihi var. (7 Mart 1993) Sizden ricam bir fotoğrafını; ölüm bi-
çimini, doğum yeri ve doğum tarihini bana iletebilirseniz sevinirim. 
Onunla ilgili anılarınız ya da anlatmak istediğiniz şeyler varsa payla-
şırsanız çok seviniriz. Şimdi yeni bir çalışma ile geçmişteki örgüt ve 
belgelerimizi yazılarımızı derleyerek yayınlıyoruz. Bu aynı zamanda 
kaybettiğimiz yoldaşlarımız için çıkaracağımız albümün ön çalışması 
da sayılabilir. Bu çalışmayı şimdilik yoldaşlarımızla pdf format olarak 
internet üzerinden iletebiliyoruz. Size bu çalışmanın ilk üç kitabını 
ileteceğim. Her sayıda kaybettiğimiz yoldaşlarımız olacak. Hıdır'ı 
arayarak ondan Adil yoldaşımın resmini ve kimlik bilgisini istemiştim. 
Sağ olsun beni size kavuşturdu. Sevgiyle kalın. Saygılar.  
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Gülbahar Güneşer: (7.12.2019). Merhaba, evet maalesef tanı-
mıyorum ama abimin dostu yoldaşısınız, bu yeterli ve çok memnun 
oldum. Yapmak istediğiniz şey benim için ailem için çok kıymetli, 
çalışmanıza katkı sunmak ve Abimizle ilgili ihtiyacınız olan bilgileri 
vermekten onur duyarız. Elimizden ne gelirse seve seve yaparız.  

Abimi 09 Nisan 1992 de saat 09 da kaybettik 😔Bizim için dünya 
o gün o saate durdu. Başka bir evrene savrulduk, yılarca toparlaya-
madım ve asla eskisi gibi olamadık. Çünkü eksildik, hem de öyle az 
buz değil, bildiğiniz yarım insan olduk. Ailece onu, bize bıraktığı 
onurlu, haysiyeti duruşa kişiliğe tutunarak, örnek alarak birbirimize 
güç verip, yaşamaya çalıştık, yaşamak denirse.  

Sormak istedikleriniz varsa lütfen hiç çekinmeden sorun ben biz 
buradayız.   ( … )   

Zaman buldukça yazacağım size ama siz de tanıdınız, bilirsiniz ki 
o bir deryaydı, sevgisiyle, karakteriyle, duruşuyla, zekâsıyla insancıl-
lığıyla... Anlatmak yetmez ki yaşamak lazımdı Adı gibi ADİL abimi...  

Elimden geldiğince anlatırım. Fakat size, sırasıyla en önemli bilgi-
ler nelerdir, onu yazarsanız sevinirim.  ( … )  

Resimler de var elimde. Bilmem yattığı yeri görebildiniz mi? Ba-
bacığım ve annemiz abimin mezarının üzerine bir oda yaptılar orası 



BELGELER  7. Kitap                       362  

 

bizim yılda bir de olsa gidip güç bulduğumuz, onun yakınında evinde 
huzur bulduğumuz ve ruhumuzu onun yanında odasında bırakıp 
geldiğimiz kardeşlerinin baba evi oldu.  

İ.Metin Ayçiçek: Tekrar selamlar, sizden ricam önce birkaç re-
sim göndermeniz. Yüz hatlarını açık gösteren resimler tercihimdir. 
Ben de kendisini tanıyorum. Ayrıca uzunca yazacağım. Eğer müm-
künse bana e-mail adresimle yazarsanız sevinirim. ayci-
cek@gmx.net Ben de size yazacağım. Ayrıca telefon numaramı da 
aktarıyorum. Dilerim bir gün sizinle tanışmak da mümkün olur. (Ben 
de Almanya'da Nürnberg'de yaşıyorum. (Tlf: 0179 111 23 61.) 35 yı l 
o ülkeye gidemedim ama Adil'lere layık olabilmek ve o onuru taşıya-
bilmek için mücadelemi bir gün bile durdurmadan sürdürdüm, sürdü-
rüyorum. 70 yaşında, evli, üç çocuk babası birisiyim. Hıdır da benim 
Filistin'den Almanya'ya geldiğimden beri dostluğunu ve yoldaşlığını 
sürdüren en eski arkadaşlarımdandır. Saygılar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülbahar Güneşer: Mücadelenizi selamlıyorum ve saygıyla kar-
şılıyorum. Size buradan birkaç resim atayım. Sabah hazırladım 
umarım istediğiniz gibi resimlerdir. Dediğim gibi uzun uzun yazaca-
ğım size. Yalnız ben pek e-mail kullanmıyorum, buradan iletsem 



K U R T U L U Ş                      363 

 

 

olmaz mı? Telefon numaranızı kaydediyorum. Berlin’de Neşe Ayç i-
çek var, arkadaşımdır. Siz onun amcası mısınız? Bende tanımak 
isterim sizi, eşinizi, çocuklarınızı. Yolunuz Berlin’e düşerse sizi ağır-
lamaktan şeref duyarım. 

İ. Metin Ayçiçek: Tamam, resimleri ve yazışmayı buradan yap-
mak da sorun olmaz. Ayrıca davetiniz için çok teşekkür ederim. Yo-
lum düşerse elbette ben de sizlerle tanışmayı çok çok isterim. Aynı 
teklifi benim yapmama gerek yok, çünkü zaten biliyorsundur: Nürn-
berg'de sizin için her zaman açık bekleyen bir kapı, ve o kapından 
giriş yapılan bir eviniz var. Ne zaman isterseniz, o kapıdan izne ge-
rek kalmadan girebilirsiniz. Hepimiz sizlerle onurlanırız. Tekrar sevgi 
ve saygılarımı iletiyorum. (Şimdi işe gitme zamanı!!!!) 

Gülbahar Güneşer: Çok teşekkür ederim kuşkum yok... Duygu-
lanmadım dersem yalan olur. Çünkü şu an canım abimle konuşuyor 
gibi hissediyorum. İyi ki varsınız. Kolay gelsin sevgi saygı bizden 
hoşça kalın. 
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Yeğeni Gülnaz BİNGÖL’ün, 8 Ocak, 2020.  
dayısı Adil GÜNEŞER için yazdığı yazı:  

 

Dayım… 

Fotoğrafta gördüğünüz bu yakışıklı adam 
benim dayım Adil Güneşer. Onu tanıyan 
herkesin onunla ilgili tek bir kötü sözü, kötü 
hatırası yoktur. İnsanları seven, darda olana 
yardım etmek için çırpınan biriydi o. Hasan ve Gülcihan’ın ilk çocu-
ğu, yedi kız kardeşin en büyük ve tek abisiydi. Kendinden önce kar-
deşlerini düşünen biriydi. Öyle naif, öyle sevecendi ki, babam kadar 
severdim onu.  

Babamın yakın arkadaşıydı, belki de hayatları o yüzden bu kadar 
benzerdi. O da babam gibi öğretmen okulunda okuyup öğretmen 
olmuştu. Maraş, Muş ve Konya’da öğretmenlik yapmıştı. Yazları 
ailesiyle birlikte Varto’ya geldiğinde görürdük onu. Babamı çok gö-
remediğimiz zamanlardı. Bizim için bir özlemi hafifletirdi. 12 Ey-
lül’deki yoğun baskı sebebiyle görevi bıraktı. Ailesiyle birlikte İzmit’e 
yerleşti. Bir süre sonra babam da İstanbul’dan ayrılıp onun yanına 
gitti. Birlikte çalıştılar.  

Dayım bir kristal dükkânını devralmıştı. Biz Varto’dan İzmit’e git-
tiğimizde evinin salonundaki kül tablaları, gondollar, vazolar kristaldi. 
İlk defa gördüğümüz için şaşkınlıkla incelemiştim. Bir süre dayımlar-
da kaldık. Babamdan ayrı kaldığımız günler bitmişti ve biz çok şaş-
kındık. Yeni bir şehre, yeni bir kültüre alışmamız gerekiyordu. Kala-
balık olmamıza rağmen dayımın evinde çok mutluyduk. Nenem, 
dedem ve Selvi teyzemle birlikte 14 kişi aylarca kaldık. Dayım yaz 
akşamları kocaman bir karpuzla gelirdi eve. Büyükler için küçük kü-
çük doğranırken biz çocuklar mutfakta bir tepsinin başına toplanıp 
dilim, dilim yerdik o karpuzu. Bir tane el çantası vardı, işten gelince 
onu salondaki büyük masaya koyardı. O zamanlar o çanta bana çok 
gizemli gelirdi. İçinde ne olduğunu merak edip dururdum. Bayramda 
bana ve kardeşlerime elbise almıştı dayıcım. Mavi kısa bir elbiseydi, 

üzerinde bir ejderha, kokteyl içiyordu Keşke saklasaymış annem 
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o elbiseyi. Hafta sonları Hababam Sınıfı, Yılmaz Güney filmleri iz-
lerdik. Evde hep türkü çalardı. Arif Sağ, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet 
Ertaş… Ama en çok Zülfü Livaneli dinlerdik. Dayım “Dağlara Küs-
tüm” türküsünü çok severdi. Her akşam koltuğuna oturur, biraz pey-
nir ve rakıyla günü bitirirdi. Sonra biz başka bir semte taşındık. Ne-
redeyse her hafta sonu, bayram, doğum günü, yeni yıl kutlamalarını 
birlikte geçirirdik.  

3 yıl sonra babam göreve geri alındığı için İstanbul’a taşındık ve 
çok az gördük birbirimizi. Bir süre sonra dayım da öğretmenliğe ye-
niden başladı. İki ay Kayseri’de çalıştıktan sonra İzmit’te aldırdı tayi-
nini.  

1991 yılının yazıydı. Kardeşlerimle birlikte annemin kuzeni Atilla 
dayımın arabasıyla Varto’ya gidecektik. Bizi İzmit’ten alacaklardı. 
Aylar sonra dayımlara ilk defa gitmiştim. Kocaman sarılmıştık ona. 
Dayımı en son o yılın Aralık ayında gördüm. Yengemle birlikte İs-
tanbul’daki evimize gelmişlerdi. Sokakta oyun oynuyordum. Dayım 
taksiden inip Varto Kıraathanesi’ne bizim evi soruyordu, koşarak 
gittim yanına. Sevinçle sarıldık birbirimize. Onları eve götürdüm. 
Annem ve babam çok mutlu olmuştu.  

Ama o gece kalmadılar bizde. İzmit’e döndüler. 1992 yılı Mart 
ayının son günleriydi. Okuldan yeni dönmüştüm. Annem işteydi. O 
zaman bizim evde telefon yoktu. Üst komşumuz Şadiye abla gelip 
haber verdi. Teyzem Almanya’dan arıyor diye. Şaşkınlıkla yukarı 
çıktım ve gidene kadar “neden bu saatte arıyor ki, annemin işte ol-
duğunu biliyor” diye geçirdim içimden. Telefonda merakla “bir şey mi 
oldu” diye sordum teyzeme. Üzgün bir ses tonuyla yarın İstanbul’a 
geleceğini ve annemin onu havaalanından almasını istediğini söyle-
di. Şaşırarak “neden” diye sordum. Çünkü Almanya’daki yakınları-
mız sadece yazları gelirler. Mart ayında gelecek olmasına hem şa-
şırdım hem de sevindim. Ama ses tonu içime kurt düşürdü. Akşam 
söyledim anneme o da çok şaşırdı.  

Ertesi gün annem teyzemi havaalanından alıp eve gelmişti. An-
nem ve teyzem çok kötü görünüyordu. Ne olduğunu sorduğumuzda 
dayımın rahatsızlandığını ve İzmit’e gideceklerini söylediler. O ak-
şam İzmit’e gidip ertesi sabah döndü annem. Dayımı Çapa’ya sevk 
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etmişler. Annem işlemleri başlatmak için önceden gelmiş. Dayımın 
durumu ağırlaşınca apar topar ambulans bulamadıkları için taksiyle 
getirmişler hastaneye. O günden sonra çok zor geçen 9 günlük bir 
süreç yaşadık. Dayımın rahatsızlığını duyan bütün teyzelerim bize 
geldi. Almanya’dan, İzmir’den, Varto’dan onlarca yakınımız geldi 
İstanbul’a. Gündüz herkes hastanedeydi. Akşam bütün teyzelerim 
bize geliyordu. Herkes bir köşeye yığılıp ağlıyordu. Henüz 10 yaşın-
daki bir çocuk için travmatik günlerdi. Annemi ve teyzelerimi sakin-
leştirmek olanaksızdı. Dayımın iyileşeceğini düşünüyordum ve içten 
içe kızıyordum onlara. 9 gün boyunca yüzden fazla insanın kanı 
yaşattı dayımı. Bütün akrabalarımız kan verdi. Sokağımızdaki kah-
venin önünden defalarca otobüslerle insanlar gitti kan vermek için. 8 
Nisan günü okuldan eve döndüğümde sadece dayımın kızı vardı 
evde. Önce çok korktum sonra onun iyi olduğunu fark edince rahat-
ladım. Sonra bir şüphe çöreklendi içime. Acaba bir şey oldu da on-
dan mı saklıyorlar diye. Annem hastaneden dönünce rahatladı içim. 
Annem yorgun düşüp teyzelerimin hepsi bir yakınımızın evinde kal-
mışlardı. Kardeşlerim ve dayımın kızıyla oturuyorduk. Çok kasvetli 
bir geceydi.  

Sabah okula gittim. O zaman okul tam gündü. Öğle arasında 
komşumuzun kızı Sevda ile eve geldik. Onların evi bizim karşı sıra-
mızda yolumuzun üstündeydi. “Gel, belki annenler bizdedir” dedi. 
Giriş katında oturuyorlardı. Apartmana girdiğimde ağlama seslerini 
duydum. Sevda içeri girdi ben kapıdan kafamı uzatıp içeri baktım. 
Nenemin ve Selvi teyzemin oraya gidip ağladığını düşündüm. (Ba-
zen bizim ev çok kalabalık olurdu diye nenemi oraya götürürdük) O 
sırada Sevda mutfaktan ağlayarak geldi ve “dayın vefat etmiş” dedi. 
Hemen tekrar eğilip içeri baktığımda ağlayanın annem olduğunu 
fark ettim. Ağlayarak eve koştum. Sevda peşimden geldi. Çok ağla-
dım. Dayım 9 Nisan’da sabaha karşı vefat etmiş. Ne kadar geçti 
bilmiyorum annemi getirdiler eve. Ona sarıldım ama o beni görmü-
yordu. Bir araba geldi annem ve babamı almak için. Varto’ya gide-
ceklerdi. Ben de gitmek istedim ama babam gelemeyeceğimi söyle-
di. Bizi Sevgi teyzeye emanet edip gittiler. O sırada Kemal amcam 
(baba yarısı) sokağın başında göründü. Sevgi teyzelere gittik. Bize 
eşyalarınızı toplayın gidelim dedi. Babamlara yetişemediği için üz-
gündü.  
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Eşyalarımızı toplayıp “Cennet Mahallesi”ne gittik. 1 hafta orada 
kaldık. Ablam dirayetli olduğu için Evin ise olanları çok idrak ede-
mediği için iyi görünüyorlardı. Ben ise hep en dayanıksızdım. Hem 
dayım için, hem annemi özlediğim için sürekli ağladım. Annemlerin 
geldiği gün döndük eve. Annemi gördüğümde gözlerime inanama-
dım. Saçlarının ön kısmı bembeyaz olmuştu. Gidip annemize sarıl-
dık. O hâlâ çok kötüydü ama bize sımsıkı sarıldı. Bir ölümün bir ai-
leye ne denli acı verdiğini yaşayarak gördüm. Sonrası hiç kolay de-
ğildi. Annem ve teyzelerim için zaman mühürlenip kalmıştı. Hiç bir 
şey eskisi gibi değildi. Annemler 7 kız kardeş. Birbirlerinden güç 
aldıkları halde toparlanmaları uzun sürdü.  

O yaz köye gidildi hep birlikte. Dayımın mezarı yapıldı. Fotoğraf-
lardaki bu küçük odanın içine alındı mezar. Dayımın mezarı zarar 
görmesin diye nenem bu odayı yaptırmak istedi. Fakat etraftan tepki 
aldı nenem. Alevi geleneğinde sadece pirlerin, evliyaların, dedelerin 
mezarları bir oda içine alınır. Dayım ise onların gözünde sıradan 
biriydi. Bu tepkilerin hiç biri nenemi engellemedi. Nenem bu odanın 
içini çiçeklerle donattı. Bir öğretmen masası ve koltuğu koydu, da-
yım yerde oturmayı sevdiği için yer minderleri koydu. Duvara tey-
zemin yaptığı dayımın o çok sevdiği “buğday döven kadınlar” resm i-
ni astı. Kuzeni Hıdır dayım ise onun bir portresini çizdi duvara. En 
önemlisi gelenlerin duygularını, hatıralarını yazmaları için defter 
koydu. Bu defterlerin sayısı gittikçe çoğaldı.  

Her yaz Varto’ya gittiğimizde mutlaka ilk birkaç gün içinde gidip 
dayımı ziyaret ederiz. Odayı temizleriz, defterlere yazılanları okuruz, 
birbirimize sarılıp ağlarız. Mezarını öper vedalaşırız. Ona olan sev-
gimizi ve özlemimizi evlerimizde de aynı özenle koruruz. Varto’da 
nenemin evinin her köşesinde onun fotoğrafları asılıdır. “Coco” film i-
ni izlerken şu repliklerde takılıp kalmıştım: “O unutuldu, yaşayanların 
dünyasında seni hatırlayan kimse kalmayınca öte dünyadan da sili-
niyorsun, buna son ölüm denir. Anılarımız yaşarken bizi tanıyanlar 
tarafından hatırlanmalı, hikâyelerinde bizi anlatmalılar.”  

26 yıl geçti ama biz onu unutmayacağız, unutturmayacağız…  

8 Ocak, 2020.  
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Gülbahar Güneşer: Merhaba Metin Abiciğim bu resimde gördü-
ğünüz İstanbul’da yaşayan ablam Gülten’in kızıdır. Resim kamera 
okudu Adil abimle ilgili yazısıdır size yollamak istedim, umarım ilgi-
nizi çeker ve gerekli bilgileri edinirsiniz Ama yine de sormak istediği-
niz bir şey olursa sorun. Her zaman seve seve yardımcı olurum.  

Gülbahar Güneşer: Yeni yılınız kutlu olsun bu arada sağlık ve 
barış dolu bir hayat dilerim...  

İ.Metin Ayçiçek: Değerli kardeşim, senin de ailecek yeni yılını 
kutlar, dileklerimizin gerçekleştirileceği bir yıl olmasını dilerim. Sev-
giyle kalın. Saygılar. 

Gülbahar Güneşer: Teşekkür ederim hocam eksik olmayın Siz 
de Vartolu musunuz Metin abiciğim? Ayçiçekler Varto’da var, onlar-
dan mısınız, soy isim benzerliği mi? Annem geldi kışın yanımıza 
getiriyoruz, normalde memlekette yaşıyor, şu anda yanımda Sizden 
bahsettim duygulandı siz de isterseniz tel. görüştürebilirim sizleri. 
Adil abim bizim Kâbe’miz inancımız rehberimiz bir anımız bile onsuz 
geçmez onunla ilgili her şey her olay bizim için hayati önem taşır...  

İ.Metin Ayçiçek (10.01.2020.): Sevgili Gülbahar, bir önceki me-
sajımı acil bir telefon konuşması zorunluluğu nedeniyle hemen kes-
mek zorunda kaldım. Kusurum bağışla. Annene “hoş geldin” sela-
mımı ilet lütfen. Ve eğer çalışmalarımı düzenleyebilirsem (Nürn-
berg’de psikolojik-pedagojik aile danışmanlığı yapıyorum) Berlin’e 
anneyi görmeye de gelmeyi çok istiyorum. Yetmiş yaşında bir del i-
kanlıyım ve bize Adil gibi bir yiğidi ve dört dörtlük bir insan güzelini 
bağışladığı için annenin elini öpmek isterim. Adil’in ışığı dünyayı 
aydınlatmaya devam ederken, “Kâmil İnsan” örneğini başka yerde 
aramaya gerek yok.  

Bu arada sorunu da yanıtlayayım: Vartolu değilim ama özellikle 
Berlin'de Vartolu arkadaşlarım hayli fazladır. (Hıdır Güneşer gibi). 
Ben aile olarak Karslıyım. Sarıkamış'da doğdum. 67-68'li yıllarda 
devrimci yaşama Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladım. 
1971'de cezaevine girdim ve 4 yıl kadar Askeri cezaevinde yattım, 
afla çıktım. Denizler, Mahirler, İbolar yoldaşımdı. Mahirlerle birlikte 
mücadele sürdürdüm. Daha sonraki yıllarda KURTULUŞ örgütünü 
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kuranlardan biri oldum. Adil o dönemlerden yoldaşım olarak kalbime 
kazındı. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Saygılarımla.  

Not: Gülten kardeşimin kızının adını yazmayı unutmuşsun. Yazısı 
olağanüstü duygulu ve çok güzeldi. Adını ve soyadını aktarırsanız 
saklayacağım.   

Gülbahar Güneşer:  Günaydın abiciğim. Tabi ki bekleriz ve onur 
duyarız sizi ağırlamaktan her zaman. Yeğenimin adı Gülnaz Bingöl.  

 ( … )   

Mücadelenizi selamlıyorum ve saygıyla karşılıyorum. Size bura-
dan birkaç resim atayım.   

 

  

 

 

 

  



BELGELER  7. Kitap                       370  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU KAYNAKLARI 
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DÖNEMİN KISA KRONOLOJİK TANIMI 21 

 
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 ba-
rındıran DİSK’in genel kongresi yapıldı. Kurtuluş, Dev-Maden Sen, 
Limter-İş Nakliyat-İş, Keramik-İş, Tekstil-İş, Gıda-İş gibi sendikalar-
dan gelen 24 delege ile TKP’den sonra en çok delegeye sahip ikinci 
sosyalist örgütlenme oldu.  

1980 1 Eylül: Sıkıyönetimin engellemeleri dolayısıyla ÖNCÜ der-
gisi de yayınına son verdi ve yine on beş günlük periyodla çıkacak 
EKİM dergisi yayına başladı.  Derginin ikinci sayısı matbaadayken 
12 Eylül Darbesi oldu.  

1980 12 Eylül: 10-11 Eylül günleri İstanbul'da toplanan GMK, top-
lantının bittiği saatlerde o akşam darbe olacağına ilişkin bir duyum 
aldı ama kesinleştiremedi. İstanbul'dan Ankara'ya dönmekte olan 
GMK üyeleri Şaban İba ve Ali Demir otobüsle yoldayken gerçekle-
şen darbenin ilk gün kargaşası içinde fark edilmeden Ankara'da gü-
venli bir eve ulaştı.  
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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 dönüş-
mezse birkaç yıl sonra geri çekilebileceği ve ağır illegalite koşulla-
rında zorlu bir mücadeleye hazırlanmak gerektiği vurgulandı.  

1980 8 Ekim: Kurtuluş militanı Necdet Adalı idam edildi. Ailesine 
yazdığı son mektubunda, "Sizleri ve ezilen halklar uğruna mücade-
leyi erken bırakmak zorunda kaldığım için üzgünüm” diye sesleni-
yordu.  

1980 Ekim: Mahir Sayın ve Doğan Tarkan, Suriye sınırından giz-
lice yurtdışına çıktı.  

1980 Kasım: Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu ile İstanbul'da gö-
rüşme yapılarak cuntaya karşı birlikte mücadele önerisi yapıldı. Dev-
rimci Yol öneriyi ciddiye almadı. Kendilerinin gerekeni yapacağını ve 
cuntayı inine tıkacağını söyledi. Halkın Kurtuluşu ise yeni kongre 
yaptıklarını ve demokratik devrim programının talepleri çerçevesin-
de 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.  

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 yapa-
cağı örgütsel bir randevuda polisin kurduğu tuzak içinde yakalandı.  

1981 Mayıs: İsmet Öztürk de yurtdışına çıktı. Bu arada GMK üye-
lerinin 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 cezaevin-
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den 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 Şa-
ban İba Türkiye'de kaldı. Yurtdışına çıkan eski GMK üyelerinden 
Mahir Sayın ve Doğan Tarkan'ın "Yazı Kurulu” olarak görev yapma-
ları öngörülmüştü ve Suriye'den Avrupa'ya geçtiler. Suriye'deki GMK 
üyeleri İlhami Aras, Ali Demir ve İsmet Öztürk ise "koruma” altın-
daydı ve ancak Türkiye'ye döndüklerinde görev ve yetkilerini yeni-
den 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 Ka-
sım 1982'de Saim Koç da yakalandı ve böylece Türkiye içindeki 
GMK üyeleri Şaban İba, İrfan Cüre ve Seyfi Öngider’den ibaret kal-
dı. 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 sa-
yıda militan yakalandı. Bu arada art arda gelen polis operasyonları 
sonucu özellikle Anadolu şehirlerindeki örgütsel ilişkiler dağıldı. Tu-
tuklamalar yaygınlaşıp taşradaki örgütlenmeler varlığını sürdüremez 
hale gelince İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplanan ilişkiler buralarda 
yeniden düzenlendi. Bu arada bir süre sonra Kürdistan'daki komite-
ler de feshedilip üç büyük şehre aktarıldı.  

1982 Yazı ve Sonbaharı: EKİM dergisi örgütün merkez organı 
olarak gizli çıkmaya başladı. Örgütsel düzenlemeler oturdukça der-
ginin 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 dü-
zenlemeler bir bütün olarak herkesi kapsayınca hem örgüt içinde 
tartışmalar büyüdü hem de yurtdışındaki GMK üyeleri ile yurt içinde-
ki üyeler arasında tartışma başladı. Doğan Tarkan ve bazı arkadaş-
ları, yurtiçindeki Politbüro tarafından "hizip” olarak ilan edilip, bazı 
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üyeler de örgütten ihraç edilince ipler iyice gerildi. Sonuçta Suri-
ye'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 Cü-
re 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 ör-
gütsel 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 konfe-
rans, sonra da bir kongre yapılmasına karar verildi. Nitekim toplantı-
dan sonra GMK üyeleriyle birlikte, o sırada Suriye ve Filistin'de bu-
lunan 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 Er-
dek'te bir hafta süren bir toplantı yapılarak yeni dönemde atılacak 
adımlar kararlaştırıldı. Genel örgüt konferansının temsili olarak ger-
çekleştirilmesine 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 nedeniy-
le yeniden soygunlara başlanması da karar altına alındı.  

1983 Ekim: GMK üyesi İlhami Aras İstanbul'da tek başına yaka-
lanarak tutuklandı.  

1983 Aralık: İstanbul'da yapılan ikinci konferansta, 1982-83 yılla-
rında 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 feshedil-
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mesi nedeniyle “sosyal-şovenizmden etkilenildiği” belirtilerek özeleş-
tiri çağrısı yapıldı.  

1984 Ocak: “Sirkülasyonlar” aracılığıyla yürütülen tartışma kam-
panyasında çeşitli görüşler ve karar tasarıları tartışıldıktan sonra 
bütün örgüt üyelerinin oy pusulalarını kongre komisyonuna göndere-
rek oy kullanması yoluyla "seyyar kongre” yapıldı ve Merkez Kom i-
tesi seçimi gerçekleştirildi. Mahir Sayın, Ali Demir, Şaban İba, İrfan 
Cüre ve Seyfi Öngider MK'ya seçilirken, eski GMK üyesi İsmet Öz-
türk 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 soy-
gunu olan Ziraat Bankası Bostancı Şubesi soygunuyla banka soy-
gunları başladı.  

1984 Nisan. Banka soygunları dolayısıyla polisin Kurtuluş'a yöne-
lik 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 çö-

zerek toparlanan Kurtuluş hemen her yıl polis operasyonları ve tu-
tuklamalarla ciddi kayıplar vermesine rağmen örgütsel-siyasal varlı-
ğını 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 İs-
tanbul, 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 Kurtu-
luş'un doğduğu, geliştiği ve kitlesel bir devrimci hareket olarak varlı-
ğını sürdürdüğü ilk 10 yıl böylece sona erdi.  
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KURTULUŞ BELGELERİ” KİTAP DİZİSİNDE 
YAYINLANAN BELGELER 

 
       

 
 
 
 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.  

 
 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 Engelleyeme-
melidir.  

 BSP-D Merkez Organı’nın Eğitim Çalışmaları Üzerine Görüşleri.  
 Teorik Çalışmalarımız Üzerine Dayandırılmamış Hiçbir Siyasal Faaliye-
timiz Kalıcı Olamaz 

 İdeolojik Eğitim Çalışmalarımıza Başlarken “Giriş” Anlamında Açıklama-
lar 

 ERNK İçin Eğitim Örgütlenmesi Taslağı  
 Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-1.  

 Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-2.  

SOSYALİST AHLÂK – DEVRİMCİ TAVIR  İ. M. Ayçiçek 

 

 

SOSYALİST İDEOLOJİK EĞİTİMİN ÖNEMİ  İ. M. Ayçiçek 
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 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 Se-

lam 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 Kurtu-
luş. 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  
 Sverdlov. Kalinin ya da Çörtük İsmet.  
 Selam Sıtkı Yoldaşım.  

 Nevzat’a    

 
 İsmet Öztürk’e İthaf  

 Sunuş  
 Sverdlov. Kalinin ya da Çörtük İsmet.  XWE Metin AYÇİÇEK  

 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı  

KURTULUŞ GAZETESİ YAZILARI  İ. M. Ayçiçek 
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 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 Konuşmada Mer-

kez 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  
 Proletarya Partisinin Çalışma Tarzı. Kurtuluş Sosyalist Dergi. S. 21. 

Şubat 1978.  
 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.  

 
 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.  
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 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 Yoldaş-

lara. 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.  

 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.  

 Önsöz. Recep Gökırmak. Haziran 1983.   
 Uzlaşmazlık Politik Bir Çizgi Haline Gelmemelidir. M. Sefa. Ekim 1983.  

 Avrupa Sempatizan Örgütlenmesi  
 Hollanda Örgütlenmesi.  

 
 Sunuş 
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 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 Yardımcı  

 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  
 Değerli Yoldaşlar (İ. M. Ayçiçek’ten Beyrut’taki yoldaşlara. ) 

 TKKKÖ GMK’sine. Avrupa’daki Örgüt Üyeleri. İMA (Almanya), KK (İs-
veç).  

 TKKKÖ Avrupa Özel Organı’na. Cafer Kamil (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  

 TKKKÖ GMK. Deklerasyon. Temmuz-Ağustos 1983. KURTULUŞ – 
TKKKÖ Merkez Yayın Organı.  
 Sosyal Şovenizm Saflarımızı Delemez. Cafer Kamil.   

 Anlamsız Bir Kararın Düşündürdükleri. Şefik Yardımcı.  
 Yoldaşlar. K. Sultan. Temmuz 1983.  

 DEB Olayı. S. Yıldız. 14 Mart 1984.  
 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   

 
 Sunuş  
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 Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı  
 Şaban İba. İsmet Öztürk’ü Hatırlamak. 20 Kasım 2018.   

 İsmet Öztürk. Önsöz Yerine. Haziran 2016.  
 F. Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – I.  

  F. Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – II.  
  F. Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – III.  
  Abu Ahmed (İ. M. Ayçiçek)’den GMK ’ya Mektup. 20 Aralık 1983. 

Fransa.  
  Abu Sabri’den (İsmet Öztürk)’den Abu Ahmed’e Mektup. 9 Şubat 

1982.  
  İsmet Öztürk. Komünist İşçi Partisi Hedefiyle Yola Çıkan Kurtu-

luş’un ‘Yol Ayrımı’.  
  İsmet Öztürk. Küf Kokuları Gelmeye Başlıyor.  
  II. Konferans Tutanağı  

  TKKKÖ. II. Konferans Kararları.  
  TKKKÖ. Tüzük  

  C. K ’dan İ. M. Ayçiçek’e Mektup. 22 Şubat 1984  
  E. T ’den İlyas’a (İ. M. Ayçiçek) Mektup. 13 Şubat 1984.  
  İ. Halef’den Avrupa Organı’na Mektup. 19 Şubat 1984 

  F. Yıldız. Yoldaşlara Cevap ve Savunmam. 5 Temmuz 1984 
  F. Yıldız. Tartışmalar ve Eleştirilere Cevap. Eylül 1984.   

  A. Şerif’ten Abu Ahmed’e Mektup.  4 Ocak 1984.  
 İ. Halef’ten Abu Ahmed’e Mektup  

 E. T ‘den İ. M. Ayçiçek’e Mektup. 21 Ağustos 1984.  
 E. T ‘den İ. M. Ayçiçek’e Mektup. 26 Ağustos 1984  
 E. T ‘den AVRUPA ORGANI’na Mektup. 1984  

 Sadık Engin (Seyfi)’den Abu Ahmed ve Said’e Mektup.  
8 Ağustos 1983.  

 ZAZA’dan Abu Ahmed’e Mektup.   
 Mustafa Yavuz. Hizipler “Demokrasisi” ve “Ekim Sapması” Efsanesi. 
. . 17 Mart 2009.  

 Atila Karagöz. Kısa tanıtım.  
 Yaşamı, Mücadelesi ve Görüşleri ile Yol Gösteriyor.  

Kurtuluş Sosyalist Dergi’nden Yoldaşları.  
 Atila Karagöz. Haziran Operasyonu / Gayrettepe Anısı.  

 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. Ayçiçek. GOGOL’un Paltosu ya da ÇÖRTÜĞÜN Şapkası Al-

tından Çıkmak. 16. Kasım 2020.  
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 İthaf : Yaşar Çark anısına! K. Kaçaroğlu  / C. Turan /  
Ali Kemal İpek / S. Kır.   

 Sunuş  
 Dönemin kısa kronolojik tanımı.  

 Abdurranim Aksoy anısına  
 Unutmadık Unutturmayacağız (Şubat-Mart)  

 Çıkarken. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976.   
 Yol Ayrımı. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme. 1). 
Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976.  

 Evrim ve Devrim Aşamaları. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine 
Bir İnceleme. 2). Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976.  

 Öncü Savaşı Üzerine. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir 
İnceleme. 3). Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 7. Aralık 1976.  

 Türkiye’de Ulusal Sorun. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 2. Tem-
muz 1976.  
 Yakın Geçmişin Tarihsel Önemi. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 2. 

Temmuz 1976.   
 Sosyal Emperyalizm mi, Büyük Han Şovenizmi mi? EMEKÇİ Der-

gisi. Nisan-Mayıs 1975 - Sayı 18-19.   
 TEKEL Direnişi Üzerine. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 37. Şubat-
Mayıs 1980.  

 Görevimiz.  EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982.  
 Örgüte Güven Mücadeleyi Kazanmanın Ön Koşuludur.  

EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982.  
 DİSK ve Barış Derneği Davaları. EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 

1982.  
 Ermeni Sorunu. EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982.  
 Bazı Yanlış Eğilimler Üzerine. EKİM Dergisi. Sayı 3. 17 Ekim 

1982.  
 Çuvaldızı Kendimize İğneyi Başkasına Batıralım. EKİM Dergisi. 

Sayı 3. 17 Ekim 1982.  
 Kürdistan'da da Gelecek Proletarya Sosyalizminindir.  

EKİM Dergisi. Sayı 3. 17 Ekim 1982.  
 Şoreş Çıkarken Kürdistan’da Durum. Şoreş. (Karkerén hemû 
welatan û gelen bındest yekbın) Yıl1. Cilt 1. Sayı 1. Haziran 1980.   

 İlyas’a (İ. M. Ayçiçek) İsveç’te yaşayan Z üzerinden C. K’dan mek-
tup. Kasım 1983.  
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 Örgütümüzde Güven Sorunu Üzerine. C. Güneş.  
 Yerel Komite’ye Örgütlenme Konusunda Görüş ve Önerilerimi 

İleten Rapordur. (İstanbul Kriminal PolisLab. İnceleme. Uzm. 
88/1178. )  

 Yeni Durum ve Görevlerimiz. Leyla, Çağatay, Tarık, Hüseyin, Fa-
ruk (Naci). 16 Mayıs 1983.  
 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine-I.  İ. Halef.  

 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine-II. İ. Halef.  
 Tartışmalara İlişkin Bazı Notlar.  Necati Aydın.  

 12 Eylül ve Sonrası Hareketimizin Durumu. Yaman Yavuz.  
16 Eylül 1983.    

 GMK’nın Son Kararı ve Tasfiyeciliğin Yeni Boyutları.   
Kurtuluş-GK. Ocak 1984.  
 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine. III.  İ. Halef.  

 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine. IV.  İ. Halef.  
 Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine. V.  İ. Halef.  

 Hatalarımız Ulusal Sorunla Sınırlı Değildir. Eylül, 1983. Ender 
Tahsin.  
 C. K’dan İ. M. Ayçiçek’e Türkiye’den mektup. 4 Mart 1984.  

 Avrupa Komitesi’nin 10 Kasım 1984 Tarihinde “K” Yoldaşla Birlikte 
Yaptığı Toplantının Tutanağıdır. Avrupa Özel Organı.  

 Kurtuluş-Belgeler. Asım ÖZ. 2. Ocak, . 2021.  
 Bayram IŞIK ile yazışmalar.  

 M. Kemal Kaçaroğlu ile yazışmalar.  
 Nidai MESUTOĞLU  
 Tarih Aktarımına İlişkin M. Yavuz ve S. Kır arasında yazışma.  

 

 Sunuş  
 Dönemin kısa kronolojik tanımı.   

 Batıda ve Türkiye’de Kadın Hareketleri. KSD. Sayı 33. Eylül 
1979.                          

 Kadın Sorunu. KSD. Sayı 36. Ocak 1980.  
 Niçin Çıkıyoruz? Demokrat Kadın. Sayı 1, Mayıs 1980.  

 DKD Başkanı ile Röportaj. Demokrat Kadın. Sayı 1, Mayıs 1980.  
 Bilge Olgaç ile röportaj. Demokrat Kadın. Sayı 1, Mayıs 1980.  
 Dişi Kuş Yuvayı Yapabilir Mi Artık? Demokrat Kadın, Sayı 2. 

Temmuz, 1980.   
 İkili Sömürü-İkili Baskı. Demokrat Kadın, Sayı 2. Temmuz, 1980.   
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 Ardından Ağlamak İstemiyorsan Önünde Koş  
Demokrat Kadın, Sayı 3. Ağustos, 1980.  

 Tarihte Kadınlar Ne Yaptı? Demokrat Kadın, Sayı 3. Ağustos, 
1980.  

 Kadın İşçiler de Yönetici Olabilirler! Demokrat Kadın, Sayı 4. 
Eylül, 1980.  

 Devlet Çocuklarımıza Öğretildiği Gibi mi? Demokrat Kadın, Sayı 
4. Eylül, 1980 
 Kadın Çalışması Ve İdeolojik Mücadele.  

Kurtuluş Gazetesi. Sayı 90. 24 Ekim 1979.   
 Anti-Faşist Savaş Ve Kadınlar. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 45. 8 

Kasım 1978.   
 Örgütlenme Üzerine. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 92. 14 Kasım 

1979.  
 Ev Kadınları Arasında Çalışma. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 84. 5 
Eylül 1979.   

 Memur Kadınlar Arasında Çalışma. Kurtuluş Gazetesi. Sayı 89. 
19 Ekim 1979.   

 PTT Yöneticileri Kadınları Köle Gibi Çalıştırırlar. Kurtuluş Gaze-
tesi. Sayı 49. 5 Aralık 1978.   
 Eşit İşe Eşit Ücret - Kurtuluş Gazetesi. Sayı 17. 25 Nisan, 1978.   

 Çocuk Sorunlarının Çözümü Sosyalizmdedir.  
Kurtuluş Gazetesi. Sayı 101. 17 Ocak, 1980.   

 Güzellik Yarışmaları Bir Burjuva Oyunudur.  
Kurtuluş Gazetesi. Sayı 47. 21 Kasım 1978.   

 (8 Mart’ın Anlamı) 
Kurtuluş Gazetesi. Sayı 10. 8 Mart 1978.   
 Kadınlar Oligarşinin Oyununa Gelmeyecektir!  

Kurtuluş Gazetesi. Sayı 69. 24 Mayıs 1979.   
 Kadınların Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşuna Bağlıdır. Kurtuluş 

Gazetesi. Sayı 102. 24. Ocak, 1980.   
  Emekçi Kadının Demokratik Talepleri.  

Kurtuluş Gazetesi. Sayı 102. 24. Ocak, 1980.  
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
 Sosyalist İdeoloji Ve Kadın.  

Kurtuluş İçin İLERİ - Sayı 7. Temmuz 1979.  
 8 Mart ve Sosyalist Gelenek 

 Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme 
 Kadınlar. (Şiir) Murat Tıkıroğlu 
 İslam-Kur’an, Cinsellik ve Kadın.   

 Cinsel Özgürlük Üzerine  
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 Filistinli Kadınlarla Dayanışmayı Yükseltelim  
 Nuran Ağan’dan M. Ayçiçek’e kadın sorunu ve gazete hakkında-

ki görüşlerini ileten mektup.  
 Kadın Yoldaşların Durumu. EKİM Dergisi. Sayı 3. 17 Ekim 1982.  

 GMK’nın Açıklaması. Kurtuluş MYO. Sayı 13. Ekim/Kasım 1983.  
 Kurtuluş Örgütü Tüzüğü 
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.  Aysel Sezgin. TKKKÖ MYO. Kur-

tuluş. Sayı 8. Mart 1983.  
 1. Olağanüstü Kongre Belgesi  

 GMK'nin Kadın Yoldaşlarla İlgili Kararı Üzerine.  
GMK Yazı Kurulu 

 1. Kongre Üzerine. Kadın Sorunu Üzerine. TKKKÖ MYO. Sayı 
62. Mart 1986.  
 1. Olağan Kongre Kararı Doğrultusunda 1. Olağanüstü Kongre-

miz. (Kadın yoldaşlar)  
 Yerel Örgüt Konferansına Kadın Yoldaşlar da En Aktif Biçimde 

Katılmalıdır. A. Sezgin.  
 Yerel Örgüt Konferansında Kadın Yoldaşların Durumu Üzerine 
Birkaç Söz. Güngör.  

 Yerel Örgüt Konferansında Kadın Yoldaşların Durumu Üzerine 
Birkaç Söze Birkaç Söz. Ferit Hazar.   

 İstanbul İl Örgütü Konferans Kararları. (Kadınlarla ilgili bölüm. ) 
TKKKÖ MYO. KURTULUŞ. Sayı 61.  

 “Kadınlar Alınmaksızın” değil, “Kadınlar Katılmaksızın Devrim 
Mücadelesi Başarıya Ulaşamaz” İ. Semra.  
 Kadın Sorunu, Erkek Egemen Örgüt Ve Yaşam Biçimi. Faruk 

Çetin.  
 Kadınların Kurtuluşu Sosyalizm. Kemal Tarık. TKKKÖ MYO 

Kurtuluş-Sayı 57. Avrupa Özel Eki. Ekim 84.  
 Kadın ve Özgürlük. Derya Dereli. (Sevil) 

 Kadın Sorunu ve Erkeklerin Kurtuluşu. C. Kamil.   
 Kadın Özgürlüğü, Laiklik, Başörtüsü Üzerine.  
Aysel Sezgin. TKKKÖ MYO. Sayı 64. (Ocak-Şubat. 1986  

 Askeri Diktatörlüğün Zindanlarından Mektup: Mamak Cezaevin-
de Kadın Tutukluların Direnişi Sürüyor. TKKKÖ MYO Kurtuluş. 

Sayı 56. Eylül 1984.  
 1 Ağustos 1986 Genelgesi  
 Kadınların Siyahlı Protesto Basın Bildirisi 

 Bugün İsyanımız Siyahla. Nesrin Tura.  
 Sosyalist-Feminist Kaktüs. Sayı 8.   

 Siyah Protesto. A. Müjgan, F. Mefkure, N. Çağlar. Kaktüs Sayı 8.  
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 Erkek Tarzına Bulaşmak. Konuk yazar: Asiye Müjgan. Yeni ön-
cü. Sayı: 21.  

 Kadın Sorunu Üzerine İki Kitap. D. Nişvan. .  
TKKKÖ Merkez Yayın Organı KURTULUŞ. Sayı 54. Temmuz, 

1984.  
 İşçi Sınıfı İki Cinsiyetten Oluşur. (Çeviri İle Bağlantılı Olarak İş 

Bölümü Üzerine Bazı Açıklamalar) C. Kamil. TKKKÖ MYO Kurtu-
luş. Sayı 54. Temmuz, 1984.  
 Nedret SENA’nın “Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur” Kita-

bına Önsöz. Mart 1988. Ahmet H. Ural.  
 Nedret SENA. “Sosyalizm mi, Feminizm mi“ Kadın Sorunu Er-

keklerin de Sorunudur” Yeni Aşama Dergisi Yayınların. Mart 1988. .  
 Ben Doğarken İktidar Olmuşum I-II. Necmi Gül (Necmettin Gök-

çe. ) Yeni ÖNCÜ Dergisi. 18. (Kasım 1989) ve 19. (Aralık 1989).  
 “Ümit’in eşi”nden M. Ayçiçek’e mektup. 15. 09. 1982 
 “Ümit’in eşi”nden M. Ayçiçek’e mektup. 23. 11. 1982 

 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 21. 02. 1983 
 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 9. 03. 1983 

 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 11. 06. 1984 
 Zerrin Yoldaş’tan M. Ayçiçek’e mektup. 07. 1984 
 Maria SUPHİ - 28 Kanun-i Sanî 1921 (28/29 Ocak)   

 Hepimize Yoldaş, Hepimize Abla: Sevim ONURSAL 
 BERFO (Kırbayır) ANA  

 (MLSPB taraftarı ve İHD Kurucularından)  
DİDAR (Şensoy) ABLA  

 (Kurtuluşçu yoldaşım Doğan’ın anası, hepimizin zor anlarda 
sığındığımız sıcak sevgi:)  
Buluşma, Üzüntü, Öfke, Leman Teyze.  

Xwe Metin Ayçiçek. Yeni Özgür Politika 4. 04. 2015.   
 (Partizancı yoldaşım Mahmut’un anası)  

Hayriye Ana-Yoldaş İçin ! Xwe Metin Ayçiçek.  
 Dev-Sol’cu Memed’in anası (Emine Kocalar) öldü.  

Burhan Öztürk, 23. 01. 2021.  
 Ankara’nın Perihan Pulat Anası için.  
 Necmettin Gökçe’den Kızı Yıldız Gökçe’ye Mektup  

 Bir Protesto. KATILIM Sayı 1. Haziran 1993.  
 Arşiv Unutmaz  

 Bu sayıda. KATILIM. Sayı 2. Eylül 1983.   
 Bir Yazının Düşündürdükleri. Bir Protestonun Protestosuna İliş-
kin Sansürlü Kısa Notlar. İ. Metin Ayçiçek.  

KATILIM, Sayı 2. Eylül 1993.  



K U R T U L U Ş                      387 

 

 

 
 
 
 

  

 KURTULUŞ BELGELERİ KİTAP DİZİSİ’nde yayınlanan belgeler.   
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DİPNOTLAR  
                                               

1
 Yazının yazarı, tarihi, başlığı saptanamamıştır. Aktarılan haliyle yazının I. Bö-

lüm’ün bitip bitmediğini bilmemekteyiz. Yazıda sıkça sözü edilen II. Yazı elimizde 

yoktur.   
2 Danışma Meclisi genel kurulundaki görüşmelerde, Devlet Danışma Konseyi ana-
yasa tasarısından çıkarılmış ve geçici bir maddede “Cumhuriyet Konseyi” adı altın-
da cumhurbaşkanı olması kesinleştirilen Evren dışındaki dört Cunta üyesine, bir 
"yer" bulunmuştur. Cumhuriyet konseyini oluşturacak olan dört cunta üyesi Ev-
ren'in danışmanlığını yapacaklar, özellikle ordu ile ilişk ilerini düzenleyeceklerdir. 
Aslında böylesi bir durum cuntanın varlığını perde arkasında sürdürmesi demektir. 
Perdenin önünde, sahnede cumhurbaşkanı Evren yerini korumaya devam eder-

ken, diğer cunta üyeleri de sahnenin dışında, perde arkasında icra-i sanat eyleye-
ceklerdir. Bu durum bir yanıyla cuntanın varlığını bugünkü koşullardan farklı bir 

biçimde, farklı bir konumda sürdürmesi anlamına gelirken, diğer bir yanıyla da 
yukarıda yaptığımız tespit de daha sağlam temellerini bulmuş olmaktadır.  

3 Tekelci burjuvazinin iki temel siyasi eğiliminin bugünkü koşullarda, ekonomik 

temelleri bunlardır. Ama herhangi bir tekelci burjuva, birey olarak şu veya bu 
eğilimi benimserken sadece ekonomik faktörlerin etkisiyle hareket etmez. Eko-
nomik faktörlerin yanı sıra pek çok faktör de o siyasi tavrı etkiler. Yukarıdaki eko-
nomik faktörleri vurgularken belirtmek istediğimiz iki eğilimin genel olarak eko-

nomik temelleridir.  

4
 Marks’tan aktardığımız bu pasaj, Ecevit'in bugünkü tutumunu kavramak a-

çısından da ilginçtir. Ecevit; cuntaya karşı aldığı tutumla geleceğe siyasi yatırım 
yaparken, elbette cuntaya muhalefet etmesi anlamında olumlu bir iş yapmakta-
dır. Ama bu "olumluluk" bize ne 12 Eylül öncesi olumsuzlukları unutturabilir, ne 

de gelecekte sosyalist ve işçi hareketinin önüne dikmesi muhtemel olumsuzlukları 
unutturabilir.  

5
 İşçi sınıfının tasarıya karşı olumsuz tavrını yumuşatmak, Türk-İş yönetimine pres-

tij kazandırmak ve özellikle cuntanın işçi sınıfı nezdinde destek ve prestij kazan-
masını sağlamak amacıyla birkaç maddede "yumuşatılabilir" ama bu tasarının 

özünü ve mantığını hiç etkilemeyecektir.  

6
 Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de şu anda 21 milyon 207 bin seçmen var-

dır. Bunlardan 12 milyon 923 bin kişi ortaokul mezunu değildir. Yani seçmenlerin 

yarıdan fazlası seçilme hakkından yoksun bırakılmakta idi.  
7
 Danışma meclisinde milletvekili sayısı yeniden 450 olarak kabul edilmiştir.   
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 Komisyonun Danışma Meclisine sunduğu tasarıda 10 kişiye kadar işçi çalıştıran 

işyerlerinde sendikal örgütlenme yasaklanıyordu. Bu durumda Türkiye'deki top-
lam işletmelerin % 88'inde sendikal örgütlenme yasaklanmış oluyordu.  

9
   7 Kasım 1982 Pazar günü yapılan halk oylaması ile 1982 Anayasası yüzde 8,63 

"hayır" (1.626.431 seçmen) oyuna karşılık yüzde 91,37 "evet" (17.215.559 seç-
men) oyuyla kabul edildi. 1982 Anayasası, sonuçların açıklanmasıyla 9 Kasım 1982 

tarihinde yürürlüğe girdi.  

10 Özellikle İ.Halef yoldaşın yaklaşımı ve üslubunun bu sürecin başlamasına ve 

devamına büyük katkısı olmuştur.   
11

 Ne demekse?! Düşünebiliyor musunuz yoldaşlar, bir yerel komite GMK'ya izle-
diği politikayı mahkûm eden bir yazı verecek, üstelik bu yazı ilk değil yumuşatılmış 
ikinci şekli olacak, yani tekrardan gözden geçirilen şekli olacak; ondan vermiştik 
diyecek… Yorumumu sizlere bırakıyorum. 

Not: C.Güneş yoldaş Y ili Konferansında bu yazının altındaki imzasını çekmişti. 
Şimdi Konferanstaki tavrı için özeleştiri yapıyor. Yazıya tekrar imza koydu mu, 
bilemeyeceğim.  

12 Bu yaklaşıma EKİM'de "Bazı Yanlış Eğilimler Üzerine” yazısı ile cevap verilmiştir. 
Bu yazıya bütünü ile dün de bugün de katılıyorum.  

13
 İlginç olan yan daha "öncesi hizipte dün de bugün de aynı ifadeleri kullanıyor  ve 

'biz onları, TKKKÖ'nü Kurtuluş platformunda tek ve meşru örgüt olarak görmüyor-
lar diyerek, haklı olarak ayrı örgüt olarak ilan ettik. Yoldaşlar, bugün değil ama dün 

Kurtuluş platformunun dağıldığına kani idiler.   

14 X Yoldaş YİK'nin 3. üyesidir. Temmuz ayında göreve başlamış YİK'nın Ağustos 

1983 tespitlerinin GMK ile tartışması sırasında İK'dan istifa ve örgüt üyeliğinden 
istifa etmiştir. Daha sonra 1 Kasım 1982'de tavrına ilişkin istenen yeni düşünceleri 
üzerine bu -öner f ligin kendi tespit ettiği sınırlar içerisinde mücadele olanağı 

görmediğimden, kendimi, bu kurallara bağlı kabul etmiyorum diyerek rapor ver-
miş ve ilişkiyi kesmiştir. Ayrı örgütlenme çabası sürdürmüş, tam üyeli GMK toplan-
tısından sonra örgütümüze tekrar birlikte çalışma isteğini söyleyerek dönmüştür. 
Yaşanan süreçle ilgili her hangi bir yazısı olmadığı için kendisi hakkında değerlen-
dirme yapamıyorum.. Genelde belirteceğim eksiklikler yoldaş içinde geçerlidir.  

15 Bu yoldaş konferansta tavırları nedeni ile özeleştiri yapmış, konferans sonrasın-
da ise üyelikten istifa etmiştir. Tam Üyeli GMK toplantısından sonra GMK'nın 

yaptığı çağrı ile tekrar üyeliğe dönmüştür.  
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16

 YİK üyelerinin yalan söyledikleri aktardığım konferans kararında vardır ve her-
kes tarafından oy verilmiştir.  

17
 Bu açıklamanın gerçekle ilgisi yoktur. Konferans belgeleri ortadadır. C.Güneş 

yoldaşın kararlar aşamasında böyle bir itirazı olmamıştır. Kendisi özeleştiri yaptık-
tan sonra hemen oylama aşamasına geçilmemiş, birçok yoldaşı konuşma yapmış-
tır. C.Güneş yoldaş hemen kendisinden sonra konuşma yapan yoldaşın olayları 
anlatırken kendisini suçlaması üzerine sinirlenmiş ve özeleştirisini yadsıyan şeyler 

söyleyerek başlamıştır. Yoldaşların ve GMK üyesinin tepkisi üzerine bu tavrından 
vaz geçmiştir. Kendisi bu olayın zamanını karıştırmaktadır. (? !)  

18
 Özeleştiri bu mantıkla kavranırsa elbette verilmesi güç bir şey olur.    

19 Tesadüfen diyorum, çünkü tartışmayı kendi açmamıştır. Bir yoldaşın geçmişteki 
hatalarımıza değinirken DEB’den de bahsetmesi üzerine bu tartışma gündeme 

gelmiştir.  
20

 "Ve Sisyphos''ü, zalim mihnetler çekmekte iken, gördüm: Kocaman bir kayayı iki 
yandan yakalamış, tepeye çıkarayım diye, kollarıyla ve bacaklarıyla dayanıp itiyor-
du, ama doruğa yerleşmek üzereyken bir kuvvet onu geri çevirirdi ve sıkılmak 

kaya tekrar yere kadar yuvarlanırdır. O gene kavrayıp itmeye koyulur, üyelerinden 
ter akar, konan toz başından aşardı." (Homeros – Odysseia, Şan XI).  
21 

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


